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V tomto čísle:

Vybudujú nové nákupné centrum

TECHNICKÉ SLUŽBY VÁM SPRAVIA
ZÁHRADKU NA MIERU

Mestské Technické služby ponúkajú od minulého roka novú záhradnícku službu. V rámci
nej vám vypracujú projekt na novú záhradku či
predzáhradku. Túto službu využili aj niektoré bytové spoločenstvá. Čítajte na 3. strane.
DNI JARNEJ ČISTOTY

Tradičné Dni jarnej čistoty sa tento rok uskutočnia v dňoch od 18. do 23. marca. Prinášame
vám rozpis rozmiestnenia veľkokapacitných
kontajnerov a mobilnej zberne. Strana 4.

STRANA 2

STRANA 2

V uliciach Žiaru premáva nový autobus

CHARITATÍVNY GULÁŠ PRE BEZDOMOVCOV

STRANA 2
Dvaja mladí Žiarčania sa rozhodli navariť a zadarmo podávať guláš miestnym bezdomovcom.
Pochutila si na ňom približne 30 ľudí bez strechy
nad hlavou. Viac na strane 3.

Čistenie mesta
začalo

CÉČKO VO VEĽKOM PODPORUJE
DOMÁCICH UMELCOV

Žiarske Mestské kultúrne centrum tento rok
začína ešte vo väčšej miere spolupracovať s domácimi umelcami. Sľubuje im podporu, aká tu
doteraz ešte nebola. Viac na 6. strane.

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď,
v hotovosti.

Majstrovstvá Slovenska v polmaratóne
v sobotu 25. mája

0905 602 942

Súčasťou bude aj 6. ročník Slovenského inline pohára

STRANA 3
Výhodne
vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď v hotovosti.

0905 33 23 88
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V Žiari vyrastie nové obchodné centrum

Zástupcovia investora s hovorcom mesta.

Obchodné centrum so šiestimi obchodnými jednotkami vznikne v tomto roku na Ulici
A. Kmeťa. Žiarčanom a obyvateľom regiónu ponúkne obchody známych predajných sietí.
Investor verí, že mestu poskytne kvalitné služby, ktoré dnes v meste chýbajú. Nové centrum
Retail box Žiar nad Hronom sa bude nachádzať
na pozemku s výmerou takmer 9000 m2, pričom
samotný objekt bude mať úžitkovú plochu 2900
m2. Jednopodlažná budova nového centra bude
mať presklenú fasádu. „Pred niekoľkými dňa sme
podali žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
na stavbu obchodného centra,“ informuje Vladimír
Buček, predseda predstavenstva KLM real estate,
a.s. a dodáva: „Stavať by sme chceli v máji a otvorenie plánujeme na október tohto roku.“ Spoločne
s nákupným centrom pribudne aj 89 parkovacích
miest, pričom 4 budú vyhradené pre občanov
so zdravotným postihnutím. Parkovisko budú môcť
využívať aj rodičia cirkevnej školy. Spoločnosť
na vlastné náklady vybuduje aj chodník prepájajúci
parkovisko s areálom základnej školy. „Spoločnosť
KLM real estate ako investor kládla veľký dôraz
na navrhovanie objektu. Ten bude citlivo zakomponovaný do existujúceho urbanizmu bytových
domov v okolí. Výška investície sa pohybuje
na úrovni 2,6 miliónov eur,“ spresňuje ďalej Vladimír Buček, podľa ktorého výstavba centra nijakým
zásadným spôsobom nenaruší život obyvateľov,
skôr ho skvalitní. Projekt je podľa investora architektonicky pripravený tak, aby čo najmenej narušil
ľudí, ktorí žijú v okolí. „Dali sme si pripraviť hlukovú
štúdiu, ktorá momentálne je v poriadku a budeme
realizovať aj ďalšiu, už počas prevádzky. Podľa nej

zistíme, akým spôsobom prevádzka ovplyvňuje
život obyvateľstva a sme pripravení tieto negatívne vplyvy odstrániť, respektíve kompenzovať.“
Investor prisľúbil aj vybudovanie prepojovacej
komunikácie pre chodcov, a to z Ulice A. Kmeťa
na Ulicu Cyrila a Metoda. Zároveň ponúkne mestu
spoluprácu, na ktorej sa vzájomne dohodnú. „Pri
obdobných projektoch zvykneme mestu vybudovať napríklad detské ihrisko, oddychovú zónu,
venujeme peniaze na charitu, prípadne sa vybuduje určitá komunikácia v rámci projektu. Budeme
s mestom úzko spolupracovať. Nájdeme prienik aktivít, ktoré môžeme ponúknuť a ktoré by si mesto
od nás vyžiadalo,“ sľubuje Vladimír Buček.

V meste sa zvýši úroveň
poskytovaných služieb
Mesto výstavbu nového obchodného centra privítalo. „Túto aktivitu vnímame pozitívne,“ hovorí
Martin Baláž, hovorca žiarskej samosprávy a dodáva: „Je to ďalšie zvyšovanie úrovne poskytovaných
služieb na území nášho mesta. S investíciou približne za 3 milióny eur prichádza do mesta aj vyšší
príjem z dane z nehnuteľnosti, ktorý zaznamenáme
pri takomto rozľahlom objekte. Ďalším benefitom
je určite i vyriešenie problému s ranným parkovaním pri cirkevnej základnej škole. Spoločnosť sa
tiež ponúkla, že pri rokovaniach, ktoré sa rozbehnú, pomôže mestu s nejakým projektom. Veríme,
že Žiarčania budú mať z tohto Retail boxu radosť.“
V súvislosti s výstavbou sa onedlho spustí aj celý
proces územného konania. „Vždy je to ohlasované
na webovej stránke mesta. Samozrejme, účastníkmi konania sú aj obyvatelia, keďže v bližšom či
vzdialenejšom okolí sa nachádzajú bytové domy.
Budú sa môcť vyjadriť k čomukoľvek. Projektant
a aj realizátor sú potom povinní zohľadniť tieto pripomienky, pokiaľ budú v súlade so všetkými predpismi,“ dodáva Martin Baláž.
V nových obchodných priestoroch pribudne šesť
obchodných jednotiek. Potravinový supermarket

Nízkopodlažný autobus má bezbariérový nástup
V našom meste už niekoľko dní na pravidelnej
linke mestskej hromadnej dopravy (MHD) premáva nízkopodlažný autobus. Do užívania ho
Žiarčanom symbolicky odovzdala spoločnosť
SAD Zvolen vo štvrtok 7. marca.
Na pravidelných linkách žiarskej MHD premávali

Ľahšie nastupovanie vďaka zníženej podlahe.

bude prevádzkovať spoločnosť COOP Jednota
Krupina, v segmente elektro sa objaví spoločnosť
Planeo. Módne odevy a obuv by mali zastupovať
značky Pepco a CCC Boty. V komplexe pravdepodobne nebude chýbať ani drogéria a predajňa hračiek. Vytvorených by malo byť približne 50 nových
pracovných miest. Otváracie hodiny sú naplánované celoročne od 9.00 do 19.00 hod.
(li)

doteraz tri staršie autobusy. Jeden z nich nahradil
v týchto dňoch zánovný, ktorý má zníženú podlahu. Takýto autobus má zároveň bezbariérový nástup pre vozičkárov či starších občanov. Cestovanie
by malo byť pohodlnejšie aj pre deti či pre mamičky s kočiarmi. Okrem toho, takýto autobus poskytuje šoférovi lepšiu prehľadnosť, keďže mu znížená podlaha umožňuje lepšie sledovať priestor po
stranách autobusu. Kapacita autobusu je 33 miest
na sedenie a na státie viac ako 90.
Petrovi Antalovi, zastupujúcemu primátorovi,
autobus symbolicky do užívania odovzdal Ján Truben, riaditeľ žiarskeho závodu SAD.
Prevádzku MHD pre mesto zabezpečuje Slovenská autobusová doprava Zvolen. Mesto na ňu prispieva sumou 125-tisíc eur ročne.
(li)

Vizualizácie obchodného centra.

Mimoriadne vývozy
OZNAM
PRE PREDSEDOV
BYTOVÝCH SPOLOČENSTIEV

Keďže sa blížia veľkonočné sviatky a je predpoklad, že sa bude tvoriť viac komunálneho
odpadu, je potrebné zo strany bytových spoločenstiev si objednať mimoriadne vývozy, aby
sa v stojiskách netvoril odpad mimo zberných
nádob. Mimoriadne vývozy si predsedovia bytových spoločenstiev môžu objednať u správcu dane, ktorým je mesto Žiar nad Hronom
– Odbor životného prostredia, kancelária č. 9.
(r)
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Antal výrazne navyšuje rozpočet na cesty a chodníky

Žiarska samospráva plánuje uvoľniť ďalšie
finančné prostriedky na opravu komunikácií
a opravu výtlkov. Vedenie mesta chce na to použiť finančný dar od spoločnosti Technické služby, a. s.
Ako sme vás pred časom informovali, zastupujúcemu primátorovi, Petrovi Antalovi, sa so spoločnosťou Technické služby, a. s., podarilo dohodnúť

na zmluve, ktorá zaručuje občanom mesta stabilnú cenu za komunálny odpad po dobu 6 rokov.
Okrem toho, akciovka mestu pravidelne každý
mesiac daruje finančný dar. „Technické služby,
a. s., sa zaviazali, že mestu darujú finančný príspevok
zo svojho obratu, a to 2,7 percenta, čo ročne predstavuje sumu približne 30-tisíc eur,“ hovorí Peter
Antal, zastupujúci primátor mesta a ďalej vysvetľuje: „Tento príspevok použijeme v tomto roku na
opravu chodníkov, keďže sú v takom stave, v akom
sú. Tým pádom sa všetky finančné prostriedky, ktoré sú v rozpočte mesta vyčlenené na opravu výtlkov, budú môcť použiť na opravu ciest.“
S opravami výtlkov zimným asfaltom začalo
mesto v polovici februára. V týchto dňoch sa čaká
na to, kým sa začne s výrobou asfaltu. „Približne
od 6. marca by mal byť asfalt pripravený. Hneď
potom začneme s asfaltovaním výtlkov po celom
meste,“ dodáva Peter Antal.
(li)

Čistenie mesta začalo
V tomto týždni začalo mesto s čistením verejných priestranstiev. Strojové práce robia
mestské Technické služby a ručným čistením sa
na prácach podieľajú aj aktivační pracovníci.
Od drte a posypového materiálu sa bude postupne čistiť celé mesto. Na špinu, ktorú odkryl
sneh, využívajú Technické služby, s. r. o., všetku dostupnú techniku. Znečistenie verejných priestranstiev je tento rok podstatne väčšie ako minulú
sezónu. „Majitelia vozidiel budú včas informovaní
o dátume a čase, kedy a kde sa čistenie uskutoční,“ hovorí Martin Baláž, hovorca mesta a dodáva:
„Z tohto dôvodu ich žiadame, aby tento stanovený čas dodržali a uvoľnili priestor na čistenie.
V opačnom prípade nebude možné priestor pri
a pod vozidlom vyčistiť.“ Priestor bude označený
dopravným značením Zákaz zastavenia s vyznačením dátumu a času, kedy sa bude zametať. Oznamy
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budú aj vo všetkých vchodoch priľahlých bytoviek.
„Obmedzenie bude v daný deň iba na dve hodiny.
Operatívne budeme spolupracovať aj s Mestskou
políciou pri postihovaní tých, ktorí svoje vozidlá
nepreparkujú,“ dodáva hovorca samosprávy.
V pondelok 4. marca sa začalo s čistením komunikácii a parkovísk od Etapy. S čistením sa bude pokračovať aj ďalej, o čom budú občania a majitelia
vozidiel včas informovaní.
(li)

Navarili guláš pre bezdomovcov

Guláš zasýtil 30 bezdomovcov.

V prvý marcový deň sa pred žiarskym Mestským kultúrnym centrom šírila vôňa kotlíkového guláša. Vysokoškolák Marek Regina sa
rozhodol, že takýmto spôsobom zasýti hladné
bruchá žiarskych bezdomovcov.
Pred samotným varením a podávaním guláša rozniesli Marek a jeho kamarát Robert Neuschl, ktorý
pomáhal dobročinný guláš variť, po meste letáky.
„Letáky sme zaniesli aj do azylového domu, no niektorých bezdomovcom sme aj osobne oslovili,“ hovorí Marek Regina a vzápätí vysvetľuje, prečo sa pre
takýto trochu netradičný krok rozhodol: „Väčšina
z nás sedí v teplých domovoch, prejedáme sa teplých jedál a ľudia na ulici nemajú čo jesť a trápia sa.“
Dobročinný guláš vyšiel dvojicu kamarátov na približne 70 eur. „Finančne nám pomohli Peter Antal,
zastupujúci primátor, Ladislav Kukolík a Daniel Gelien, starosta obce Slaská,“ konkretizuje Marek. I keď
počas prvej hodiny neprišiel guláš ochutnať ani jeden bezdomovec, neskôr sa ich prišlo najesť až tridsať. Keďže akcia splnila svoj účel, kamaráti ju chcú
niekedy opäť zopakovať. „Ohlasy okolia na takúto
dobročinnú akciu nás naozaj nezaujímali, nerobili
sme to kvôli tomu. Bezdomovci však boli veľmi radi,
dokonca sa niektorým tlačili aj slzy do očí,“ dodáva
na záver Marek Regina.
(li)

Technické služby vám spravia záhradku na mieru
môžu osloviť potenciálnych klientov a môžu mať
efekt jednak pre nás, ale aj pre mesto a jeho obyvateľov,“ povedal začiatkom minulého roku Antal.
Ako však zdôraznil, nejde o finančný profit, ale o to,
že sa v konečnom dôsledku skrášli mesto.

Bytové spoločenstvá finančne
podporuje aj mesto
Technické služby, s. r. o., sa už druhý rok zaoberajú novou službou – sadovníckymi úpravami. Túto službu už využilo niekoľko bytových
spoločenstiev, firiem, súkromných osôb, ako aj
samotné mesto Žiar nad Hronom.
Peter Antal sa stal novým konateľom mestskej
eseročky v máji 2011. Odvtedy prešla spoločnosť
modernizáciou a racionalizáciou. Ako nám pred
rokom povedal, v prvom rade ju museli finančne skonsolidovať. Technické služby tiež začali
s nákupom novších alebo úplne nových vozidiel
a mechanizmov, čo prispelo k zníženiu nákladov
na opravy a na pohonné hmoty. „Taktiež sme sa
museli zamyslieť, akým smerom rozšíriť ponuku
služieb, resp. rozšíriť okruh našich zákazníkov, aby
sme dokázali naplno využiť kapacity a v konečnom
dôsledku tvoriť zisk. Myslíme si, že záhradnícke činnosti, konkrétne výsadba a údržba okrasnej zelene,

Mestské Technické služby v súčasnosti ponúkajú
bytovým spoločenstvám, ako aj fyzickým či právnickým osobám, možnosť upraviť si okolie domov.
„Súčasťou ponuky je tiež vytvorenie predzáhradiek, ponúkame aj široké možnosti okrasnej výsadby drevín či kvetov,“ hovorí Peter Jagoš, vedúci
prevádzkového úseku TS a pokračuje: „Skrášliť svoje okolie sa dá prostredníctvom našej spoločnosti
za pomerne nízke náklady. Okrem toho, klientom
ponúkame celoročnú starostlivosť o takúto výsadbu, a to na profesionálnej úrovni. Zabezpečiť
vieme napríklad polievanie či ošetrovanie rastlín.“
Realizáciu záhrad a výsadbu robia skúsení a školení
odborníci. Projekty sa vypracovávajú po konzultácii
so zadávateľom, pričom sa zohľadňujú jeho predstavy a požiadavky. „K samotnému projektu patrí aj
presný výsadbový plán a cenová kalkulácia sadov-
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níckej úpravy. Technické služby disponujú všetkými
potrebnými mechanizmami, čo sa výrazne odrazí aj
na konečnej cene realizácie. Pre bytové spoločenstvá je veľkou výhodou finančná podpora mesta.
Projekty sa vypracovávajú celoročne a ich realizácia
je možná v závislosti od počasia, zvyčajne v mesiacoch apríl až október,“ spresňuje ďalej Peter Jagoš.
Službu už využilo niekoľko bytových spoločenstiev,
ako aj podnikateľské subjekty.
Nezáleží na tom, či ste fyzická alebo právnická
osoba, alebo predseda bytového spoločenstva.
Spoločnosť dokáže ušiť projekt na mieru každému záujemcovi. V prípade, že máte o ponúkanú
službu záujem a chcete sa dozvedieť viac informácií, kontaktujte spoločnosť na e-mailovej adrese:
zelen@tszh.sk, alebo na t. č.: 0905 320 205.
(li)
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Dni jarnej čistoty 2013
Mesto Žiar nad Hronom
v spolupráci so spoločnosťou Technické služby – Žiar
nad Hronom, a. s. realizuje
v dňoch od 18. do 23. marca
v čase od 10.00 do 18.00 hod.
tradičné Dni jarnej čistoty.
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené podľa stanoveného harmonogramu. Zmena
nastáva pri rozmiestnení mobilnej zberne, ktorá
je určená na zber nebezpečného odpadu. Jedna
zberňa bude umiestnená počas celého trvania DJČ
na jednom stanovišti a druhá mobilná zberňa bude
migrovať každý druhý deň. Presnejšie rozmiestnenie mobilnej zberne nájdete v rozpise. Mesto si vyhradzuje právo na dočasnú zmenu stanovišťa VKK
v záujme operatívneho riešenia v prípade vzniku
nepredvídanej situácie.

ČO PATRÍ
DO VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERA

Pri kontajneroch nebude ani tentoraz chýbať stála služba označená reflexnými vestami a menovkami, ktorej úlohou je dohliadať na pokojný priebeh
Dní jarnej čistoty a usmernenie občanov čo patrí a
nepatrí do kontajnera a mobilnej zberne.
Pri umiestnení vhodného odpadu do mobilnej
zberne pracovník vyžaduje preukázanie totožnosti
občianskym preukazom.
Potrebné informácie o Dňoch jesennej čistoty sú
zverejnené aj na webovej stránke mesta, na informačnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom a v Šášovskom Podhradí, v mestskej televízii ATV a dozviete
sa o nich aj prostredníctvom Mestského rozhlasu. V prípade akýchkoľvek otázok počas týchto dní
sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800
500 501 alebo MsÚ – Odbor životného prostredia
na tel. čísle: 045/678 71 24.
OŽP

•Starý nábytok: postele, sedačky, kreslá, stolíky, stoličky, matrace, dvere, koberce, skrine, drevené laty, police, kuchynské linky, radiátory.
•Sanita: WC misy, umývadlá, vane.
•Textil: staré obnosené oblečenie a iný textil,
hračky.
•Drobný stavebný odpad: zmesi betónu, tehly,
obkladačky, dlaždice, keramika, drevené parkety.
ČO NEPATRÍ
DO VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERA

•Separované zložky komunálneho odpadu:
papier, plasty, sklo, kovy.
•Bioodpad: kvety, tráva, lístie,drobné konáre,
burina, piliny, hobliny.
•Odpad z domácností: ktorý patrí do nádoby
na zmesový komunálny odpad.
ČO PATRÍ DO MOBILNEJ ZBERNE

Umiestnenie mobilnej zberne počas Dní jarnej čistoty 2013
18.3. – 23.3. v čase od 10.00 do 18.00 hod.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.

I. stanovište
II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika
II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika
II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika
II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika
II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika
II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika

II. stanovište
IV. ZŠ, Jilemnického ul.
IV. ZŠ, Jilemnického ul.
Ul. Hviezdoslavova 1 – 17
Ul. Hviezdoslavova 1 – 17
Ul. Krížna – Stavit
Ul. Krížna – Stavit

•Nebezpečný odpad: kyseliny, žiarivky, odpad
obsahujúci ortuť, batérie, batéria z auta, obaly zo
sprejov a lakov na vlasy.
•Elektroodpad: televízor, práčka, chladnička,
mraznička, umývačka riadu, sušička, počítač, fén
na vlasy, tonery, monitory, vysávače, rádiá, telefóny, kávovary, rýchlovarná kanvica, dvojplatnička.
•Stavebný odpad s obsahom nebezpečných
látok: staré drevené okná s obsahom farby.
•Pneumatiky.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
PONDELOK 18. MARCA V ČASE
OD 10.00 DO 18.00 HOD.

•IV. ZŠ, Jilemnického ul.
•Hurbanova ul. – Svitavská ul.
•Tajovského ul., pri ST 10 – pred Jednotou
•Tajovského ul. 18 – pri ST 011/2
•Svitavská ul. – parkovisko
•Ul. Pártošovej – parkovisko
•Pri plavárni – oproti vchodu
•Ul. Chrásteka – za Jadranmi
•Ul. Sládkovičova 10 – pri stojisku 005
•II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika
•Ul. Š. Moysesa 71 – dvor za predajňou mäsiarstva, pri ST 075/1
•Ul. Hollého – dvor (zelená plocha za MsÚ)
•Ul. Komenského – dvor – pod predajňou nábytku
UTOROK 19. MARCA V ČASE
OD 10.00 DO 18.00 HOD.

•IV. ZŠ, Jilemnického ul.
•Hurbanova ul. – Svitavská ul.
•Tajovského ul. – oproti predajni Bala
•Tajovského ul. 18 – pri ST 011/2
•Svitavská ul. – parkovisko
•Ul. Pártošovej – parkovisko
•Ul. Chrásteka – nad ihriskom SOU
•Ul. Chrásteka – za Jadranmi
•Ul. Sládkovičova 10 – pri ST 005
•II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika
•Ul. Š. Moysesa 71 – dvor za predajňou mäsiarstva
•Ul. Jiráskova – parčík za predajňou kníh
•Ul. Komenského – dvor – pod predajňou nábytku

•Ul. SNP – pri výškových panelákoch, oproti benzínovej stanici, medzi č. 141 a 143
STREDA A ŠTVRTOK 20. A 21. MARCA V ČASE
OD 10.00 DO 18.00 HOD.

•Ul. A. Dubčeka – parkovisko pri Rolvise
•Ul. A. Dubčeka 20 – 34, zdravotnícke potreby
•Ul. A. Dubčeka 10 – 12, pri cukrárni
•Ul. Cyrila a Metoda – pri bývalej ZUŠ
•Ul. Dukelských hrdinov – za hutníckym bufetom
•Ul. Hutníkov – otočka
•Ul. A. Kmeťa – cirkevná ZŠ
•Ul. Hviezdoslavova 19 – 29, pri ST 062
•Ul. Hviezdoslavova 1 – 17, smer ku Svätokrížskemu nám.
•Svätokrížske námestie – parkovisko oproti Melior
•Ul. Cyrila a Metoda/Ul. Š. Moysesa 28 – 30, križovatka ulíc
•Ul. Lúčna
•Ul. Jesenského 26
PIATOK 22. MARCA V ČASE
OD 10.00 DO 18.00 HOD.

•Ul. Partizánska – parkovisko pri Športovej hale
•Ul. Medzi vodami
•Ul. Partizánska 115
•Šášov – Píla I. – popod most
•Šášov – Píla II. – pri Valašskom šenku
•Šášovské Podhradie – smer Istebná, vyše domu
č. 32
•Šášovské Podhradie – stred dediny, zastávka
autobusu
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•Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
•Ul. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
•Ul. J. Kráľa/Ul. Štúrova – pri ST 100
•Ul. Krížna – Stavit
•Ul. Šoltésovej 19 – pri ObÚ
•Ul. Kukučínova – parčík
•Šášovské Podhradie – cintorín
SOBOTA 23. MARCA V ČASE
OD 10.00 DO 18.00 HOD.

•Ul. Partizánska – parkovisko pri Športovej hale
•Ul. Medzi vodami
•Ul. Partizánska 115
•Šášov – Píla I. – popod most
•Kutinky – pri autobusovej zastávke, smer na ZH
•Šášovské Podhradie – pod hradom
•Šášovské Podhradie – stred dediny, zastávka
autobusu
•Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
•Ul. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
•Ul. Rudenkova/Družstevná ul.
•Ul. Krížna – Stavit
•Ul. Šoltésovej 19 – pri ObÚ
•Ul. Kukučínova – parčík
•Ul. Martina Benku – na zelenej ploche
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Interpelácie z februárového zasadnutia
mestského zastupiteľstva
Ing. Michal Žurav: Požiadal o opravu zničenej komunikácie od hlavnej cesty do Šášovského Podhradia, a zároveň o odstránenie veľkej čiernej skládky
pri bývalej betonárke a zamedzenie prístupu k nej
(betónové zábrany).
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Spomínaná cesta je vo vlastníctve BBSK
a stará sa o ňu Regionálna správa ciest. Už sme niekoľkokrát vyzývali vlastníka na opravu tejto cesty,
v tomto roku sme výzvu znova poslali, veríme, že
k oprave čoskoro dôjde.
Na poslednom zasadnutí MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 21. februára, podali poslanci nasledujúce interpelácie.
Prinášame ich aj s odpoveďami predstaviteľov
mesta.
Stella Víťazková: Upozornila na rozbitú komunikáciu smerom k železničnej stanici a požiadala
vedenie mesta o rokovanie s VÚC, nakoľko predmetná komunikácia je ich majetkom.
Odpovedá Peter Antal, viceprimátor: S predsedom BBSK, pánom Maňkom, som už na túto tému
rokoval a máme prisľúbené, že cesta na železničnú
stanicu bude opravená.
Rastislav Uhrovič: Tlmočil požiadavku občanov,
ktorí vlastnia garáže pri Planetáriu, aby sa v čase
sneženia odhŕňala prístupová komunikácia ku garážam, nakoľko sa k nim majitelia nemôžu dostať.
Odpovedá Peter Antal, viceprimátor: Je to
účelová komunikácia, nie verejná a o tie sa v rámci
zimnej údržby mestských verejných komunikácií
mesto nestará. Účelová komunikácia – to znamená, že je to komunikácia výlučne určená vlastníkom
nehnuteľností, v tomto prípade garáží. V takom prípade sa majitelia garáží musia dohodnúť, službu
zimnej údržby si niekde objednať, alebo si cestu
čistiť vlastnými silami.

PaedDr. Veronika Balážová: Na základe pripomienok občanov mesta upozornila na nevhodné
využitie niektorých priestorov Polyfunkčného
centra na Námestí MS. Konkrétne, že sa v nich nachádza aj predajňa second-handu, napriek tomu,
že bolo deklarované, že v centre nebudú obchody
tohto typu.
Odpovedá Peter Antal, viceprimátor: Mesto
nemá kompetenciu, ani to nie je jeho úlohou, zasahovať do skladby predajní, ktoré si v Žiari prenajímajú priestory. Vždy je to o ponuke a dopyte. Aké
výrobky obyvatelia preferujú, také predajne sa tu
uživia a také sú schopné si potom aj platiť prenájmy priestorov.
MUDr. Lýdia Cígerová: Doplnila predchádzajúcu
interpeláciu o to, že jej chýba, že verejné toalety na
námestí nie sú sprístupnené verejnosti.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Je pravda, že toalety sprístupňujeme len počas konania podujatí na Námestí Matice slovenskej.
V minulosti ich malo v prenájme niekoľko nájomcov, vždy ich prevádzku však ukončili ako ekonomicky nerentabilnú.
Ing. Peter Dubeň: Predložil poslanecký návrh,
aby Ing. Katarína Drienková bola zvolená za členku
Komisie pre šport a mládež.
(r)

Výberové konanie
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321
125 v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
vedúci odboru školstva a športu.
Kvalifikačné predpoklady:
•vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – pedagogického smeru,
•predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov.
Iné kritériá požiadavky:
•dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu ľudí,
•všeobecné znalosti o financovaní školstva,
•osobnostné a morálne predpoklady,
•ovládanie práce s PC,
•prax minimálne 5 rokov.
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
•prihlášku do výberového konania,

•profesijný životopis a motivačný list,
•overenú kópiu dokladu o vzdelaní,
•prezentáciu návrhu organizácie práce na zverenom úseku,
•výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
•písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne)
najneskôr do 28.3.2013 na adresu: Mestský úrad,
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom s
označením „OŠaŠ - výberové konanie“- neotvárať.
Termín a miesto výberového konania oznámi
vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
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V hotovosti sa bude platiť
len do 5000 eur
Hotovostný styk je bežnou súčasťou každodenného života. To však mnohé daňové subjekty využívajú k vystavovaniu fiktívnych faktúr
a výdavkových dokladov bez reálneho toku finančných prostriedkov.
V rámci boja proti daňovým podvodom Národná rada Slovenskej republiky 29. novembra
2012 schválila úplne nový Zákon č. 394/2012
Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Tento zákon
s účinnosťou od 1. januára 2013 zakazuje platby
v hotovosti, ktorých hodnota prevyšuje 5 000 eur.
Akákoľvek platba nad 5 000 eur sa už musí vykonať
formou bezhotovostného styku. Jedinú výnimku
tvorí platba v hotovosti medzi fyzickými osobami
nepodnikateľmi, ktorej hodnota nesmie prevýšiť
15 000 eur. Zákaz sa vzťahuje na všetky podnikateľské subjekty, ako aj na každú fyzickú osobu. Platí
pre akýkoľvek dôvod platby, okrem výnimiek stanovených v zákone. Takouto výnimkou je napríklad
poskytovanie platobných a poštových služieb alebo zmenárenská činnosť.
Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená
na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt
týchto platieb, ak vyplývajú z jedného právneho
vzťahu (napr. ak hodnota jednotlivých mesačných
splátok nájomného vyplývajúcich z jednej nájomnej zmluvy presiahne zákonom stanovený limit
5000 eur, ide o porušenie tohto zákona). Za porušenie zákazu odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti môže daňový alebo colný úrad uložiť podnikateľskému subjektu pokutu do výšky 150 000
eur a fyzickej osobe do výšky 10 000 eur. V prípade
porušenia tohto zákazu platnosť právnych úkonov
však zostáva nedotknutá.
Ustanovenia nového zákona sa uplatňujú aj
na platby v hotovosti mimo územia Slovenska,
ktoré súvisia s plnením uskutočneným na území
Slovenskej republiky, ak odovzdávajúci alebo príjemca platby majú na Slovensku trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.
Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti zákona o obmedzení platieb v hotovosti (t. j. do 31.decembra 2012), ktorej hodnota
prevyšuje zákonom stanovené limity, možno vykonať do 31. marca 2013.
Mgr. Michaela Krnčoková

Oznam o doručovaní
rozhodnutí na miestne dane
Mestský úrad v Žiari nad Hronom oznamuje
občanom mesta, že v termíne od 16. do 28.
marca 2013 sa budú doručovať rozhodnutia
na miestne dane (daň z nehnuteľností, daň
za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) na rok 2013. Rozhodnutia budú doručovať občanom do vlastných
rúk zamestnanci mestského úradu.
Miestne dane je potrebné zaplatiť vo výške
a v termíne uvedenom v rozhodnutí na účet
mesta alebo do pokladnice mestského úradu.
Pri platbe miestnych daní je potrebné uviesť
variabilné symboly tak, ako sú priradené k jednotlivým daniam.
(r)
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Podpora žiarskych umelcov aká tu doteraz nebola
Mestské kultúrne centrum spúšťa v tomto
roku vynovenú verziu projektu Made in ZH. Jej
autorom je Janko Kulich, producent žiarskeho
Céčka.
V rámci vynovenej verzie projektu sa bude veľký
dôraz klásť na podporu žiarskych umelcov, a to prostredníctvom workshopov. „S umelcami sa budeme
pravidelne stretávať, tvoriť, rozprávať sa a ponúkať im workshopy,“ hovorí Janko Kulich a dodáva:
„Prvým bola muzikantská noc 1. marca v MsKC,
kedy sa desiatky domácich umelcov stretli, aby
spolu hrali, tvorili, spievali, hovorili o svojom umení, aby sa naučili niečo od prizvaných muzikantov,
ako sú napr. bubeník Vlado Leškovský z Prievidze
alebo Jura Haška z Banskej Bystrice.“
Vynovená verzia projektu zahŕňa aj profesionálne
nahrávanie, ktoré sa uskutočnilo posledný februárový týždeň v priestoroch Divadelnej sály MsKC.
Svoje piesne tu nahrávali Dominika Fričová, Peter
Šrank, Sitňan a Banda Americano. „Každý z interpretov nahral niekoľko piesní. Nahrávanie bolo
z 50 percent dotované z rozpočtovej položky Made
in ZH, celkovo v sume 250 eur. Záujem o tieto služby sú však mnohonásobne vyššie a už ďalší záujemcovia z rád žiarskych umelcov prejavili záujem.
Do budúceho roka budeme zvažovať nahrávanie
na jar aj jeseň, aby tak dokázali nahrať za rok celý
album,“ konkretizuje ďalej Janko Kulich. Dôležitým
faktorom tiež je, aby umelec mal pocit, že je doma
vítaný, že má kde hrať a hlavne pre koho. Preto sa
žiarske Céčko pre každého umelca snaží vytvoriť
projekt, každoročnú akciu, kde by mal v dramaturgii svoje pevné miesto. „Takými sú napríklad Fašiangy s MSS Sekera a DH Žiaranka, Blúska – bluesový
večer J. Schweigerta, Deň dospelých detí so ZH
Bandom, Žiarske hudobné leto či Sitňan fest,“ vymenúva ďalej producent.

Spájanie profesionálov
so žiarskymi umelcami pokračuje
Po minuloročnom úspechu, keď cimbalová hudba
Hron hrala s Berky Mrenicom, Banda Americano
s Petrom Lipom a Sitňan s Iné kafe pokračuje projekt s dvojnásobným počtom fúzií. „V tomto roku
sme po prvýkrát uviedli projekt Blúska – večer žiarskeho harmonikára Juraja Schweigerta a jeho hostí
Petra Lipu a E. Boboša Procházku. Ďalšie spojenia
budú skupina ŠHT so skupinou Paranoid, hip hopová Nová komunita s hviezdou Kalim, žiarsky ZH
Band s rock legendou L. Křížkom a pod. Neprezradíme všetko, aby sme mali čím prekvapiť,“ hovorí

Profesionálne nahrávanie (Peter Šrank).

tajnostkársky Janko Kulich.
Po takomto priebehu a podpore je možné jednotlivých umelcov za vykonanú prácu či produkciu aj
ohodnotiť, oceniť. Práve preto žiarske MsKC už minulý rok zaradilo oceňovanie umelcov Zlatý klinec
do programu City festu, aby tých najlepších žiarčanov videlo čo najviac ľudí. „Zvažujeme tiež zaradiť
do večerného programu komponovaný program
ZH umelcov, aby sme v rámci kratšieho bloku dokázali ukázať, čo doma máme. To je však zatiaľ len
v úvahách, nakoľko je to veľmi náročné.“ Posledným
bodom novej verzie projektu je marketing. V rámci
toho chce Céčko pomôcť žiarskym umelcom presadiť sa aj v iných mestách. „Z tohto dôvodu bude
vydané kompilačné CD ZH umelcov, ktoré bude
spolu s ponukovým listom rozoslané do kultúrnych
a umeleckých organizácií po celom SR. Pri každom
umelcovi bude uvedený kontakt na umelca, nie
na MsKC. Chceme naučiť umelcov manažovať sa
na vyššej úrovni a pomôcť im v tom, aby sa o nich
vedelo,“ konkretizuje producent, ktorý chce žiarskych umelcov naučiť rešpektovať sa navzájom,
aby jeden o druhom vedeli, aby poznali svoju
tvorbu, umenie, aby sa podporovali a chodili si navzájom na svoje vystúpenia. „Práve tento moment
je zlomový a čo je najdôležitejšie, už pri prvom
tohtoročnom projekte s J. Schweigertom umelci
poslúchli a každý jeden z nich si na bluesový večer
zakúpil vstupenku. Ešte nikdy sa nič podobné v histórii MsKC, alebo v rámci domácej scény, nestalo.
Sála bola plná a žiarski umelci sledovali jedného
zo svojich. Tento moment ma úplne dostal a robí mi
obrovskú radosť. Žiarska kultúra nikdy nedosiahla
viac. A to sme ešte len na začiatku,“ sľubuje na záver
Janko Kulich a vyslovuje poďakovanie: „Ďakujem
Miške Pribilincovej za podporu a dôveru pri tvorbe
a realizácii projektu a, samozrejme, obrovská vďaka patrí mestu či Nadácii ZSNP a Slovalco za to, že
máme v rozpočte peniaze na takéto projekty. Najväčšie ďakujem je však ZH umelcom, ktorí k tomuto všetkému prispievajú svojim prístupom, chuťou,
umením a priateľstvom.“
(li)

Viem čo chcem a čo smiem
V utorok 19. februára terénni sociálni pracovníci a ich asistenti začali spolupracovať s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiari
nad Hronom na pokračovaní realizácie preventívneho projektu Viem čo chcem a čo smiem.
Ide o dlhodobý projekt a jeho realizácia bude prebiehať v priestoroch terénnych sociálnych pracovníkov. „Projekt je určený deťom rómskej komunity
z lokality pod Kortínou, žiakom Špeciálnej základnej školy, ako aj rodičom,“ vysvetľuje Pavel Horváth,
terénny sociálny pracovník a dodáva: „Cieľom projektu je zvyšovanie právneho vedomia, podnietiť
u respondentov uvedomenie si zodpovednosti
za svoje správanie, rozvoj ich komunikačných zručností, sebahodnotenie, sebapoznanie a usmerniť
postoje k využívaniu voľného času.“

Na projekte budú spolupracovať aj mesto Žiar
nad Hronom, terénni sociálni pracovníci mesta Žiar
nad Hronom a ich asistenti, Centrum voľného času,
Mestská polícia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva. „Prvé stretnutie bolo zamerané na tému
Informovaný sa vie chrániť. V spolupráci s policajnou preventistkou, pracovníkom Centra voľného
času a preventistom mestskej polície boli účastníci
zaujímavou formou a za pomoci prezentácie upozornení na nástrahy ulice, kriminalitu detí a mládeže a následné riešenie vzniknutých problémov.
Lektori kládli dôraz na aktívne zapájanie detí, a to
najmä vyjadrením svojich postojov k problematike a riešením modelových situácií,“ dodáva Pavel
Horváth.
(r)
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Týždeň slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc
a Spolok slovenských knihovníkov vyhlasujú od 18. marca
do 24.marca 14. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.
Tento rok sa podujatie bude niesť pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých. Počas Týždňa
slovenských knižníc v Mestskej knižnici Michala
Chrásteka odpúšťajú poplatky za upomienky a stratené preukazy a nových čitateľov zapisujú zdarma.
Okrem toho, deti sa môžu tešiť na Bambuľku z Bambuľkova v rámci zábavného dopoludnia pre materské školy a na podujatie o ľudových rozprávkach
so zaujímavými hosťami Putovala rozprávka svetom.
(li)

Prečítajte si
Pravidelne v každom čísle novín vám budeme prinášať pár tipov na knihy, ktoré
si môžete vypožičať v Mestskej knižnici
Michala Chrásteka. Okrem toho si ostatné
novinky môžete pozrieť v on-line katalógu
knižnice na stránke Mestského kultúrneho
centra.
Spoločenské

Alex Preston:
Krvácajúce city

Charlie Wales, čerstvý absolvent univerzity
humanitného smeru v Edinburghu, túži dosiahnuť v živote všetko. Zvábený vidinou života
v Londýne, zamestná sa ako finančný analytik v
investičnej spoločnosti Silverbirch.
Fantazijné
Nata Sabová:
Neodolateľné vábenie
Predstavte si, že ste sa zrazu ocitli v sne,
v ktorom ležíte na mokrom lístí v lese, s rozbitou hlavou a miernym otrasom mozgu, zatiaľ
čo v realite vedľa vás leží váš manžel, vo vedľajšej izbe vaše deti a na stolíku stojí budík.
Detektívka

Ondrej Štefánik:
Bezprsté mesto

Bezprsté mesto je súčasný mestský román s
detektívnou zápletkou. Hlavný hrdina Edo si
úzkostlivo stráži svoju osobnú slobodu a takzvaný blahobyt, pričom ignoruje nároky doby.
Detské

Václav Čtvrtek:
Ako Samko vyčaroval dubového
mužíčka

Viete, aké trampoty môžu postretnúť školáka,
keď nepremôže svoju lenivosť a trochu aj zaklame? V jeden teplý deň sedel Samko v záhrade
nad domácou úlohou, keď z ničoho nič spadol
zo stromu na stôl žaluď.

Brezina C. Thomas:
Diví šialení anjeli

Veľkolepá myšlienka: prvá detektívna agentúra na svete na zisťovanie „ľúbi ťa, či neľúbi“
s názvom Diví šialení anjeli. Ale pozor! Jeden
anjel je skutočný!
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Vysťahovalci

Zostalo nás jedenásť,
jedenásť už nás je len desať,
jeden sa sťahoval, išiel vraj do Piešťan.
Za ním išiel druhý, tam si kúpil vilu,
potom i odviezol aj celú rodinu.
Zostalo nás jedenásť, už nás je len deväť,
každý nám hovorí, nemôžeme tam ostať.
Už aj ten deviaty zmluvu vraj podpísal,
dom si kúpil v Nitre, aby sa preč dostal.
Tak aj ten deviaty ostal neúprosný,
zostali sme už len kamaráti ôsmi.
Ten ôsmy kamarát, ten nám prisľúbil,
že nás nepodvedie
a na kúpu domu, že nemá peniaze.
Dali mu peniaze, aby dom kúpil,
aj on nás oklamal, nesplnil, čo sľúbil.
Za ním nám odišiel ten kamarát siedmy,
že on nechce odísť z dediny posledný.
A tak nám odišiel už aj on z cesty,
ostali sme iba kamaráti šiesti.
Už aj ten šiesty opustil naše rady,
odsťahoval sa nám až do Bratislavy.
A tak zostali sme už len kamaráti piati.
Sľúbili sme si, že sa my nevzdáme,
že si naše domy za babku nedáme.
Aj tomu piatemu dali vraj sociálku,
aby dom opustil na Sigetskom jarku.

Občania sa z Horných Opatoviec začali
od roku 1964 pomaly vysťahovávať. Vyprázdňovali sa školské lavice, zatvárali sa
obchody a začali sa búrať domy. Ako prví
odišli tí, ktorí si niekde kúpili dom. Starší občania išli do družstevnej bytovej výstavby
do Žiaru. Každý týždeň niektorí odišli, zrušilo sa verejné osvetlenie, zrušili autobusovú
linku, ktorá išla do obce. Prestala sa slúžiť
sv. omša, postupne sa obec vyprázdňovala.
Zostali len tí, ktorí si začali individuálne stavať
rodinný dom v Žiari alebo v Hliníku. Okrem
nich nás zostalo jedenásť.

Rozišli sme sa všetci šírim svetom,
nikomu nám v cudzom svete nie je s medom.
Všetko sa pominulo, aj obec zanikla,
už jej niet, už na ňu zabudol aj ten krutý svet.
Banujeme, že som dom zamenil za pár groší
a išiel v iný kraj, kde zbledli moje sny.
V hlave mi stále hučí túžba po domove.
Veď v našich očiach vždy bol šťastný svit,
v našej dedine bolo hodno žiť.
Z domova nášho všetci sme odišli, zaznela tá
pieseň,
naša, vysťahovalecká, ktorú spievali posledný večer
počas rozlúčky.
Tá pieseň znela smutne, potom nastali dni smutné,
zoznámenie sa s cudzími ľuďmi.
I toto nám bolo súdené.
Pozri, nad dedinou hviezda hasne, to začína
umieranie
a my rozišli sme sa navždy a nenávratne.

Vikt
Vi
ktor
or Obe
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rtáš
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB

Ponúka možnosti štúdia týchto odborov:
Študijné odbory ukončené maturitnou
skúškou:
•päťročný študijný odbor:
HOTELOVÁ AKADÉMIA 6323 K
štvorročné študijné odbory:
OBCHOD A PODNIKANIE 6352 M
•dvojročné nadstavbové štúdium:
SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 6421 L

Antikvariát Tuborgaha
Na sídlisku Pod vršky,
v priestoroch Stavebného bytového družstva
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok od 15.00 do 18.00 hod.

A tak sme zostali kamaráti traja,
Janko, Vlado a ja.
Napokon
p
rozišli sme sa ajj my,
y, kamaráti traja,
j ,
Janko Olajec v Hliníku a v Žiari sme dvaja – Vlado
Marko a ja.
Potom nám zavreli kostol, aj tú školu,
lebo tam zostali traja žiaci spolu.

A tak sme zostali kamaráti štyria,
ten štvrtý kamarát nechcel zostať s nami dole,
ale si postavil dom na Trnavej Hore.

Jilemnického 1282,965 01 Žiar nad Hronom
Tel: 045/672 44 50, 672 58 68, Fax: 045/6724450,
email: sosoaszh@gmail.com
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VLASOVÁ KOZMETIKA 6426 L
Učebné odbory ukončené výučným listom:
•trojročné učebné odbory: HOSTINSKÝ 6489 H
CUKRÁR 2964
KADERNÍK 6456 H
Vyššie odborné štúdium:
Zameranie: manažment hotelov a cestovných
kancelárií
(Pre absolventov stredoškolského štúdia)
Požiadavky na štúdium: podmienky prijatia
na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Výroba nábytku a bytových dekorácií

Kuchynské linky

Vstavané skrine

Komody

Chodbové zostavy
Dekorácie
Doplnky
Hračky

www.jozefzubrik.sk

stí
EsvVetEslaLdYkoN

Cukráreň EVELYN

Zákusky a torty
Domáce zákusky
- ručná výroba

EVELYN – cukráreň
(v malom parku)
Svätokrížske
námestie 1287
Žiar nad Hronom
0907 817 153,
0905 798 542

Podporujeme kvalitné
suroviny z nášho regiónu
Prijímame objednávky na Veľkú noc

www.evelyn.sk

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Miesto dražby:
Nám. Sv. Trojice 9, 969 01 Banská Štiavnica
Dátum dražby: 4. 4.2013.
Čas otvorenia dražby: 10.30 hod.
Čas otvorenia pre účastníkov: 10.00 hod.
Navrhovateľ dražby:
Hedviga Tončová – záložný veriteľ.
Predmet dražby:
stavba so súpisným číslom 256 – dom, postavená na pozemku CKN parcelné číslo 162

– zastavané plochy a nádvoria s výmerou 285
m2, pozemok CKN s parcelným číslom 162 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 285 m2 a
pozemok CKN s parcelným číslom 163 – záhrady
s výmerou 232 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky na liste vlastníctva
č. 1414 , katastrálne územie Janova Lehota.
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom: 35 600 eur.

noviny.ziar.sk

Najnižšie podanie:
100 % z ceny zistenej znaleckým posudkom,
t. j. 35 600 eur.
Výška dražobnej zábezpeky: 8 000 eur.
Obhliadka predmetu dražby:
21.3.2013 a 22.3.2013, stretnutie záujemcov je
na mieste predmetu dražby o 15.00 hod.,
po predchádzajúcom ohlásení na tel. číslo:
0917 448 313.
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Amfo 2013

•
Regionálna fotografická súťaž neprofesionálnych fotografov. Zapojte sa aj v do súťaže a získajte priestor na prezentáciu vašej tvorby. Súťaží sa
v troch kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná
fotografia a multimediálna prezentácia. Súťaž nie
je tematicky obmedzená, ani žánrovo vymedzená.
Víťazi postupujú do krajského kola. Celá súťaž vyvrcholí celoslovenským kolom v Bratislave. Uzávierka
je 29. marca. Vernisáž sa uskutoční 12. apríla. Výstava potrvá do 10. mája. Kontakt: dhyana.marti@
gmail.com, 0944 600 086, 045/678 13 08. Prihlášky
a viac informácií na www.osvetaziar.sk/sekcie/kategoria/foto-film/.
•Rozprávkové javisko
Regionálna prehliadka dramatickej tvorivosti detí
a dospelých sa organizuje ako postupová súťaž a
je súčasťou celoštátnej prehliadky. Zúčastňujú sa
na nej divadelné súbory z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica. Realizátorom
podujatia je BBSK – Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hronom. Prehliadka sa koná v priestoroch POS v Žiari nad Hronom. Hlavnou náplňou
programu sú súťažné vystúpenia detských divadelných súborov a divadiel dospelých hrajúcich pre
deti. Prehliadka sa uskutoční 27. marca pod dohľadom odbornej poroty a za účasti divákov. Súčasťou
prehliadky sú i odborné semináre pre vedúcich súborov pod vedením lektorov – porotcov.
•Deň tanca
Šanca pre všetkých, ktorí radi tancujú. BBSK
– Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom pripravuje regionálnu súťažnú prehliadku
súborov, krúžkov, kolektívov a jednotlivcov moderného a módneho tanca – vo všetkých štýloch
a žánroch pod názvom Deň tanca. Prehliadky sa
môžu zúčastniť tanečné kolektívy a jednotlivci
z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská
Štiavnica. Súťaž sa uskutoční 26. marca v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Banskej Štiavnici.
Prehliadka má postupový charakter. Touto cestou
vyzývame tanečné kolektívy, krúžky a všetkých,
ktorí radi tancujú, aby sa do tejto súťaže prihlásili, je to vaša šanca. Propozície a prihlášky nájdete
na webovej stránke http://www.osvetaziar.sk/sekcie/kategoria/folklor-moderny-tanec/. Prihlášky
je potrebné poslať najneskôr do 15. marca 2013.
Na základe prihlášok budú zaslané bližšie pokyny
k prehliadke. Bližšie informácie aj na telef. čísle:
0908 962 514 (Anica Kmeťková).
•Cineama
Cineama predstavuje jedinú
možnosť verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby
na Slovensku. Súťaž sa koná každý rok v priestoroch
Krajskej hvezdárne a planetáriu Maximiliána Hella
v Žiari nad Hronom. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v štyroch vekových skupinách a
v rôznych žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Nie je tematicky zameraná.
Prostredníctvom odbornej poroty zabezpečuje
výber prác do celoštátneho kola. Zahŕňa aj vzdelávaciu časť: odborný rozborový seminár, kde
odborníci z praxe i vysokoškolskí pedagógovia
analyzujú jednotlivé filmové diela a odporúčajú prítomným autorom ako dospieť k ešte lepším výsledkom. Uzávierka prihlasovania filmov do súťaže je
29. marca 2013.
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Multimediálny program s využitím možností planetária je určený pre celú rodinu.
Dňa 15. marca o 18.00 hod.
•Deň planetárií
Deň otvorených dverí. Popoludnie plné zábavy
i poučenia pre deti aj dospelých v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella.
Dňa 17. marca o 14.00 hod.
•Vesmírna galéria
Hudobno-relaxačný program.
Dňa 21. marca o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Dominik v mesačnom
cirkuse
Rozprávka a program pre škôlkarov.
Dňa 22. marca o 16.00 hod.
•Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program sa bude venovať mýtom,
ktoré sprevádzali túto planétu v staroveku. Dňa
22. marca o 18.00 hod.

Hľadám domov
JUMBO

Jumbo je mladý, asi 1 – 2-ročný nemecký ovčiak (farba čierna s pálením). K ľuďom je priateľský, so psíkmi sme ho ešte
neskúšali. Je kastrovaný, očkovaný, čipovaný.
VIVA

Viva je mladá, asi ročná sučka
drobného vzrastu. V útulku sa
bojí, potrebovala by sa čo najskôr dostať do nového domova.
Je veľmi milá, najradšej by sa stále nechala nosiť na rukách. Bude kastrovaná,
očkovaná a čipovaná.
GOOGLE

Google je rozkošný 5-mesačný psík malého vzrastu.
Je ako šteniatko z rozprávky,
dúfame, že nájde rýchlo nový

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

12.3. 18.00 – 21.00 lek. Nukleus, Sládkovičova ul. 8
13.3. 18.00 – 21.00 lek. Flora, Ul. Dr. Janského 478
14.3. 18.00 – 21.00 lek. U čier. koňa, Ul. Dr. Jan.
15.3. 18.00 – 21.00 lek. Alpinia, Ul. Š. Moysesa 75
16.3. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris, Ul. SNP 94
17.3. 8.00 – 21.00 lek. Nukleus, Sládkovičova ul. 8
18.3. 18.00 – 21.00 lek. Max 2, Sládkovičova ul. 13
19.3. 18.00 – 21.00 lek. BonusPharma, Jan.12
20.3. 18.00 – 21.00 lek. Sunpharma, Ul. SNP 116
21.3. 18.00 – 21.00 lek. Max 2, Sládkovičova ul. 13
22.3. 18.00 – 21.00 lek. Nukleus, Sládkovičova ul. 8
23.3. 13.00 – 21.00 lek. Jan., Ul. Dr. Janského 19
24.3. 8.00 – 21.00 lek. Sunpharma, Ul. SNP 116
25.3. 18.00 – 21.00 lek. Max 2, Sládkovičova ul. 13
26.3. 18.00 – 21.00 lek. U čier. koňa, Ul. Dr. Jan.
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

16.3. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
17.3. MUDr. Lucia Straňáková, Ul. Dr. Janského 4,
Žiar nad Hronom (672 03 98)
23.3. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
24.3. MUDr. Ingrid Kupcová, Ul. Dr. Janského 2,
Žiar nad Hronom (672 22 72)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

domov.
LULU

Lulu je 2-mesačná sučika.
Krehotinka, ktorá hľadá čo
najskôr ten najlepší domov,
aby nemusela mrznúť v útulku. Vhodná len do bytu, alebo
do domu do vnútra.
LUCAS

Asi ročný psík malého vzrastu (asi 6 kg). Veľmi milý, prítulný, najradšej by celý čas sedel
človeku na kolenách, kde sa
asi cíti bezpečne. Je vhodný len do vnútra, vzhľadom
k jeho veľkosti a povahe. Bude odčervený, očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737
alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 609
772 ( prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).

Z pera čitateľa

Zúrivá krádež
„Musíme urobiť nejaké peniaze, ináč môžeme na automaty zabudnúť,“ rozmýšľal nahlas
mládenec s kruhmi pod očami. „Dobre“, neochotne prisvedčil jeho vedľa stojaci kamarát.
Túlajúc sa pomedzi bytovky objavili vhodný
typ. Vzduch bol čistý. Súbežne sa odohrávala iná situácia. Potrebovala som zaplatiť šek
na pošte. S kabelkou na pleci som kráčala pomedzi bytovky. Bola som zahútaná, keď mi zozadu nejaký mladík rázne strhol kabelku z pleca. Spredu do mňa, akože nechtiac plecom, sotil
iný mládenec. Šokovaná som sa ocitla na zemi.

noviny.ziar.sk

Kým som sa spamätala z pádu a zo straty kabelky, boli tí dvaja preč. Zaskočená touto nečakanou situáciou som sprvu nevedela, či mám plakať, či ďakovať Bohu, že som prepad prežila bez
úhony. Vstávajúc zo zeme mi z oči vyhŕkli slzy.
Situáciu spoza okna s údivom pozoroval muž:
„Do Boha, veď to okradli moju ženu,“ vykríkol
s rozhorčením a utekal na pomoc. Neďaleko
od miesta činu, pri garážach, si zlodeji prezerali lup. „Koľko?“ „Päťdesiat.“ „Nič moc,“ odpľul si
jeden z nich. „Kabelku aj s peňaženkou vyhoď
hore na garáže, tam to nikto nebude hľadať.“
„Uvidíme sa večer v búde.“
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PREDAJ
•Predám chladničku, 125-litrová. T: 045/672 65 95

3/5

•Predám bielu skriňu s nástavcom. T: 045/672 65 95

4/5

•Predám váľandu, kuchynský stôl, 3 ks čalúnených stoličiek.
T: 045/672 65 95
•Predám 10-dielnu publikáciu Dejiny umenia. T: 045/672 65 95

5/5

•Predám cyklónový vysávač. T: 045/672 65 95

7/5

www.geodesy-service.sk

6/5

•Predám alebo vymením 3 ks nákupné poukážky do Baumaxu v celkovej hodnote 600 €. Platné sú do konca 2013 použiteľné na ľubovoľný tovar, kdekoľvek
v SR. Poukážky boli vydané ako protihodnota za vrátený tovar. Cena 75% hodnoty. Kontakt: tomas@passman32.com, 0911 30 96 83 (ZH).
17/5
•Predám pekné starožitné rádio, aj ako rekvizita. T. 0910 295 897

22/5
•Predám jednoduchú a dobrú PC zostavu pre školáka, kancelárske prevedenie,
zaberie málo miesta. Cena: len 66 €. T: 0910 295 897
23/5

Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám elektr. šijací stroj Veritas, skrinkový so šuplíkmi, nemecký, pekný, stroj
možno preklopiť i do skrinky. Cena: 88 €. T: 0910 295 897
24/5

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

•Predám gaučovú súpravu 3 a 2, sedačka 180 cm, úložný priestor, spanie 2 osôb
(200 cm). Nie je vysedená. T: 0910 295 897
25/5
•Predám rozkladaciu sedaciu súpravu 3 + 1 + 1, bez úložného priestoru, v zachovalom stave. Cena: 200 €. Dohoda možná. T: 0904 071 702, 045/672 62 37
27/5
•Predám staršiu obývaciu stenu (veľkú), tmavé drevo s bledým, veľa úložného
priestoru, dlhá cca 4 m. Možnosť rozloženia. Cena: 200 €. Dohoda možná. 28/5
T: 0904 071 702, 045/672 62 37
•Predám doma robenú 1 kotúčovú brúsku pre garážových a domácich majstrov, s práčkovým el. motorom. Cena dohodou. T: 0911 447 283
29/5
•Predám 50 l mrazničku, 2-poličková, 3-hviezdičková, zn. Calex. Cena: 15 € +
dohoda. T: 0911 447 283
37/5
•Predám kočík zn. SANTA, dvojkombinácia, po jednom dieťati, vo veľmi dobrom stave. Cena: 75 € + dohoda možná. T: 0917 746 820
40/5

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám slnečný stavebný pozemok v tichej lokalite v Trnavej Hore s rozlohou
2/5
1473 m2 (m2 len za 10 €). T: 0911 072 072
•Predám chatu + záhradu na Dérerovom mlyne pri Janovej Lehote, 999 m2.
Chatka je s balkónom, komínom, dvojpodlažná, elektrina, na pozemku je pitná
voda aj studňa s úžitkovou vodou, ovocné stromy, kríky, ozdobné tuje, ohnisko aj
záhradný krb + posed. Cena: 15 000 € + dohoda možná.
8/5
T: 0902 205 121, 0903 811 828
•Predám 2-izbový tehlový byt s balkónom, blízko centra, Ul. Komenského. Byt
je v OV, slušný vchod, pôvodný stav, nové plastové okná. K bytu patrí pivnica.
T: 0907 268 594
9/5
•Predám 2-izbový byt, čiastočne prerobený, Ul. Dukelských hrdinov. Cena dohodou. T: 0907 830 192
11/5
•Predám 3-izbový byt v Hliníku nad Hronom s výmerou 75m2, na 2. poschodí zatepleného bytového domu. Byt pozostáva z chodby, z ktorej je prístup
do 2 izieb, 1 izba priechodná do tretej izby. Z chodby je prístup do toalety s kúpeľňou a kuchyne so staršou kuchynskou linkou. Byt je v pôvodnom stave, v izbách
pôvodné dubové parkety, pôvodné drevené okná, na chodbe a v kuchyni linoleum. V toalete a kúpeľni je vymenená dlažba, vaňa a umývadlo sú pôvodné. Byt má
k dispozícii 3 balkóny a pivnicu. Byt je súrne na predaj, s čiastočným zariadením
alebo bez zariadenia. Možnosť zľavy z ceny po dohode pri rýchlom jednaní.
T: 0904 403 526.
13/5
•Predám alebo prenajmem veľký 1-izbový byt v blízkosti centra. Byt má loggiu
a pivnicu. Cena dohodou. T: 0908 253 460
14/5
•Predám chalupu v Prestavlkoch so záhradou. Cena dohodou. Bližšie info
na tel.: 0907 816 324
15/5
•Predám rodinný dom v ZH, časť Šášovské Podhradie - Píla. Cena dohodou.
T: 0903 178 838, 0907 806 779
16/5
•Predám 3-izbový byt v OV na Etape – Čínsky múr. 2 poschodie z 3,
bez výťahu. Byt je prerobený, plastové okná, podlahy, stierky, jadro,
bezpečnostné dvere, optický kábel na internet, presklená loggia. K bytu patrí pivnica na prízemí domu. V byte ostane aj časť zariadenia (spálňa, chladnička s mrazničkou, automatická pračka, nová sedacia súprava, vstavaná skriňa na chodbe).
Treba vidieť. Cena dohodou. Priestor pre realizáciu vlastnej predstavy bývania.
Len pre vážnych záujemcov. Dobrá štvrť, slušný vchod, príjemné bývanie. 19/5
T: 0908 214 471, 0905 738 119
•Predám čiastočne zariadený 1-izbový byt s rozlohou 38 m2 v osobnom
vlastníctve. Byt sa nachádza v tehlovom dome v centre mesta Žiar nad Hronom.
Plastové okná, vymenené podlahy, nové rozvody plynu, vody a elektriny. Slušný
a tichý vchod. Bližšie informácie telefonicky alebo osobne. Pri rýchlom jednaní
možná dohoda. Pozn.: Nie som RK ani maklér - nehnuteľnosť mám v OV (priamy
predaj). T: 0940 76 50 50
38/5
•Predám 3-izbový panelový byt s loggiou v OV, s výmerou 72 m2, na 5./7 poschodí, v zateplenom a zrekonštruovanom bytovom dome na Hviezdoslavovej ul.
v Žiari nad Hronom. Cena dohodou. T: 0903 844 672
39/5

AUTO MOTO
•Predám Škodu Favorit 136 L, r. v. 1990, STK do 5/2014, EK do 5/2013. ZP platená. Cena 200 €. T: 0915 727 063
26/5
•Kto ponúkne rôzne ND na Citroën Berlingo, r. v. 2001, 5-dverová verzia (chladič, motorček zadného stierača). T: 0905 797 377
30/5
•Predám pneu na plechových diskoch, málo jazdené, zn. Matador Prima, rozmer 185/60, R14, 82 T, MP 14, Tubeless, 6J x 14 H2, ET 38, 4-dierové, 12 – 2 ks. Cena:
10 €/ks + dohoda. ZH. T: 0911 447 283
32/5
•Predám pneu zn. Uniroyal na Al diskoch, roz. 195/50, R15, 82 V, Radial tubeless,
Rainsport 1, 6J x 15 H2, ET 40, 4-dierové – 4 ks. Cena: 12,50 €/ks (50 € spolu).
T: 0911 447 283
33/5
•Predám pneu zn. Michelin Energy Tubeless, rozm. 155/70, R13, 75 T, XT 1, Radial XSE – 1 ks (Renault Clio). Cena: 6 € + dohoda. T: 0911 447 283
34/5
•Predám rôzne ND na Ford Escort 1,8, r. v. 1998. Zadné svetlo, osvetlenie zadnej
ŠPZ, zadný spojler a pod. Nutné vidieť. Cena dohodou. T: 0911 447 283
35/5
•Predám znak na čelnú, resp. zadnú kapotu zn. Favorit, Ford, Felícia – po 1 ks
z každého druhu. Cena: 6 €/ks + dohoda. T. 0911 447 283
36/5

ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí, rada pomôžem aj pri domácich prácach
(žehlenie, upratovanie...). ZH. T: 0919 397 682

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena
10.600 EUR (pôvodná cena: 15.500 EUR), výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom s dvomi loggiami, sídlisko Etapa, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 26.500 EUR, výmera: 34 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 30.500 EUR, výmera:
36 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, v pôvodnom stave. Cena: 21.500 EUR, výmera: 43 m2
•2-izbový tehlový byt s dvomi loggiami v Dolnej Ždani,
kompletná rekonštrukcia. Cena: 27.500 EUR, výmera 53 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
ulica Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave. Cena: 27.000
EUR, výmera 55 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 21.600 EUR,
výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul.
SNP (širšie centrum mesta), v pôvodnom stave. Nová cena:
31.000 EUR, (pôvodná cena 34.000 EUR), výmera: 58 m2 +
pivnice 12 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 29.900 EUR, výmera: 61 m2
•2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, v pôvodnom - zachovalom stave.
Cena: 29.900 EUR, výmera: 62 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 32.660
EUR, (pôvodná cena 35.000 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova. Cena: 39.000 EUR, výmera: 69 m2
•3-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom,
širšie centrum mesta, v pôvodnom stave. Cena: 32.000 EUR,
výmera: 74 m2
•3-izbový atypický tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. SNP – blízko centra mesta, kompletne
zrekonštruovaný. Nová cena: 54.980 EUR, (pôvodná cena
60.000 EUR), výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, v pôvodnom stave-zachovalý. Nová cena: 39.950 EUR,
(pôvodná cena 42.000 EUR), výmera: 81 m2
•3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom, Ul.
Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane
zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná cena 103.000
EUR), výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.

Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 62.000 EUR, výmera: 83 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.000 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR), výmera pozemku: 823 m2
•RD v Slaskej, v pôvodnom stave. Cena: 53.000 EUR, zastavaná plocha: 157 m2,výmera pozemku: 1.776 m2
•RD v Prestavlkoch, kompletná rekonštrukcia.
Cena: 53.000 EUR, zastavaná plocha: 138 m2,výmera pozemku: 1.303 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena:
27.500 EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha:
156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
•RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 92.999 EUR, (pôvodná cena
97.000 EUR),zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku:
837 m2
•RD v Hornej Vsi, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
68.000 EUR (pôvodná cena 78.500 EUR), úžitková: 120 m2,
výmera pozemku: 923 m2
POZEMKY:
•4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/m2, výmery
od 1.018 m2 do 1.392 m2
•3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská
Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty alebo chalupy, siete
na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera jedného pozemku: 800 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený
na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR, výmera:
784 m2
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 27.000 EUR, výmera:
605 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná),
siete pri pozemku. Cena: 254.5000 EUR, výmera: 5.090 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky), určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku.
Cena: 33,20 EUR/m2, výmera 77.107 m2
OSTATNÉ:
•obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 48.000 EUR
•rekreačná chata v Janovej Lehote, časť Dérerov mlyn,
výmera pozemku 270 m2, zastavaná plocha 33 m2.
Cena: 23.500 EUR

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
1/5
•Hľadáme profesionálnych obchodných zástupcov na poskytovanie
finančných služieb. Požadujeme min. výučný list. Provident Financial, s.r.o. Bližšie
informácie volajte: 0850 63 89 63
10/5
•Prijmem cukrárku. Nástup ihneď. Andrea Martinová – EVELYN, Svätokrížske
námestie 1287, 965 01 Žiar nad Hronom, evelyn@evelyn.sk, 0907 817 153, 0905
798 542
20/5

SLUŽBY
•Postrážim vášho seniora alebo iného člena rodiny počas vašej neprítomnosti. Mám vzdelanie, prax a skúsenosti, empatiu. T: 0908 214 471 – kedykoľvek.18/5

noviny.ziar.sk

•JvDŽ – Joga v dennom živote 21 bodov, prečo byť vegetarián Desatoro domácej ekológie Info: 0949 248 958 – Mangalpuri
21/5
•Hľadám numizmatika, len seriózny záujem. Zn.: konzultácia, ZH.
T: 0948 076 556

31/5

•VÝSTAVKA RUČNÝCH PRÁC
Navštívte nás na IBV, Ul. Pod vršky č. 2 (rodinný dom). Prístupné celý deň.
T: 0907 436 988
12/5
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POĎAKOVANIEotĺk
Neplačte, že som odišiel,
ten kľud a mier mi prajte,
len večné svetlo spomienky
mi stále zachovajte.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí na poslednej
ceste odprevadili nášho milovaného manžela,
otca, starého otca, prastarého otca a svokra
Jozefa Bureša,
ktorý nás navždy opustil dňa 11. februára
2013 vo veku nedožitých 75 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAotĺk
Dňa 12. marca si pripomíname
smutných päť rokov, keď nás
opustil náš drahý brat a krstný
otec
Jozef Antal

z Prochota.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Sestry Genofka a Jozefka a krstná dcéra Jojka.

SPOMIENKAtĺk
Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval život,
miloval nás.
Dňa 2. marca sme si pripomenuli 10 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý
otec
Stanislav Rigo.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 10. marca uplynuli 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý brat
Ján Putiš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomína sestra Anna s rodinou.

SPOMIENKAotĺk
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 19. februára sme si pripomenuli 2. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Lovčičan.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKAĺk
Rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nám nedovolí.
Aj keď nie si medzi nami,
V našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 6. marca uplynuli 4 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil
Vojtech Sobota.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAotĺk
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje, len
cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy
budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 6. marca uplynuli 3 roky od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý syn, brat,
švagor a strýko
Peter Waldhauser.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomínajú rodičia, sestry Jana a Marika s rodinami a brat Vlado s rodinou.

SPOMIENKAotĺk
Srdce láskavé prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohla žiť.
Čas plynie, život ide v diaľ,
nám zostane len spomienka
a žiaľ.
Dňa 10. marca sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá
Helena Ondorová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAotĺk
Dňa 22. marca si pripomenieme 10 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
drahá
Juliana Chovanová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
Spomínajú deti a vnúčatá.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

SPOMIENKAotĺk

Žiarila z teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si s nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 27. februára sme si pripomenuli 3. výročie od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Kurať.
S úctou a láskou na neho spomínajú manželka, dcéry s rodinami a vnúčatá Lenka, Tobiasko,
Patrik a Christián.

noviny.ziar.sk

Blahoželanie

Dňa 10. februára sa dožil pekných 79 rokov
pán

Július Gáka
zo Žiaru nad Hronom.
Prajeme mu pevné zdravie a ešte veľa pohodových rokov v kruhu zvyšnej rodiny.
Syn Julo s manželkou Ľudmilou, vnučka
Diana s manželom, pravnučka Marína Esmeé,
švagriné Betka a Helenka, ako aj ďalší blízki
a príbuzní.

SPOMIENKAĺk
Už nevidíš slnko, krásny deň, na
cintoríne snívaš svoj večný sen.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k tebe
zavedie.
Smútime, no necháme ťa tíško spať,
čo bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 6. marca sme si pripomenuli 3 roky od
chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý priateľ
a otec
Peter Waldhauser.
Spomeňte si s nami.
Spomína Katka a dcérka Alžbetka.
SPOMIENKAotĺk
Dňa 13. marca si pripomíname 2 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
milovaná manželka, mama,
stará mama a prastará mama
Anna Gáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
Spomína manžel, syn, nevesta, vnučka
a pravnučka, ako aj ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKAotĺk
Očiam si odišla,v srdci si zostala.
Spomienka na teba nevymizne
zo sŕdc tých, ktorí ťa mali radi.
Dňa 4. marca uplynuli 2 roky
od smutnej chvíle, keď nás na-

vždy opustila
Emília Minková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína manžel, syn a dcéra s rodinami.
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Vzdelávanie na „Jednotke“

V Základnej škole na Ul. Dr. Janského sme sa
rozhodli vzdelávať a efektívne využiť čas počas jarných prázdnin našich žiakov. V pondelok
25. februára sa brána školy otvorila pre učiteľov
prvého a druhého stupňa a pre vychovávateľky.
Cieľom stretnutia bolo získať profesijné kompetencie a zdokonaliť sa v novej metóde CLIL. „Jednotka“ ako jediná škola v Žiari nad Hronom a blízkom
okolí zavádza inovatívny prístup vo výučbe an-

gličtiny. Metóda CLIL je jazykové vzdelávanie, kde
na prvom mieste je materinský jazyk, teda hlavné
informácie sú podané najprv v materinskom jazyku
a vyučovacie aktivity prebiehajú v cudzom jazyku.
Viac na www.zsjanzh.edu.sk Pedagogička Lenka
Tršová Husárová si pre svojich kolegov počas metodického dňa pripravila zaujímavú prezentáciu
s podrobnými informáciami o tom, čo metóda CLIL
je, ako prebieha vyučovanie pomocou nej, čo je jej
zámerom. Pre ľahšie pracovanie a pochopenie nám
poskytla a odporučila množstvo webových stránok
a literatúry. A aby sa náš deň neniesol len v rovine
teoretickej, po odprezentovaní informácií o CLIL-e
nasledovala praktická časť. Každý z učiteľov mal
možnosť takúto hodinu pripraviť a odprezentovať pred kolegami. Pomocou internetu, odbornej
literatúry a našich nápadov sme vytvorili kvalitné
vyučovacie hodiny z rôznych predmetov. Žijeme

v 21. storočí, a tak ako sa mení spoločnosť, menia sa
aj podmienky edukačného prostredia. Vyučovanie
touto metódou sa našim žiakom veľmi páči, preto
si dovoľujem zdôrazniť, že metóda CLIL je pre nich
dobrým odrazovým mostíkom k úspešnému zvládnutiu cudzieho jazyka, k ďalšiemu štúdiu na stredných, či vysokých školách, ale i k rozvíjaniu vlastnej
osobnosti.
Mgr. Lucia Šípková

Špeciálna základná škola privítala všetkých
Dvere Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom sa vo februári otvorili pre všetkých rodičov,
starých rodičov, súrodencov, priateľov školy i malých zvedavcov. V tento netradičný vyučovací deň
si všetci návštevníci prezreli triedy, telocvičňu, dielňu, kuchynku, počítačové učebne či jedáleň. Zúčastnili sa tiež vyučovania s prvkami integrovaného
tematického vyučovania v jednotlivých triedach.
Žiakom 1. stupňa na vyučovaní pomáhali zvieratká,
ktoré si vyrobili z netradičného materiálu, naučili
sa o nich novú pesničku, tancovali, hrali divadlo.
S podporou interaktívnych tabúľ, PC a noteboo-

kov sa dozvedeli, ako prežijú zimu. Žiaci 2. stupňa
ukázali svoje vedomosti na témy Naša Zem je guľatá, Vybrané slová netradične, Čím budem, Liečivé
rastliny, Slovenské hradiská, Ten-Tá-To a Kuchárske
majstrovstvo. Riešili problémové úlohy, realizovali
hravé a praktické cvičenia. Rodičia sa individuálne
porozprávali s vyučujúcimi, vedením školy, získali
predstavu o tom, aké je vyučovanie v špeciálnej
škole, ako sa so žiakmi individuálne pracuje. Všetci
zúčastnení sa presvedčili, že diferencované vyučovanie, individuálny prístup a špecifické vyučovacie
metódy, ktoré im špeciálni pedagógovia sprístup-

ňujú, sú pre týchto žiakov veľmi dôležité. Len špeciálnou intervenciou a kvalifikovaným prístupom
k zdravotne znevýhodneným žiakom si nájdu títo
žiaci v ďalšom živote uplatnenie a budú úspešní.
Mgr. D. Janeková

Vaša dôvera „Dvojku“ teší aj zaväzuje
„Dvojka“ je tu pre vás – táto veta podľa nás
dostatočne vystihuje zameranie a prácu pedagógov, ako aj ostatných zamestnancov Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika v Žiari
nad Hronom.
A práve preto nás teší, že naša práca nezostala
nepovšimnutá, ba práve naopak, prilákala neobyčajne veľký počet šikovných budúcich prvákov počas zápisu, ktorý sa konal vo februári. Dá sa predpokladať, že za týmto úspechom sa skrýva viacero
faktorov. Jedným z nich je aj naša celoročná spolupráca s materskými školami v Žiari, v rámci ktorej
si malí predškoláci môžu vyskúšať život školáka,
vychutnávať si atmosféru školy a učiť sa v triede.
„Dvojka“ rozhodne nepatrí k tým školám, ktorým
stačia dobre rozbehnuté a fungujúce programy
a aktivity. A preto stále prichádza s niečím novým.
Takým je napríklad vyučovanie cez Skype, ktoré
úspešne pokračuje aj tento školský rok. Tento raz
ho môžu využívať žiaci 1. A triedy, kde ani dlhšie
chorý žiak nezostane bez kontaktu so spolužiakmi
a učiteľkou. O efektívnosti tohto spôsobu výučby
svedčia aj pozitívne reakcie rodičov žiakov v tejto
triede. Dovolíme si citovať mamičku, A. Stajníkovú: „Pred dvomi mesiacmi si náš syn zlomil nohu.
Nevedeli sme si predstaviť, ako doma zvládneme všetko učivo, ktoré jeho spolužiaci preberú
v škole. Pani učiteľka, Soňa Sedláková, nám navrhla
vyučovanie cez Skype. Nevedeli sme si to najprv
predstaviť, ale obavy zmizli hneď s prvým skype
vyučovaním. Synovi sme pripravili na posteľ notebook a všetky učebnice a čakal na zvonenie. Veľmi
sa tešil, lebo počas tých dvoch mesiacov nestratil
kontakt so spolužiakmi, my sme veľmi radi, preto-

že nemusí doháňať preberané učivo. Počas skype
vyučovania bol zapojený do všetkých aktivít v triede, dokonca písal aj rozcvičky a diktáty. Sme radi,
že sme sa dali nahovoriť na tento spôsob výučby,
je to vynikajúci nápad, rodičov nezaťažuje. Práve
naopak, nás odbremenil. Ja som tiež učiteľka a
po tejto skúsenosti rozmýšľam aj ja o skype vyučovaní.“ Liftingom prechádza aj druhý stupeň. Zmenu zaznamenal napríklad lyžiarsky výcvik, ktorý
už tradične siedmaci absolvujú v lyžiarskom stredisku Ski Krahule, kde ich tento rok okrem zábavy
na upravených zjazdovkách čakala aj novinka.
Pôvodne iba poldenný pobyt na svahu sa predĺžil
až do popoludňajších hodín, pričom vynikajúce
stravovanie mali zabezpečené v reštauračnom zariadení penziónu. Ďalšie prekvapenie zažili žiaci
druhého stupňa na hodinách anglického jazyka
a geografie. „Dvojka“, ktorá je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov, už v minulom školskom roku
priniesla žiakom možnosť vzdelávať sa v anglickom
a ruskom jazyku aj na iných predmetoch ako je biológia, dejepis, občianska výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova či dokonca matematika, a to
vďaka hosťom z Brazílie, Ugandy, Ruska, Číny či Japonska. Tento školský rok bol pokračovateľom tejto
tradície hosť z ďalekej africkej krajiny – Zimbabwe.
Ganizani Chiwaura si pripravil zaujímavú prezentáciu svojej krajiny, ktorú spestril množstvom humorných zážitkov. Bol príjemne prekvapený srdečným
prijatím a nešetril chválou nad znalosťou anglického jazyka našich žiakov. Je to určite aj vďaka praktickému využívaniu metódy CLIL, ktorá u nás nie
je žiadnou novinkou a tiež tomu, že zaraďujeme
bloky Angličtina naprieč osnovami pravidelne už
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niekoľko rokov, a to nielen v jazykových triedach.
Zásluhou dlhoročného uplatňovania kvalitných
metód vyučovania sa našim žiakom dostávajú pochvaly aj vo forme už tradičného umiestnenia na
popredných miestach obvodných, ale aj krajských
kôl predmetových olympiád, o ktorých sa viac,
a nielen o nich, môžete dozvedieť z našej stránky
www.zsstefanikazh.edu.sk. Určite sa teraz pýtate, či
je možné stále vymýšľať niečo nové a či sa náhodou
naše nápady nevyčerpajú. V snahe tomuto predísť
sa „Dvojka“ v tomto školskom roku zaradila do projektu Kluby moderných učiteľov medzi 55 ďalších
slovenských škôl. Tento projekt vznikol z iniciatívy
Partneri vo vzdelávaní, ktorá je súčasťou celosvetového projektu spoločnosti Microsoft Partners in
Learning. Hlavným cieľom je oboznamovanie a šírenie moderných trendov a inovatívnych metód
a foriem práce pri vyučovaní, a to hlavne v oblasti
IKT. A prečo toto všetko robíme? Odpoveď je jednoduchá! Pretože „Dvojka“ je tu hlavne pre vás, milí
rodičia a žiaci. Srdečná vďaka patrí vám za vašu
dôveru, z ktorej máme veľkú radosť, a zároveň nás
zaväzuje k tomu, aby sme v začatej práci naďalej
úspešne pokračovali. Tak nám držte palce.
Ďakujeme, vaša „Dvojka“
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Pobytom na čerstvom vzduchu
posilňujú deti svoj organizmus

Dlhoročné skúsenosti a spoločné aktivity
Materská škola – ET na Ul. A. Kmeťa č. 11 sa nachádza v blízkosti sídliska Centrum II, historických
budov (kaštieľ, kostol) a Parku Š. Moysesa s malou zoologickou záhradou. Súčasťou školského
areálu je záhradné vybavenie na rozvoj odvahy,
obratnosti a vytrvalosti. Dlhoročné skúsenosti s prvkami programu Krok za krokom, ktorý je
zameraný na úzku spoluprácu s rodinami detí,
vytvára podmienky na tvorbu a realizáciu spoločných aktivít, podujatí a školských výletov – pečenie vianočného pečiva, medovníčkov, besiedky
so starými rodičmi (Deň starých rodičov), mamičkami, tvorivé dielne, súťažné podujatia, vianočné
besiedky a vystúpenia, karnevaly, hravé popoludnia pri príležitosti osláv sviatkov (Zajko hľadá vajíčka), návštevy netradičných miest (Hasičská stanica),
spoločné výlety (Ranč u Mariky, Habakuky, Čiernohorská železnička). Výchovno-vzdelávací proces je
obohatený o aktívnu účasť rodiny na edukačnom
procese, ktorý podporuje kvalifikovaný personál.
Prostredie ET je príjemné, bohaté na podnety, ktoré podporujú pozitívnu atmosféru a tým úspešne
ovplyvňuje dieťa pri dosahovaní jeho rozvojových
možností. Dbáme na zdravý sociálno-emocionálny vývin, rozvoj empatie, pocitu spolupatričnosti

a vzájomnej pomoci, schopnosti riešiť vzniknuté
konflikty.
V pedagogickej práci uplatňujeme individuálny
prístup k dieťaťu a umožňujeme pracovať a rozvíjať
sa vlastným tempom dieťaťa, v súlade s jeho potrebami, záujmami a schopnosťami. Našim cieľom je
zapojiť všetkých členov rodiny do výchovno-vzdelávacieho procesu v čo najväčšej miere, spoluprácou a realizovaním vlastných nápadov.
MŠ – ET na Ul. A. Kmeťa č. 11

Maják psychickej pohody a bezpečia

Materská škola – ET na Ul. M. R. Štefánika
je umiestnená medzi obytnými blokmi blízko centra mesta v troch účelových budovách. V minulosti sa v nej prevádzkovali jasle,
od roku 1991 sa tu nachádza materská škola s tromi
triedami. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom
od 2 do 6 rokov. Podľa platnej legislatívy je kapacita
elokovaných tried 63 detí. Budovy sú spojené krytými koridormi, v hospodárskej budove je kuchyňa,
odkiaľ sa strava roznáša do tried.
Našim vlastným zameraním je obohacovať výchovu a vzdelávanie o aktivity zamerané na získavanie počítačovej gramotnosti detí a rozvoj jemnej

motoriky, tvorivosti a predstavivosti pomocou práce s PC. Deti pravidelne navštevujú multimediálnu
učebňu s 20 PC s príslušenstvom, ktorá je súčasťou
budov. Pre deti je zaujímavé riešiť úlohy v edukačných PC hrách, proces spoznávania nových vecí je
príťažlivejší, aktívna účasť detí na výchove a vzdelávaní je vyššia.
V dielni PROTECHU vzbudzujeme u detí záujem
o techniku ako takú, tu si osvojujú pracovné návyky a elementárne technické zručnosti a poznatky.
Priestorové členenie a vybavenie školského dvora
umožňujú našim deťom spoločné pohybové aktivity, tvorivé hrové aktivity, priestor na edukačný chodník, environmentálne aktivity a priestor
pre oddych a relaxáciu. Dvor je vybavený novým,
vhodným a bezpečným didaktickým zariadením
podľa súčasných trendov a noriem EÚ.
V areáli je aj bazén, vlastná skalka s atraktívnymi
skalničkami a okrasnými kríkmi, dve kryté terasy,
množstvo zelene a ihličnatých stromov, deti tu
nachádzajú množstvo inšpirácií pre hry a hrové
činnosti. Veríme, že z našich detí sa stanú výborní
školáci s bohatými skúsenosťami.
MŠ – ET na Ul. M. R. Štefánika

Po nemecky na „Štvorke“
V piatok 15. februára sa v Základnej škole
na Jilemnického ulici uskutočnilo podujatie
Hráme sa po nemecky ako workshop pre žiakov v nemčine. Lektorkou tohto zaujímavého
podujatia bola Ivica Kolečáni Lenčová z Katedry
germanistiky na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Najskôr si hravé aktivity vyskúšali žiaci 6. a 7.
ročníka. Počiatočnú hanblivosť veľmi rýchlo vystriedala zvedavosť, nadšenie a radosť z hry. Aj keď
mali veľkú chuť pracovať ďalej, na rade boli žiaci
z 2. ročníka, ktorí ich v hre vystriedali. A tí sa veru
už nevedeli dočkať. Ich očakávania sa splnili. Každý
sa mohol sám prezentovať a navyše sa pritom stále
hrali a súťažili, samozrejme, po nemecky. Lektorke, Ivici Kolečáni Lenčovej, sa práca s deťmi veľmi

páčila. Jej tvorivé dielne vychádzajú z konceptu
komplexného rozvoja žiaka. Na svojich hodinách
sa koncentruje na aktivity nemeckého jazyka pre
začiatočníkov, kde má byť učenie sa cudzieho jazyka spojené s pohybom, hrou, kreslením a spevom.
Cieľom je motivovať žiakov a podporovať ich radosť z učenia sa, kreativitu a fantáziu zmyslovými
zážitkami a vlastnou tvorbou. A to sa jej v piatok
na našej škole skutočne podarilo. Akciu financoval
Goetheho inštitút v Bratislave, ktorý takýmto spôsobom podporuje vyučovanie nemeckého jazyka
na Slovensku. Jeho cieľom je, aby sa čo najviac
ľudí mohlo oboznámiť s nemčinou a s Nemeckom. Preto propagujú svoju činnosť aj v základných školách, aby zvýšili záujem žiakov
o vyučovanie nemčiny.
„Štvorka“
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Materská škola – ET na Rudenkovej ul. sa nachádza v okrajovej časti mesta, na sídlisku IBV, obklopenej bohatým prírodným prostredím. Zameraním elokovanej triedy je obohacovanie výchovy
a vzdelávania o prvky environmentálnej výchovy
s využívaním možností okolitého prírodného prostredia. Okolitá príroda sa stala našou učebňou.
Deti cez zážitky a priame pozorovanie vnímajú
flóru i faunu okolitého prostredia, pozorujú zmeny,
ktoré v prírode prebiehajú, poznávajú naše mesto
aj z inej strany a objavujú nepoznané. Počas dlhých
vychádzok – na Šibeničný vrch, do parku či k Hronu
prekonávajú prírodné prekážky, zlepšujú si telesnú
zdatnosť, posilňujú organizmus pobytom vo vhodnom zdraviu prospešnom prírodnom prostredí.
Na návštevách družstva, ktoré sa nachádza neďaleko, deti pozorujú život domácich zvierat, starostlivosť o zvieratá, ich úžitok, a tiež narodené teliatka
a ich mamičky. Priestranný školský dvor využívame na pohyb a pobyt detí vonku, kde organizujeme rôzne EKO hry, činnosti a aktivity zamerané
na ochranu životného prostredia. Našim cieľom je
rozvíjať a podporovať u detí prvky environmentálnej výchovy, vnímať a prezentovať prírodu ako
zdroj radosti a krásy.
MŠ – ET na Rudenkovej ul. č. 1

Škôlkari spoznávajú históriu
nášho regiónu
Zameraním Materskej školy – ET na Ul. A. Kmeťa
č. 17 je objavovať v každom dieťati silné a slabé
stránky formou individuálneho prístupu. Rozvíjať
individuálne možnosti a schopnosti každého dieťaťa prostredníctvom tvorivého prostredia materskej
školy bohatého na kultúrno-spoločenský život zameraný na udržiavanie ľudových zvykov a tradícií.
Deti cez rôzne kultúrne podujatia organizované našou materskou školou, akú sú Radosti a starosti našich starých rodičov, Zimné zvyky a obyčaje, Fašiangy, Morena, Stavanie Mája či Veľká noc, spoznávajú
históriu nášho regiónu a Slovenska, ľudové kroje,
ľudové piesne, rečňovanky, povedačky, rozprávky
a ľudové remeslá. Učia sa vyrábať ľudové bábiky a
iné hračky z čias našich starých mám.
ET na Ul. A. Kmeťa č.17
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MLADŠÍ MINIBASKETBALISTI „B“

Žiarski strelci sa nominovali na Majstrovstvá Slovenska

NEPREMENENÉ ŠANCE PRIPRAVILI
ŽIARČANOV O VÍŤAZSTVO

KARATE

Prvenstvo pre strelcov
MŠK Žiar nad Hronom
V sobotu 2. marca Zvolenská Slatina hostila najlepších strelcov Banskobystrického kraja holdujúcim streleckej disciplíne streľba zo vzduchovej
pušky a pištole 60 výstrelov. Viac ako 40 strelcov
súperilo o prvenstvo, ale aj o ocenenie už tradičnou geletkou bryndze.
V disciplíne vzduchová puška 60 výstrelov bez
rozdielu v kategóriách zvíťazil Róbert Láska, reprezentant MŠK Žiar nad Hronom, keď nastrieľal 568
bodov zo 600 možných. Druhé miesto si vystrieľal
Milan Terem (567 b.) z ŠKP Bratislava a na treťom
mieste sa umiestnil Ivan Bublák (552 b.) z Handlovej. V disciplíne vzduchová pištoľ 60 výstrelov bez
rozdielu v kategóriách sa našim reprezentantom
MŠK až tak nedarilo, čomu zodpovedá aj umiestnenie: R. Grúber 11. miesto, M. Hogh 12., M. Grúber 17., V. Baláž 19., a M. Baláž 21. miesto.
Marián Grúber

BC Prievidza – BK MŠK Žiar nad Hronom 44:18
(18:6, 8:8, 10:2, 8:2)
Strelci: Ziman 4, Sirotný 4, Krnčoková 2, Šonkoľ 2,
Baláž 2, Bobok 2, Tončík 2.
BC Prievidza – BK MŠK Žiar nad Hronom 44:25
(14:7, 8:8, 6:6, 18:4)
Strelci: Ziman 10, Sirotný 6, Baláž 4, Bobok 2,
Tončík 2, Krnčoková 1.
V obidvoch zápasoch boli domáci lepším družstvom. Žiarčania sa im vyrovnali len v obranných činnostiach, aj to len v niektorých úsekoch
hry.
O lepší výsledok ich pripravili dve skutočnosti –
nepremieňanie šancí a množstvo zbytočných chýb.
Aj napriek tomu môžeme konštatovať, že herné
nasadenie všetkých hráčov bolo evidentné. Veľmi
dobrým výkonom ako v útoku, tak aj v obrane sa
prezentoval Sirotný, v útoku bol pre súpera nebezpečný Ziman, bojovnosťou a množstvom získaných
lôpt vynikol Baláž a súperove nájazdy spoľahlivo
zastavoval Šonkoľ. Marek Baláž a Ladislav Balogh
BASKETBAL – STARŠÍ MINI BASKETBALISTI
ĎALŠIE BODY ZA VÍŤAZSTVO NAD MARTINOM

1. zápas: Martin – BK MŠK Žiar nad Hronom
17:56 (7:21, 0:12, 4:6, 6:17)
Strelci: Horváth 14, Bača 6, Krajčovič 8, Kucej 11,
Ihring 2, Novák 8, Dekýš 2,Golebiowski 4, Greguš 1.
2. zápas: Martin – BK MŠK Žiar nad Hronom
33:65 (5:26, 8:16, 0:23, 12:8)
Strelci: Bača 18, Krajčovič 12, Šonkol 10, Golebiowski 8, Kotlárik 1, Ihring 2, Horváth 5, Kucej 2,
Novák 4, Ďurica 3.
V sobotu si starší mini basketbalisti pripísali
ďalšie body za víťazstvo nad Martinom. V oboch
odohratých zápasoch od začiatku držali taktovku
vo svojich rukách a súperovi nedovolili na víťazstvo ani pomyslieť. V hre sa vyskytol aj priestor
na vyskúšanie si nových signálov a presingu.
Potešujúce je, že sa chlapci prebrali aj v útoku,
i keď miestami dokázali zahodiť aj nemožné.
Juraj Horváth, tréner
BASKETBAL – ŽIACI
MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI
PO USTRÁCHANOM VÝKONE OČAKÁVANÁ PREHRA

vstupné : 4 euro

Mladí strelci zo Základnej školy na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom súperili na Majstrovstvách Banskobystrického kraja v streľbe
zo vzduchových zbraní. Uskutočnili sa 19. februára v Brezne.
V Brezne sa bojovalo o postup na Majstrovstvá
Slovenska. V súťaži trojčlenných družstiev a jednotlivcov v streľbe zo vzduchovky Slávia 30 výstrelov v konkurencii vyše 70 súťažiacich sa naši
strelci v zložení Samuel Hubač, Ondrej Kováč a Filip Šulek umiestnili na 3. mieste. Od prvenstva ich
delilo len pár bodov. V súťaži jednotlivcov dokázal
Samuel Hubač nastrieľať 286 bodov z 300 možných, čím sa zaradil na 2. miesto. Je teda druhým
najlepším strelcom v Banskobystrickom kraji
vo svojej kategórii. Dosiahnuté umiestnenie našich strelcov je o to cennejšie, že ho získali bez použitia streleckých pomôcok, ako sú strelecký kabát
či nohavice. Úspešným pretekárom patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu.

od 10.00 do 19.00 hod.
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7. kolo: IMC Považská Bystrica – MŠK BK Žiar
nad Hronom 83:42 (44:1
Strelci: Ostáš 16, Rajnoha 10, Vinarčík 6, Mokroš
5, Dérer 3, Nagy2.
IMC Považská Bystrica – MŠK BK Žiar nad Hronom 64:40 (28:21)
Strelci: Ostáš 14, Šály 10, Nagy 6, Rajnoha 6, Mokroš 3, Dérer 1.
Zraneniami a chorobami oklieštený tím žiakov
vycestoval v sobotu 23. februára do Považskej
Bystrice s cieľom uhrať čo najprijateľnejší výsledok. Bez opory tímu, Jakuba Kádašiho, podali
hráči v prvom zápase príliš ustráchaný výkon.
V druhom zápase už ukázali, že basketbal hrať vedia. So súperom držali krok a na začiatku druhého
polčasu sa dotiahli až na skóre 28:25. Prišiel však
klasický skrat v podobe straty koncentrácie. Po niekoľkých zbytočných stratách lopty pri rozohrávke
a pokazených prihrávkach súper získal rozhodujúci
náskok. Žiarčania napriek 2 oddychovým časom
za 4 minúty prehrali úsek 1:18. Za bojovnosť a nasadenie však treba chlapcov pochváliť.
Norbert Nagy, tréner
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Mladšie žiačky v Hnúšti sklamali
VOLEJBAL - MLÁDEŽ

Juniorky a kadetky cestovali na palubovky súperov, staršie žiačky zápas neodohrali pre chorobu
domácich. Mladšie žiačky vyhrali v Hnúšti len jeden
set.
•Juniorky – I. liga Východ
16. kolo: TJ Slávia TU Zvolen – VK MŠK Žiar nad
Hronom 3:2 (-19, 8, -24, 19, 17)/1:3 (-13, 17, -13, -17)
17. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠVK Tatran Banská Bystrica 3:1
(-19, 23, 23, 22)/ 3:2 (-17, 20, 23, -13, 8)
•Kadetky – MSR Stred – Juh
14. kolo: MVK Poltár – VK MŠK Žiar nad Hronom 3:2 (-22, -17, 23, 15, 12)/ 3:0 (9, 21, 23)
Staršie žiačky – MSR II. trieda Stred – Juh
11. kolo: stretnutia Krupina „B“ – Žiar nad Hronom boli pre chorobu hráčok Krupiny odložené.

•Mladšie žiačky – MSR Stred – Juh
16. kolo: VK Iskra Hnúšťa – VK MŠK Žiar nad
Hronom 3:0 (12, 22, 19)/ 3:1 (-23, 14, 18, 22)

Zo stretnutí mladších žiačok Hnúšťa
– Žiar nad Hronom.Foto:
Hronom.Foto: Milan Kušpál.

Povinné víťazstvo nad outsiderom
VOLEJBAL - ŽENY EXTRALIGA

Predposledné kolo skupiny o 5. – 10. miesto
odohrali v ženskej volejbalovej extralige. Žiarske dievčatá hostili doma absolútneho outsidera súťaže - bratislavský VIVUS.
9. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom –
ŠŠK VIVUS Bratislava 3:0 (12, 21, 20)
Domáce dosiahli povinné víťazstvo. V prvom sete
hrali svoju hru, dobre podávali, útočili i bránili a
hostkám dovolili uhrať len 12 lôpt. Aj vo zvyšných
dvoch setoch boli domáce lepšie, Bratislavčanky
však dokázali uhrať viac bodov, keď využívali najmä chyby domácich dievčat.
(tg)
Ostatné zápasy: COP Nitra – Spišská
Nová Ves 1:3, Kežmarok – UKF Nitra 3:0.

Žiarčanky v rozlúčke zabodovali
Kvalitný a dramatický volejbal videli diváci
v žiarskej športovej hale v poslednom kole ženskej extraligy. Súťaž pokračuje vyraďovačkou
o titul, naše dievčatá majú mesiac na prípravu
na rozhodujúce turnaje baráže.
10. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VP UKF
Nitra 2:3 (16, -21, -21, 22, -9)
V rozlúčke s nadstavbou videli žiarski diváci veľmi
pekný volejbal napriek tomu, že ani jednému zo
súperov už o nič nešlo. Žiarske dievčatá nezačali
vôbec zle. Kvalitným útokom a dobrou obranou
kontrolovali priebeh prvého setu a zaslúžene ho
vyhrali hladko 25:16. Aj v úvode druhého setu pokračovali naše dievčatá v nastúpenom trende, no
Nitranky sa postupne spamätávali a na druhom
technickom tajme viedli po prvýkrát ony, o bod
16:15. Od tohto stavu postupne udržiavali mierny
bodový náskok a setom 25:21 vyrovnali na 1:1. Tretí set začali vysokoškoláčky ako z veľkej knihy. Na
prvom technickom tajme viedli už 8:2, na druhom
16:10, no domáce nezlomil ani nepriaznivý vývoj a
záver zdramatizovali, aj keď na vyrovnanie už nedosiahli. Hostky sa tak setom 25:21 ujali vedenia v
stretnutí 2:1. Štvrtý set bol od úvodu mimoriadne
vyrovnaný, ani jeden z tímov nepustil súpera do
výraznejšieho trháku. Záver však patril našim dievčatám, keď od stavu 16:15 na druhom technickom
tajme postupne zvyšovali svoj náskok a setom
25:22 si vynútili tajbrejk. V ňom už bezpečne kraľovali Nitranky, ktoré si tak zo Žiaru odviezli dva body.
Tréner Martin Vaško k stretnutiu pove-

dal: „Každá prehra, samozrejme, mrzí, ale určite
sa nájdu aj pozitíva. Celý týždeň sme sa v tréningu venovali skôr kondičnej príprave s výhľadom
na baráž a myslím, že niektorým dievčatám to
pomohlo. Nepodali sme taký zlý výkon, bolo to aj
celkom bojovné, takže zápas hodnotím kladne.“
(tg)
Ostatné zápasy: Spišská Nová Ves – Kežmarok 3:2, VIVUS Bratislava – COP Nitra 0:3.
1. Slávia 6 6 0 0 0 18:3 18
2. Doprastav 6 4 0 0 2 13:7 12
3. Paneurópa 6 1 1 0 4 7:15 5
4. Pezinok 6 0 0 1 5 5:18 1
5. UKF Nitra 24 17 1 0 6 59:26 53
6. Spiš. N. Ves 24 15 1 0 8 54:32 47
7. Kežmarok 24 10 1 2 11 39:46 34
8. COP Nitra 24 10 1 1 12 40:44 33
9. Žiar n. Hr. 24 5 1 3 15 29:58 20
10. VIVUS 24 0 0 0 24 5:72 0
Žiar nad Hronom bude o zotrvanie v extralige bojovať v baráži, VIVUS Bratislava zostupuje do I. ligy.

Baráž aj v Žiari

O zachovanie extraligovej príslušnosti budú žiarske volejbalistky bojovať v baráži s víťazkami troch
skupín I. ligy - Komárnom (Západ), Martinom (Stred)
a Rimavskou Sobotou (Východ). Štyri družstvá odohrajú dva turnaje, obidva systémom každý s každým.
Z celkovej tabuľky baráže postúpia do extraligy prví
dvaja, družstvám na treťom a štvrtom mieste pripadne účasť v I. lige. Na základe žrebu sa prvý turnaj baráže, v dňoch 6. a 7. apríla, odohrá v Komárne, druhý
turnaj, 13. a 14. apríla, bude hostiť Žiar nad Hronom

Zo stretnutia extraligy žien Žiar nad Hronom
– UKF Nitra (2:3). Foto: tat.
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Začíname behať
– začíname chudnúť
Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí chcú
začať behávať. Či už kondične, alebo rekreačne, určite sa vám zíde zopár užitočných rád,
ako „to“ robiť správne. Svoje otázky môžete
posielať do našej redakcie na adresu mn@ziar.
sk. Pravidelne vám na ne bude odpovedať Miroslav Čaba, ktorý sa bežeckej problematike
venuje už 23 rokov.
Na trhu sú dostupné špeciálne hodinky a čipy
do bežeckých tenisiek, ktoré navzájom merajú vzdialenosť, čas, kalórie. Je táto aplikácia
vhodná aj pre začínajúcich bežcov?
V tréningu je najdôležitejšie, okrem chuti a odhodlania, dodržiavanie správnych postupov a metodiky. Preto je potrebné mať prehľad o stave organizmu a režimoch, v ktorých sa počas tréningu
nachádzate. Na trhu športových potrieb nájdete
mnoho šport – testerov (špeciálne hodinky), ktoré
presne odsledujú váš tréning. Zmerajú tep, rýchlosť behu, vzdialenosť, čas, všetko dokážu rozdeliť
po úsekoch, prípadne spriemerovať a archivovať.
Takto dokážete trénovať v správnych záťažových
zónach podľa plánu. Čipy v maratónkach sa už
nepoužívajú a sú inštalované priamo v hodinkách
(GPS). Je to vhodná pomôcka pre vrcholových aj
začínajúcich športovcov. Ak si naň zvyknete, neurobíte bez neho ani krok.
Aký terén je pre začínajúcich bežcov najvhodnejší? Má napr. vplyv na pichanie v boku?
Vyberte si prostredie, ktoré najviac šetrí vaše
telo. Ak beháte po tvrdom povrchu, musíte na tlmenie dopadu viac namáhať kĺby. Začínajúci bežci
ešte nemajú správnu techniku „v krvi“, preto odporúčam beh po mäkšom podklade, výborné sú
poľné a lesné cesty. V Žiari máme park s vysypanými upravenými chodníkmi, je ideálny na tréning,
práve v ňom vyrástol nejeden majster Slovenska.
Pichanie v boku môže mať niekoľko príčin. Zlá
technika behu, nesprávne načasovanie stravy, nízka adaptácia na záťaž v pásme tolerancie laktátu
(čiže, ak miniete glykogén zo svalov, začne sa proces jeho tvorby v pečeni, a to vnímate ako pichanie), pretrénovanie. Neexistuje recept, ako sa ho
navždy zbaviť (picháva aj olympijských víťazov).
S postupným zvyšovaním kondície a zlepšovaním
techniky bude pichanie zriedkavejšie.
Miroslav Čaba je jedným z hobby bežcov, ktorý
sa určite zúčastní Žiarskeho mestského polmaratónu. Súčasťou je aj príprava naň, kedy nechce nič nechať na náhodu, ani nič zanedbať. Dal
si určité ciele, ktoré chce dosiahnuť, a preto je
samozrejmé, že tomu musí predchádzať určitá
príprava. Na polmaratón sa začal poctivo pripravovať začiatkom februára. Prinášame vám
niekoľko jeho postrehov o tom, ako príprava
prebiehala počas prvých týždňov v marci.
Po malých zdravotných trampotách už ide
všetko podľa plánu. Mám za sebou druhý ukončený tréningový cyklus. S jarným počasím sa
mi zvýšila chuť na prípravu. Energia zo slniečka je neuveriteľný fenomén. Ak ju načerpáte, vydrží vám aj v daždivom dni. To som zažil
pri kontólnom behu na 21,1 km, na hranici anaeróbneho prahu. Je to tréning zhruba na 80 – 85
% maximálnej záťaže.
Tento polmaratón som
prebehol za 1:51 s ľahkosťou a neprekážal mi
ani hustý dážď. Dodal mi
sebavedomie aj do ďalších tempových tréningov. Stihol som celkom
3 a ostáva ich „už len“
19. Mám radosť z priebehu prípravy a teším sa
na každý ďalší tréning.
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Slovenský pohár mládeže v karate
KARATE

Trojkolový Slovenský pohár mládeže sa začal
svojím prvým kolom v sobotu 16. februára v
Sabinove. Chrípka úradovala aj medzi našimi
karatistami z MŠK Žiar nad Hronom, a preto náš
výjazd na tento turnaj bol značne zúžený. Turnaja sa celkovo zúčastnilo 336 pretekárov zo 43
slovenských klubov.
V disciplíne súborné cvičenia kata sa darilo Šimonovi Sečkárovi v kategórii chlapci 5 až 7-roční.
Šimon sa hladko prebojoval vyraďovacími kolami
do semifinále. Tu vo svojom cvičení urobil malú
chybičku, čo ho odstavilo od finále. V boji o tretie
miesto však už nezaváhal.
V disciplíne športový zápas kumite sa Šimon opäť
ukázal v dobrom svetle, keď sa prebojoval až do finále. Vo veľmi vyrovnanom zápase však nakoniec
podľahol svojmu kamarátovi, a tak si z turnaja odniesol aj druhé miesto.
V kategórii starší žiaci do 40 kg sme mali dvoch
pretekárov – Erika Sklenku a Zdenka Vanku. Obaja chalani sa postupne predierali vyraďovacími
kolami, no na ceste do finále ich zastavili neskorší
finalisti. V boji o tretie miesto nakoniec uspel Erik,
keď svojho súpera doslova rozbil výsledkom 8:0.
Zdenko sa umiestnil na 7. mieste. Obaja chalani po-

dali veľmi dobrý výkon. V kategórii starší žiaci nad
40 kg nastúpil Marko Kováč. Marko milo prekvapil,
keď sa postupne prebojoval až do semifinále. Tu
už na skúsenejšieho súpera nestačil a podobne to
bolo aj v boji o tretie miesto. Jeho prvý štart na Slovenskom pohári však dopadol nad očakávania, keď
nakoniec skončil na 5. mieste.

Bronz pre Michala Výrostku
V mladších dorastenkách nad 45 kg nastúpila
minuloročná celková víťazka Slovenského pohára,
Dominika Veisová. Dominika sa taktiež prebojovala
do semifinále. To nakoniec prehrala doslova v posledných sekundách, keď sa súperke trojbodovou
technikou podarilo obrátiť stav v náš neprospech.
V boji o tretie miesto sa Dominike taktiež nedarilo,
a tak jej nakoniec v bodovaní ostala 5. priečka, čo
však v tejto náročnej kategórii treba považovať za
úspech.
Posledným štartujúcim bol Michal Výrostko. Michal patrí k našim najskúsenejším pretekárom a
dokázal to aj tentoraz. Jediným zaváhaním bola remíza v semifinále, keď do finále nakoniec postúpil
náš súper, no v boji o tretie miesto Michal vysoko
zvíťazil a tým uzatvoril našu zbierku medailí pre

Strelecká cena Banskej Štiavnice
ŠPORTOVÁ STREĽBA

V prvú marcovú nedeľu sa na strelnici Streleckého športového klubu (SŠK) v Banskej Štiavnici uskutočnil v poradí už IV. ročník súťaže
pod názvom Cena mesta Banská Štiavnica
v streľbe zo vzduchových zbraní. Boli to súčasne aj regionálne majstrovstvá troch okresov.
Súťaže sa zúčastnili aj členovia M-ŠSK Žiar
nad Hronom i ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad Hronom.
Disciplínu vzduchová pištoľ 40 rán, bez rozdielu
kategórii, strieľali dvanásti. S 361 kruhmi zvíťazil
Rastislav Grúber pred otcom Mariánom (obaja M-ŠSK Žiar nad Hronom), ktorý mal 346 kruhov. Tretí
bol Peter Haring z Hodruše – Hámrov (člen SZTŠ
Žarnovica) s 344 kruhmi.
Ďalšie poradie členov M-ŠSK: 4. Vladimír Baláž
339 (III.VT), 8. Lenka Hudecová 325 (III.VT), 10. Michal Baláž 312 (III.VT), 11. Aurélius Rozina 290.
Tucet súťažiacich strieľalo aj zo vzduchovej
pušky. Výsledky: VzPu 40 – dorastenci, dorastenky
a kadetky: 1. Štefan Šulek 378, 2. Patrik Jány (obaja SŠK B. Štiavnica) 375 (obaja splnili limit I.VT),
3. Veronika Žiaková (SZTŠ Rudno n. Hr.) 139, VzPu
40 – senioriA: 1. Ivan Bublák 365 (II.VT), 2. Jozef
Gocník (obaja SZTŠ Slovalco Žiar n. Hronom) 308,
3. Emil Kubík (SZTŠ Rudno n. Hr.) 241, VzPu 40 – se-

nioriB: 1. Anton Kukla (SZTŠ Žarnovica) 195, 2. Ľubomír Drbohlav (SŠK B. Štiavnica), VzPu 60 – juniori,
muži a kadeti: 1. Peter Lupták ml. (SŠK B. Štiavnica) 586 (I.VT), 2. Róbert Láska (M-ŠSK Žiar n. Hr.)
571 (III.VT), 3. Peter Lupták st. (SŠK B. Štiavnica)
466 kruhov.
Na fotografii desiatka z ocenených v streľbe
zo vzduchovej pušky (stojaci zľava): E. Kubík, P. Lupták ml., P. Lupták st., J. Gocník, I. Bublák, Ľ. Drbohlav,
A. Kukla, (v podrepe zľava): V. Žiaková, P. Jány a Š.
Šulek.
Text a foto: Jozef Piecka

Šimon Sečkár, 2. miesto v kumite.
tento turnaj.
Slovenský pohár je postupovou súťažou na majstrovstvá republiky, takže som veľmi rád, že každý
z našich pretekárov nazbieral body do koncového
hodnotenia (body získavajú prví ôsmi pretekári).
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner Karate klub
MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

Prípravka FK Pohronie naberá formu
FUTBAL – PRÍPRAVKA U10

Naša prípravka U10 sa pomaly, ale isto dostáva do starej formy. V sobotu 23. februára
vyhrala po Leviciach druhý turnaj po sebe.
Tentoraz v Slovenskej Ľupči, kde sa zúčastnilo
6 tímov z nášho regiónu. Žiarska prípravka ani
raz neprehrala a zaslúžene zvíťazila napriek nie
príliš futbalovým podmienkam. Hralo sa na približne hádzanárskom ihrisku s umelou rohožou
(pre tenis), na ktorej sa dosť šmýkalo, lopta bola
príliš rýchla, vysoko skákala, s čím mali problém
všetky mužstvá. Keďže aj brány neboli 5 x 2 m,
ale hádzanárske, padalo veľmi málo gólov. Najviac dalo jedno mužstvo v zápase tri. Naši chlapci
sa však postupne po dvoch úvodných remízach
s týmito podmienkami najlepšie vyrovnali a ostatné tri zápasy odohrali v celkom slušnej forme
s peknými kombináciami. Hlavne posledné tri
góly v zápase s Duklou Banská Bystrica boli ukážkové. Za to ich fanúšikovia a rodičia odmenili zaslúženým potleskom. Bola to dobrá previerka na
silný medzinárodný turnaj, ktorý nás čakal v Košiciach –Košice CUP 2013. Rastislav Urgela, tréner
Zostava: Žember, Pivarči, Šuster, Urgela, Rosenberg, Sučák, T. Kukučka, Boška, Skučka, Rajčan,
Tatár, A. Kukučka, Olajec, Krčmár.
Strelci gólov: Rosenberg (2), Tatár (2), Rajčan
(2), Pivarči, Urgela.
Umiestnenie: 1. miesto, 3 – 2 – 0 so skóre 8:2,
11 bodov.

