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V tomto čísle:
ZAČALO SA JARNÉ ČISTENIE MESTA

Mestské Technické služby začali s čistením
cestných komunikácií a chodníkov, ktoré sú
v správe mesta. Vyčistené sú už aj kanalizačné
vpuste. Strana 3.

Parkovacie miesta pribúdajú

PARKOVANIE NÁKLADNÝCH VOZIDIEL
V MESTE JE ZAKÁZANÉ

Aj napriek VZN, ktoré zakazuje nákladným vozidlám parkovať na parkoviskách a cestných komunikáciách v rámci celého mesta, sa nájdu vodiči, ktorí ho nerešpektujú. I keď ich na to zatiaľ
dopravné značenie nebude upozorňovať, môžu
byť pokutovaní. Viac na strane 2.

STRANA 2

Ako sme volili v Žiari

DVAJA MLADÍCI PREPADLI
ČERPACIU STANICU

Čerpaciu stanicu na Ulici SNP prepadli dvaja
Žiarčania. Polícia ich už zadržala a vzala do väzby. Za takmer tisíc eur, ktoré ukradli, im hrozí niekoľkoročné väzenie. Strana 6.
NEPRIKRMUJTE VOĽNE ŽIJÚCE ZVIERATÁ

Voľne žijúce zvieratá sú vo veľkej miere nosičmi a prenášačmi rôznych chorôb a tým ohrozujú
obyvateľov mesta. Ak chcete zabrániť ich túlaniu
alebo rozmnožovaniu, neprikrmujte ich. V blokovom konaní tak môžete ušetriť niekoľko eur.
Viac informácií na 3. strane.

STRANA 3

Poslanecká kancelária
otvorená
každú stredu.

2

20. marec 2012 | Mestské noviny

SPRAVODAJSTVO

Pribúdajú nové parkovacie miesta

Ako sme vás už informovali, ešte v minulom
roku vznikli na sídlisku Pod vršky nové parkovacie miesta. Ďalšie sa vybudujú aj v tomto roku.
Záujem o zvýšenie počtu parkovacích miest prejavili viaceré bytové spoločenstvá. V meste tak pribudne približne 150 nových miest na parkovanie.
Na Pod vrškoch sa vlani začalo s výstavbou
89 miest na parkovanie. Miloslav Baranec, Odbor
správy majetku mesta: „Šesť parkovacích plôch je
už hotových, ostatné budú dokončené počas jarných mesiacov.“ Na mestský úrad pritom poslali
žiadosť ďalšie štyri bytové spoločenstvá. Vybudovať chcú ďalších 67 parkovacích miest. „Nové parkovacie plochy pribudnú na uliciach A. Dubčeka,
SNP, Dr. Janského a Š. Moysesa,“ dodáva Miloslav
Baranec.
Prenájom je jedno euro ročne
Mesto od roku 2008 vytvára nové parkovacie

miesta spôsobom, v ktorom do procesu prizýva aj
svojich obyvateľov, prípadne bytové samosprávy.
„Skupina obyvateľov alebo spoločenstvo vlastníkov bytov dostane do prenájmu mestský pozemok, na ktorom vybuduje nové parkovacie miesto.
Cena prenájmu je jedno euro ročne,“ spresňuje Baranec. Parkovacie miesta môžu potom prenajímatelia, ktorí si výstavbu financovali, užívať po dobu
10 rokov. „Parkovacia plocha je tak rezervovaná iba
pre ich vozidlo. Výhodné je to tak pre obe strany.
Aj napriek tomu, že v meste vznikajú nové parkovacie plochy, mestský rozpočet to nijako nezaťažuje. Zároveň sa Žiarčania takýmto spôsobom môžu
dostať k vlastnému parkovaciemu miestu,“ dopĺňa
informácie hovorca samosprávy, Martin Baláž.
Vybudovaním vlastných parkovísk sa tiež uvoľňujú plochy na verejných priestranstvách. Žiar nad
Hronom je prvým mestom na Slovensku, ktoré
začalo problémy s parkovaním riešiť týmto spôsobom. „Parkovanie je problémom takmer každého
mesta. I keď áut pribúda, my nemôžeme rozšíriť kapacitu parkovacích miest do takej miery, aby sme
pokryli záujmy obyvateľov. Takýmto spôsobom
však Žiarčanom ponúkame alternatívu, ktorá má
pozitívny ohlas,“ dodáva na záver Martin Baláž.
Výstavba ďalších parkovacích miest bude pokračovať
Poslankyňou za volebný obvod Pod vršky je už
niekoľko rokov Stella Víťazková. V minulom roku

sa zúčastnila niekoľkých stretnutí členov Domovej
samosprávy a Bytového spoločenstva a snažila sa
odprezentovať možnosť budovania parkovacích
miest na tomto sídlisku. „Boli sme prvá Domová
samospráva, ktorá si v tejto časti vybudovala parkovacie miesta týmto spôsobom. Samozrejme, nebolo to jednoduché, pretože dochádzalo k neustálym zmenám počtu záujemcov a vyskytli sa rôzne
technické problémy pri samotnej výstavbe. Ďalším
problémom boli i stanoviská dotknutých orgánov
štátnej správy, aj keď tu musím vyzdvihnúť ústretovosť mesta a pracovníkov Spoločného stavebného úradu, ktorí sa nám snažili vyjsť v ústrety. Tie
miesta, ktoré sú dnes vybudované, určite vylepšili
situáciu s parkovaním na sídlisku,“ hovorí Stella
Víťazková a dodáva, že časť z nich bude mať ešte
inú povrchovú úpravu (na Ul. Pod Donátom). Pomohla i realizácia šikmého státia, ktorú urobili TS, s.
r. o. na náklady mesta, a to z oboch strán na Ul. J.
Kráľa. „Pokiaľ mi je známe, niektoré spoločenstvá a
Domové samosprávy budú ešte s budovaním nových parkovísk pokračovať na jar. Najviac ma potešil konštruktívny prístup záujemcov o vybudovanie
parkovacích miest, ktorí pristupovali k tejto problematike veľmi zodpovedne a aj sami navrhli nové
riešenia na rozšírenie počtu parkovacích miest, čím
určite prispeli k zvýšeniu komfortu na našom sídlisku,“ uzatvára poslankyňa Stella Víťazková.
(li)

Zónové značky obmedzujúce nákladnú dopravu v meste zatiaľ nebudú
Občania Žiaru nad Hronom sa na vedenie
mesta obrátili s požiadavkou obmedziť premávku ťažkej nákladnej a autobusovej dopravy
po cestných komunikáciách na území mesta.
Spôsobuje im totiž výrazné zhoršenie kvality
bývania a poškodzovanie stavebno-technických vlastností ich obydlí.
Mesto z tohto dôvodu pripravilo stretnutie, ktorého cieľom bolo zamedziť tranzitu takýchto vozidiel
najmä po Partizánskej ulici a vylúčiť aj parkovanie
veľkých nákladných vozidiel v meste. „K našej žiadosti sa vyjadril Krajský úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru, Slovenská správa ciest a Banskobystrická regionálna správa ciest,“ konkretizuje
Miloslav Baranec z Odboru správy majetku mesta
a dodáva: „Všetky zainteresované strany žiadosť
zamietli s odôvodnením v zmysle § 6, ods. 1 Cestného zákona. Mesto im napriek tomu pripomenulo
fakt, že verejné komunikácie sú preto verejné, aby
ich mohli užívať všetci a nevidia dôvod, aby nejakú časť verejnosti z tohto užívania vylúčili. Tieto
obmedzenia však nie sú podľa nich z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky opodstatnené a mesto si má situáciu riešiť iným spôsobom
a nástrojmi, ktoré má k dispozícii.“ V tejto súvislosti
si Krajský dopravný inšpektorát od mesta vyžiadal
údaje zo sledovania frekvencie premávky vozidiel

po Partizánskej ulici. Zaujímalo ich, koľko vozidiel
po nej prejde a koľko z nich sú nákladné a autobusy, či ide o tranzit alebo o dopravnú obsluhu dotknutého územia. „S takouto štúdiou však mesto
nedisponuje,“ priznal Miloslav Baranec.
Zákaz parkovania nákladných vozidiel na území mesta stále platí
Ešte v roku 2000 schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Žiari nad Hronom Všeobecne záväzné nariadenie
O verejných priestranstvách na území mesta Žiar
nad Hronom. Toto VZN okrem iného zakazuje parkovanie všetkých druhov nákladných motorových
vozidiel, ich prívesov a návesov, ako aj autobusov
na všetkých verejných komunikáciách a parkoviskách. Napriek tomu môžeme na niektorých parkoviskách v meste vidieť parkovať veľké nákladné
vozidlá či kamióny. „Vedenie mesta sa snaží rôznymi spôsobmi intenzívne riešiť napätú situáciu
v statickej doprave, týkajúcu sa hlavne parkovania
osobných motorových vozidiel obyvateľov mesta.
V tejto súvislosti sme požadovali osadenie zvislého
dopravného značenia Zóna s dopravným obmedzením a Zákaz státia pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou 12 ton na všetkých vjazdoch
a výjazdoch do mesta a z neho,“ vysvetľuje ďalej
Miloslav Baranec. Oslovené inštitúcie mestu odporučili vytvoriť podmienky nato, aby mohlo v rámci
svojej pôsobnosti účinne zamedziť nechceným javom. „To sa týka tak činnosti mestskej polície, spolupráce so štátnou políciou, riadneho označenia

parkovísk, napr. len pre osobné motorové vozidlá
či vymedzenie lokalít pre parkovanie autobusov
a nákladných vozidiel. Nedospelo sa ku žiadnym
alternatívnym riešeniam situácie,“ dodáva na záver
Miloslav Baranec. Vodiči nákladných vozidiel by si
však mali aj tak uvedomiť, že za nedodržiavanie
ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žiar nad Hronom môže primátor mesta
uložiť pokutu podľa § 13 a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
do výšky 6 638 eur.
(li)

Aj napriek zákazu parkujú niektorí vodiči
s nákladnými vozidlami priamo v meste.
Foto: MsP
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Víťazom predčasných parlamentných volieb sa stal SMER – SD
V sobotu 10. marca sa konali predčasné parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky.
Víťazom volieb sa stala strana SMER – SD s počtom hlasom 1 134 280, čo predstavuje 44,41 %.
Druhou najsilnejšou stranou sa so ziskom 225 361
hlasov (8,82 %) stalo KDH. Jedným z prekvapení bol
8,55 % (218 537 hlasov) zisk novovzniknutého hnutia OĽaNO. Do parlamentu tiež prešli MOST–HÍD
s 6,89 %, SDKÚ – DS s 6,09 % a SaS s 5,88 %. Pred
bránami parlamentu ostali strany SNS s 4,55 % a
SMK-MKP s 4,28 %.
V obvode Žiar nad Hronom sa volilo v 112 volebných okrskoch. Voliť mohlo 73 942 občanov,
k volebným urnám ich prišlo 44 646, čo predstavuje viac ako 60 percentnú účasť. Návratnú obálku
z cudziny pritom zaslalo 76 občanov. Rovnako ako

K voľbám prišlo aj veľa mladých ľudí.

v celoslovenskom hlasovaní, aj v našom obvode
zvíťazila strana SMER, za ňou skončilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, nasledujú KDH,
SNS, SaS a SDKÚ – DS.
Do Národnej rady Slovenskej republiky sa ako jediná za náš obvod dostala Emília Műllerová, ktorá
kandidovala za stranu Smer – SD: „V prvom rade by
som sa chcela poďakovať občanom za dôveru, ktorú nám vo voľbách dali. Urobíme všetko preto, aby
sme ich nesklamali. Ja osobne budem mať sedenia
so starostami. Podľa toho, aké budú mať oni požiadavky, tak v rámci toho sa im budem snažiť vyjsť
v ústrety a pomôcť tak nášmu regiónu.“
V ŽIARI VIAC AKO 55 % ÚČASŤ

V samotnom meste Žiar nad Hronom mohlo
15 602 občanov voliť v 15 volebných okrskoch.
K volebným urnám prišlo 8 651 občanov, čo predstavuje 55,44 % účasť. Najvyššia volebná účasť
bola pritom v 10. volebnom okrsku. Zo zapísaných
945 voličov odovzdalo svoj hlas 608, čo je 64,33 %
účasť.
Podľa členov jednotlivých volebných komisií,
v doobedňajších hodinách prichádzali k volebným
urnám prevažne starší občania, prípadne celé rodiny, ktoré si voľby spojili aj so sobotňajšími nákupmi.
Vo väčšine volebných okrskoch prišlo viac ako sto
voličov ešte pred desiatou hodinou dopoludnia.
Na hladký priebeh volieb dozerala štátna a mestská polícia. Andrea Žiaková, Obvodná volebná komisia: „Voľby v meste Žiar nad Hronom prebiehali
plynulo a bez problémov. Na Obvodnú volebnú
komisiu neboli podané žiadne podnety ani sťažnosti.“

AKO SME VOLILI V ŽIARI NAD HRONOM

Zelení
KDH
SDĽ
SNS
OĽaNO
SaS
PaS
Náš Kraj
SZ
ĽSNS
Smer – SD
Zmena zdola, DÚ
NaS – ns
KSS
SRÚS
MOST – HÍD
99 %
ĽS – HZDS
+1Hlas
SF
Obyčajní ľudia
SDKÚ – DS
SOSKA
SMK – MKP
SSS – NM
SŽS

0,22 %
5,58 %
0,15 %
5,51 %
9,92 %
7,54 %
0,69 %
0,01 %
0,42 %
0,42 %
50,35 %
1,01 %
0,96 %
0,87 %
0,09 %
2,19 %
1,80 %
1,83 %
0,02 %
0,46 %
0,25 %
6,18 %
0,08 %
0,04 %
1,06 %
0,11 %

V parlamente bude mať SMER – SD 83 poslancov. KDH a OĽaNO budú mať v parlamente zhodne
po 16 kresiel, strana MOST-HÍD získala 13 mandátov
a strany SDKÚ – DS a SaS bude v NR SR zastupovať
zhodne po 11 poslancov.
(li)

Prikrmovaním voľne žijúcich zvierat porušujete zákon
Mesto Žiar nad Hronom pripravuje Všeobecne
záväzné nariadenie, ktoré by sa týkalo zákazu
prikrmovania holubov a iných voľne žijúcich
zvierat. Reaguje tak na premnoženie holubov
a sťažnosti občanov na tieto operence.
Holuby či túlavé mačky a psy sú dlhodobým
problémom nielen nášho mesta. Občania, ktorí tieto zvieratá prikrmujú, by si preto mali uvedomiť, že
to neprospieva všeobecnému zdraviu jeho okolia.
Trus zo zvierat negatívne vplýva najmä na tehotné ženy či na matky s deťmi. Holuby často vídame
na strechách domov, na balkónoch či loggiách. Dochádza tu tak k znečisťovaniu vnútorných i vonkaj-

ších priestorov. Tieto operence navyše šíria patogény či alergizulujúce a krv cicajúce roztoče. Holuby
sú mnohokrát aj pôvodcovia infekčných ochorení
a vylúčiť nemožno ani vtáčiu chrípku. Prenášačom
chorôb sú však aj túlavé psy a mačky. Potulujú sa
najmä v okolí obytných domov, kontajnerových
stojísk a na parkoviskách. Tieto zvieratá pritom
môžu ľahko zaútočiť na človeka. Tým, že sa voľne
pohybujú, znečisťujú aj pieskoviská v obytných
blokoch či priestory pod oknami bytov a chodníky. Vladimír Mališ, náčelník MsP: „Pokiaľ by takéto
Všeobecne záväzné nariadenie prišlo do platnosti,
za jeho porušenie môžeme udeliť v blokovom ko-

naní na mieste pokutu do výšky 33 eur. Občania by
si však mali uvedomiť, že ak prikrmujú voľne žijúce
zvieratá, znečisťujú tým verejné priestranstvo, čím
porušujú § 47, ods. 1, písmeno d, Zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb. zákonov, za čo im tiež hrozí
bloková pokuta na mieste, a to do výšky 33 eur.“
Ak žiarski poslanci prijmú pripravované VZN
o zákaze prikrmovania voľne žijúcich zvierat, naše
mesto sa zaradí medzi ďalšie mestá so zákazom
kŕmiť voľne žijúce zvieratá. Aj takýmto spôsobom
sa tak možno podarí obmedziť počet túlavých zvierat.
(li)

Jarné čistenie cestných komunikácií

Vpuste sú neraz
zanesené aj použitými
injekčnými
striekačkami.

Začiatkom marca začali Technické služby,
s. r. o. Žiar nad Hronom
s čistením mestských
komunikácií strojovou
technikou.
Strojovou technikou
sa čistia cestné komunikácie a chodníky, ktoré
patria pod správu mesta.
Peter Antal, konateľ TS,
s. r. o.: „Strojné čistenie
sa robí výlučne autami
a strojmi, ktoré mesto
zakúpilo z projektu
Zlepšenie kvality ovzdušia. S čistením sme začali

postupne, ako prvá prišla na rad Etapa. Celé mesto
by sme chceli vyčistiť do začiatku apríla.“ Následne
na to príde na rad aj dočistenie mesta kropiacimi
automobilmi. „Postup prác vo veľkej miere závisí aj
od súčinnosti obyvateľov. Žiarčanov o harmonograme čistenia informujeme oznamami na vchodoch a tiež na prenosných zábranach. Mnohí ich aj
napriek tomu nerešpektujú, čo nám práce značne
komplikuje. Parkujú na miestach, kde sa s technikou nedostaneme, a tak sa na tieto miesta musíme
opakovane vracať,“ vysvetľuje Peter Antal.
Kanalizačné vpuste upcháva aj odpad od obyvateľov
Po zimnom období sú vo veľkej miere zanesené
aj kanalizačné vpuste. „S čistením kanalizačných
vpustí sme začali tiež začiatkom marca. V prípade
prívalových dažďov je potrebné, aby voda rých-
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K čisteniu prispievajú stroje zakúpené z projektu
Zlepšenia kvality ovzdušia.
lejšie odtekala. V prípade, že sú vpuste zanesené,
to nie je možné dosiahnuť,“ dodal Peter Antal. Ich
upchatie však nespôsobuje len posypový materiál,
ktorý sa cez zimu používa na udržiavanie cestných
komunikácií, ale vo veľkej miere aj odpad od občanov. Nie je preto ničím nezvyčajným, keď v nich
pracovníci technických služieb nájdu doklady či
celé peňaženky.
(li)

4

20. marec 2012 | Mestské noviny

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dni jarnej čistoty 2012
Mesto Žiar nad Hronom
v spolupráci so spoločnosťou Technické služby
– Žiar nad Hronom, a. s. realizuje v dňoch od 26. do
31. marca v čase od 10.00
do 18.00 hod. Dni jarnej
čistoty 2012.
Veľkokapacitné kontajnery a mobilná zberňa
budú rozmiestnené podľa stanoveného harmonogramu na základe predchádzajúcich skúseností
z konania týchto dní, návrhov a pripomienok občanov, ako aj poslancov mestského zastupiteľstva.
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 jarnej čistoty sú
zverejnené aj na webovej stránky 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
ČO PATRÍ DO VEĽKOKAPACITNÉHO
KONTAJNERA

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,

rozhlasu. V prípade akýchkoľvek otázok počas týchto dní sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku
0800 500 501 alebo Odbor životného prostredia
678 71 24.
Mesto si vyhradzuje právo na dočasnú zmenu
stanovišťa VKK v záujme operatívneho riešenia
v prípade vzniku nepredvídanej situácie. Mesto žiada spoluobčanov, aby objemný odpad odovzdávali do VKK a elektrospotrebiče priamo do mobilnej
zberne. V prípade odovzdania odpadu spoluobčanom s káričkami tento odpad končí prevažne
na čiernych skládkach.
OŽP

burina, piliny, hobliny.
Odpad z domácností: ktorý patrí do nádoby
na zmesový komunálny odpad.
ČO PATRÍ DO MOBILNEJ ZBERNE

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, tlačiarne, monitory, vysávače,
rádiá, telefóny, kávovary, rýchlovarná kanvica,
dvojplatnička.
Stavebný odpad s obsahom nebezpečných
látok: staré drevené okná s obsahom farby.
Pneumatiky.

UMIESTNENIE MOBILNEJ ZBERNE
POČAS DNÍ JARNEJ ČISTOTY 2012
26.3. – 31.3. V ČASE OD 10.00 DO 18.00 HOD.

26.3.

Svitavská ul., parkovisko/II. ZŠ, Ul. M.
R. Štefánika

27.3.

IV. ZŠ, Jilemnického ul./II. ZŠ,
Ul. M. R. Štefánika

28.3.

Ul. Hutníkov, býv. Pioniersky dom/
Ul. Hviezdoslavova 1 – 17

29.3.

Ul. Komenského, dvor,
pod nábytkom, pri ST 082/
A. Dubčeka, parkovisko pri Rolvis-e

30.3.

Šášovské Podhradie,
pod hradom/Medzi vodami

31.3.

Ul. Krížna, Stavit/A. Štefanku, J. Kráľa
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ROZMIESTNENIE
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
PONDELOK 26.3. V ČASE OD 10.00 DO 18.00 HOD.
1. IV. ZŠ, Jilemnického ul.
2 VKK
2. Hurbanova ul. – Svitavská ul.
2 VKK
3. Tajovského ul. pri ST 10 – pred Jednotou
1 VKK
4. Tajovského ul. 18 – pri ST 011/2
1 VKK
5. Svitavská ul. – parkovisko
2 VKK
6. Ul. Pártošovej – parkovisko
2 VKK
7. Pri plavárni – oproti vchodu
1 VKK
8. Ul. Chrásteka – za Jadranmi
2 VKK
9. Ul. Sládkovičova č. 10 – pri stojisku
2 VKK
10. II. ZŠ – Ul. M. R. Štefánika
2 VKK
11. Ul. Š. Moysesa č.71 – dvor za mäsiarstvom,
pri ST 75/1
2 VKK
12. Ul. Hollého – dvor (zelená plocha za MsÚ) 1 VKK
13. Ul. Komenského – dvor, pod nábytkom
2 VKK
UTOROK 27.3. V ČASE OD 10.00 DO 18.00 HOD.
1. IV. ZŠ, Jilemnického ul.
1 VKK
2. Hurbanova ul. – Svitavská ul.
2 VKK
3. Tajovského ul. – oproti predajni Bala,
zelená plocha nad novým stojiskom
1 VKK
4. Tajovského ul. 18 – pri ST 011/2
1 VKK
5. Svitavská ul. – parkovisko
2 VKK
6. Ul. Pártošovej – parkovisko
1 VKK
7. Ul. Chrásteka – nad ihriskom SOU
1 VKK
8. Ul. Chrásteka – za Jadranmi
2 VKK
9. Ul. Sládkovičova č. 10
2 VKK
10. II. ZŠ – Ul. M. R. Štefánika
2 VKK
11. Ul. Š. Moysesa č. 71 – dvor za mäsiarstvom 2 VKK
12. Ul. Jiráskova – parčík za Knihou
1 VKK
13. Ul. Komenského – dvor, pod nábytkom
2 VKK
14. Ul. SNP – pri výškových domoch,
oproti benzínke, medzi č. 141 a 143
2 VKK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

STREDA A ŠTVRTOK 28. A 29.3.
V ČASE OD 10.00 DO 18.00 HOD.
Ul. A. Dubčeka – parkovisko pri Rolvis-e
Ul. A. Dubčeka 20 – 34 (zdravotn. potreby)
Ul. A. Dubčeka 10 – 12 – pri cukrárni
Ul. Cyrila a Metoda – pri bývalej ZUŠ
Ul. Dukelských hrdinov – za hutn. 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 nám. – pri bývalých WC
Ul. Cyrila a Metoda/Ul. Š. Moysesa
28 – 30 – križovatka ulíc
Ul. Lúčna
Ul. Jesenského 26

2 VKK
2 VKK
2 VKK
1 VKK
1 VKK
2 VKK
2 VKK
2 VKK
2 VKK
1 VKK
1 VKK
2 VKK
2 VKK

PIATOK 30.3. V ČASE OD 10.00 DO 18.00 HOD.
1. Ul. Partizánska – park. pri Športovej hale
2 VKK
2. Ul. Medzi vodami
2 VKK
3. Ul. Partizánska č. 115
2 VKK
4. Šášov – Píla I. – popod most
2 VKK
5. Šášov – Píla II. – pri Valašskom šenku
1 VKK
6. Šášovské Podhradie – smer Istebná
1 VKK
7. Šášovské Podhradie – stred dediny,
zastávka autobusu
1 VKK
8. Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
2 VKK
9. Ul. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie 2 VKK
10. Ul. J. Kráľa/Štúrova ul. – pri ST 100
1 VKK
11. Ul. Krížna – Stavit
2 VKK
12. Ul. Šoltésovej 19, pri ObÚ
1 VKK
13. Ul. Kukučínova – parčík
2 VKK
14. Šášovské Podhradie – cintorín
1 VKK
SOBOTA 31.3. V ČASE OD 10.00 DO 18.00 HOD.
1. Ul. Partizánska – park. pri Športovej hale
2 VKK
2. Ul. Medzi vodami
2 VKK
3. Ul. Partizánska 115
2 VKK
4. Šášov – Píla I. – popod most
2 VKK
5. Kutinky – pri autobusovej zastávke
1 VKK
6. Šášovské Podhradie – pod hradom
1 VKK
7. Šášovské Podhradie – stred dediny,
zastávka autobusu
1 VKK
8. Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
2 VKK
9. Ul. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie 2 VKK
10. Ul. Rudenkova/Družstevná ul.
1 VKK
11. Ul. Krížna – Stavit
2 VKK
12. Ul. Šoltésovej 19 – pri ObÚ
1 VKK
13. Ul. Kukučínova – parčík
2 VKK
14. Ul. M. Benku – na zelenej ploche
1 VKK
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Daň za psa

Zapojme sa do čistenia mesta
Mesto Žiar nad Hronom v rámci Dní jarnej
čistoty 2012 organizuje sprievodné akcie, ktoré by mali motivovať občanov nášho mesta
k posilneniu pocitu spolupatričnosti a vzťahu
k svojmu mestu a bydlisku, v ktorom žijú. Cieľom je prispieť k vyčisteniu nášho životného
priestoru, ktorý nás bezprostredne obklopuje.
Okrem toho, že mesto Žiar nad Hronom vykonáva pravidelne Dni čistoty v zmysle zákona
o odpadoch, MŽP SR vyhlásilo akciu Vyčistime
si Slovensko 2012 ku Dňu zeme, ktorý bude
22. apríla.
„Upracme si našu obec, vyčistime si svoj
región od smetí a neporiadku!“ – aj takýmto spôsobom vyzývajú obce a mestá z rôznych regiónov
Slovenska, ako aj školy a mimovládne inštitúcie
občanov, aby priložili ruku k dielu a spoločnými
silami prispeli k zelenšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Ivana Martincová, Odbor životného prostredia: „Ide najmä o upratovanie a čistenie
verejných priestranstiev v okolí brehov potokov,
parkov, ciest, odstraňovanie čiernych skládok

odpadov, ale aj jednoduché čistenie pred školou
či vlastným blokom. Mesto Žiar nad Hronom vyzýva o zapojenie sa do čistenia mesta aj svojich
občanov. Vyčistime si okolie domu, chodníkov
či okolo stojiska spoločne v sobotu 31. marca
v čase od 8.00 do 14.00 hod.“ Zapojenie do akcie
je potrebné vopred nahlásiť na Odbor životného
prostredia cez predsedu bytového spoločenstva.
„Upozorňujeme, že pri upratovaní nepôjde o zbavovanie sa objemného, drobného stavebného,
nebezpečného odpadu či pneumatík. Takéhoto
odpadu sa možno zbaviť počas týždňa čistoty
do VKK alebo mobilnej zberne, mimo tohto termínu na zbernom dvore,“ zdôrazňuje Ivana Martincová. Zo zapojených spoločenstiev budú vyhodnotené tri najaktívnejšie, ktoré budú ocenené aj
praktickými cenami. Podmienky zapojenia sa
do akcie nájdete na webovej stránke mesta, dozviete sa ich osobne alebo telefonicky na Odbore životného prostredia, ako aj
na stretnutí predsedov bytových spoločenstiev.
(r)

Finančné zbierky pre psíkov
zo žiarskeho útulku
V decembri sa konala verejná zbierka na pomoc pre psíkov zo žiarskeho útulku. Zbierku organizovalo OZ Strážni
anjeli. Počas niekoľkých dní sa podarilo aj s vašou pomocou vyzbierať vyššiu sumu ako v roku 2010. Čistý výnos bol
421,60 eur. Všetky získané prostriedky boli použité na prefinancovanie kastrácií, očkovaní a nákup krmiva. Všetkým,
ktorí podporili dobrú vec, ďakujeme. (Verejnú zbierku
č. ObU-ZH-OVVS-2011/04668 povolil Obvodný úrad, Obvod všeobecnej vnútornej správy v Žiari nad Hronom.)
Počas celého roka 2011 mohli sympatizanti OZ Strážni anjeli podporiť našu činnosť ľubovoľným finančným
príspevkom do zapečatených pokladničiek, ktoré boli
umiestnené vo všetkých chovateľských predajniach
na území mesta, ako aj v ambulancii veterinárnych lekárov M. Beláka a Ľ. Kaprálika. Celkový výnos zo zbierky za
rok 2011 bol 268,59 eur. Finančné prostriedky boli použité
na prefinancovanie vakcinácií, kastrácií, ošetrení a na nákup veterinárnych liečiv. Všetkým darcom v mene psíkov
ďakujeme. (Verejná zbierka bola povolená Obvodným
úradom, Odborom všeobecnej vnútornej správy, č. povolenia: 2010/04863.)
(r)

Prvým tohtoročným
Žiarčanom
je Lukáško

Mestský úrad Žiar nad Hronom, Oddelenie
daní a poplatkov upozorňuje občanov – majiteľov psov, ktorí ešte neuhradili daň za psa
za rok 2012 , aby uvedenú daň uhradili najneskôr do 31.3.2012.
Daň je možné uhradiť na účet mestského
úradu č. 1602022658/0200 vedený vo VÚB, a.s.
alebo do pokladne mestského úradu. Ak daň
za psa nebude uhradená do vyššie uvedeného
termínu, bude postúpená na exekučné vymáhanie.
(r)

Týždeň slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc
a Spolok slovenských knihovníkov vyhlásili pre rok
2012 13. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.
Podujatie sa tento rok uskutoční v dňoch
od 26. marca do 1. apríla pod spoločným mottom
Knižnice pre všetkých. Mestská knižnica Michala
Chrásteka v Žiari nad Hronom v rámci Týždňa slovenských knižníc pripravila pre svojich čitateľov
niekoľko ponúk. Daniela Karvašová, vedúca knižnice: „Za upomienky a stratené preukazy odpustíme
čitateľom sankčné poplatky. Bez poplatku bude aj
zápis nových čitateľov.“ Okrem toho je počas tohto
týždňa pripravená prezentácia on-line katalógu
knižných titulov či zábavné podujatie pre materské
školy s názvom Otvor sa rozprávočka. „Pre svojich
čitateľov pripravujeme aj popoludnie s Hansom
Christianom Andresenom a zážitkové čítanie pod
názvom Cesta do sveta rozprávok,“ dodáva Daniela Karvašová. Cieľom Týždňa slovenských knižníc
je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne
a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.
(li)

I keď prvý Žiarčan sa narodil už 6. januára, jeho slávnostné uvedenie do života
sa uskutočnilo začiatkom marca.
Lukáško Káčer sa narodil rodičom Denise
a Romanovi a je ich už štvrtým dieťaťom.
Mamička Denisa rodila v žiarskej nemocnici, kde bola veľmi spokojná so starostlivosťou o ňu i jej malého synčeka. Lukáško
sa síce narodil predčasne, no dnes sa teší
dobrému zdraviu a robí radosť celej rodine.
(li)

Mzda zdravotných sestier sa zvýši, žiarska nemocnica potrebuje navýšiť príjem
Od apríla by mali mať zdravotné sestry a pôrodné asistentky zákonom garantované minimálne mzdy podľa počtu odpracovaných rokov. Nemocnica v Žiari nad Hronom, Banskej
Štiavnici a Rimavskej Sobote tak potrebuje
na zachovanie pôvodného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti navýšiť príjem
o 270-tisíc eur mesačne.
Priemerný mzdový nárok sestier a pôrodných
asistentiek sa v porovnaní s výškou mzdy za prvý
polrok minulého roku zvýši priemerne o 23,89 percent. V súčasnosti je v zdravotníckych zariadeniach
na Slovensku zamestnaných takmer 33-tisíc sestier
a takmer 2-tisíc pôrodných asistentiek. Zákon sa
vzťahuje aj na viac ako 3-tisíc sestier pracujúcich

v detských domovoch.
Podľa slov štatutárneho zástupcu žiarskej nemoc-
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nice, Petra Gnidu, vzniknutú situáciu je potrebné
riešiť čo najskôr aj v žiarskej nemocnici: „Spoločné riešenie budeme hľadať aj v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, a to už pri
najbližšom stretnutí. Dbáme však na to, aby túto
situáciu naši pacienti nijako nepocítili. Poskytovaná
zdravotná starostlivosť preto zostáva v pôvodnom
rozsahu.“
Nastupujúca sestra alebo pôrodná asistentka
bez praxe bude mať podľa schváleného zákona
minimálny nárok na 640 eur mesačne. Po troch
rokoch sa minimum zvýši na 666,20 eura mesačne
a ďalej bude v trojročných intervaloch rásť tak, že
po 33 rokoch praxe bude mať sestra nárok na minimálne 928 eur na mesiac.
(li)
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Nechajte si bezplatne vyšetriť vodu
SVETOVÝ DEŇ VODY

Štvrtok 22. marec bude Svetovým dňom vody
na celom svete. Témou pre rok 2012 je Voda
a bezpečnosť potravín.
Aj pracovníci Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom chcú
svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôcť odpovedať na otázky týkajúce sa kvality vody a jej
zdravotného zabezpečenia hlavne tým obyvateľom, ktorí používajú vodu ako pitnú z vlastných
zdrojov – studní. Anna Líšková, RÚVZ: „Pracovníci
RÚVZ v Žiari nad Hronom budú v tento deň od 8.00
do 14.00 hod. na oddeleniach hygieny životného
prostredia, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže
a preventívneho pracovného lekárstva v objekte
na Ul. Cyrila a Metoda č. 23 – 25 poskytovať bezplatné poradenstvo v oblasti zabezpečenia ochrany zdravia ľudí z hľadiska stavebno-technických

požiadaviek na studne pre individuálne zásobovanie pitnou vodou a možnosti úprav fyzikálnych,
chemických, mikrobiologických a biologických parametrov vody z vlastných zdrojov. Uvedené informácie je možné získať aj na webovej stránke www.
ruvzzh.sk, oddelenie hygieny životného prostredia.“ V tejto súvislosti bude RÚVZ Banská Bystrica
zabezpečovať pre obyvateľov Banskobystrického
kraja bezplatné vyšetrovanie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov súkromných osôb v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. V prípade záujmu
je potrebné vzorku vody odobrať v deň vyšetrenia (22. marca) do čistej, vypláchnutej sklenenej alebo plastovej fľaše v množstve pol litra a
priniesť v čase od 8.00 do 12.00 hod. na RÚVZ
v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1.
(li)

Karneval v komunitnom centre
všetci poriadne zabavili. Víťazi súťaží boli odmenení a v kategórii najkrajšia maska bol odovzdaný
aj diplom.“ Ako porota boli prizvaní aj sociálni pracovníci z Detvy, ktorí určili víťaza a odovzdali ceny.
.
(li)
V piatok 2. marca sa v priestoroch Nadácie
škola dokorán v Komunitno–inegračnom centre
uskutočnil už 3. ročník karnevalu.
Karnevalu sa zúčastnili deti, s ktorými sociálni pracovníci a ich asistenti pracujú v rámci
voľnočasových aktivít. Pavel Horváth, sociálny
pracovník: „Deti si masky vyrábali sami a pripravili si aj tanečné vystúpenie. Program bol zložený
z rôznych súťažných disciplín, pri ktorých sme sa

V Žiari prepadli čerpaciu stanicu
V sobotu 10. marca v podvečerných hodinách
prepadli dvaja páchatelia čerpaciu stanicu na
Ulici SNP v Žiari nad Hronom.
Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom obvinil zo zločinu lúpeže, ktorý bol spáchaný formou spolupáchateľstva, 17-ročného Kamila a 21-ročného Miroslava zo Žiaru nad Hronom. Mária Faltániová,

hovorkyňa KR PZ: „Kamil, maskovaný čiernym rolákom a čiapkou, vytiahol z vrecka plynovú pištoľ,
namieril ju na predavačku a Miroslav jej oznámil,
že ide o prepad. Kamil prešiel za pult k predavačke
a z kasy vybral všetky papierové bankovky. Potom
obidvaja ušli smerom do mesta.“ Krádežou peňazí
spôsobili spoločnosti zo Žiaru nad Hronom škodu 990 eur. Pri prepade nikoho nezranili. Krátko
po lúpeži ich policajti zadržali. „U obvineného
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Univerzita tretieho veku
aj v Žiari nad Hronom

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Centrom
pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici plánuje v školskom roku
2012/2013 otvoriť detašované pracovisko Univerzity tretieho veku v našom meste.
Univerzita tretieho veku je inštitúciou pre záujmové vzdelávanie všetkých občanov, ktorí prekročili hranicu štyridsiatky a majú maturitu, ale hlavne
chuť vzdelávať sa, vedieť a poznávať nové veci,
obohacovať sa o nové zážitky, ktoré im akademické
štúdium môže poskytnúť.
Odbornú náplň budú tvoriť poznatky z rôznych
oblastí spoločenského života a vedy, ktoré budú
prednášať erudovaní lektori s vysokou kvalifikáciou, odbornými vedomosťami a skúsenosťami.
Všetkých záujemcov o informácie týkajúce sa
možností štúdia na Univerzite tretieho veku pozývame na stretnutie s riaditeľom Centra pre celoživotné vzdelávania UMB v Banskej Bystrici Jánom
Sitarčíkom a Martou Mergovou, vedúcou Odboru
školstva a športu MsÚ v Žiari nad Hronom, ktoré sa
uskutoční dňa 3. apríla 2012 o 13.00 hod. v Dome
seniorov na Ulici A. Kmeťa č. 11.
(r)
Kamila našli ukradnuté peniaze aj plynovú pištoľ.
Po vykonaní procesných úkonov ich vyšetrovateľ
umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na
ich vzatie do väzby,“ dodala Faltániová. Obvinený
Kamil bol už v minulosti za lúpež 1-krát súdne
trestaný. Za tento skutok mu hrozí trest odňatia
slobody na 7 až 12 rokov, obvinenému, ktorý je
mladistvý, hrozí polovičný trest.
(li)

Výhody nového elektronického daňového podania
Finančná správa od tohto roku sprístupnila
Elektronický zber údajov (EZU), ktorý ponúka
jednoduchú bezplatnú formu elektronickej komunikácie, pri ktorej je možné dvomi jednoduchými krokmi získať elektronický identifikátor
a uzatvoriť dohodu o elektronickej komunikácii
medzi daňovým subjektom a správcom dane.
Pre daňové subjekty zároveň ostáva zachovaný
súčasný spôsob elektronického doručovania podaní na základe uzatvorenia Dohody o spôsobe doručovania písomností elektronickými prostriedkami alebo so zaručeným elektronickým podpisom.
Aj napriek tomu, že na poslednej schôdzi NRSR
poslanci odsúhlasili novelu Daňového poriadku,
ktorou odsunuli povinnosť vybranej skupine daňových subjektov komunikovať s Finančnou správou výhradne elektronicky, možnosť registrácie
do aplikácie EZU ostala. Nová aplikácia celý proces
elektronického doručovania podaní zjednodu-

šuje, a zároveň prináša výrazné úspory nákladov
na strane daňových subjektov. EZU umožňuje elektronicky doručovať podania bez nutnosti zakúpenia zaručeného elektronického podpisu, aj to je
zrejme dôvod prečo je k dnešnému dňu zaregistrovaných už vyše 21-tisíc užívateľov.
Na prvotnú registráciu je potrebné, aby budúci
užívateľ prišiel na DÚ, resp. na pobočku DÚ alebo
kontaktné miesto DÚ s vyplneným formulárom
Žiadosti o vydanie identifikátora, ako aj s tzv. Dohodou o elektronickom doručovaní, kde ich podpíše. Následne je žiadateľovi zaslaný na jeho email
elektronický identifikátor pomocou, ktorého môže
odosielať podania priamo za seba. V prípade, ak
chce daňový subjekt poveriť na elektronické doručovanie podaní druhú osobu (napr. daňového
poradcu alebo účtovnú firmu), je potrebné, aby pri
vyplňovaní formulára Dohoda o elektronickom doručovaní so správcom dane vyplnil údaje povere-
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nej osoby, ktorú splnomocňuje doručovať podania
v mene daňového subjektu. Ku dnešnému dňu je
možné prostredníctvom aplikácie vypĺňať všetky
pre toto obdobie aktuálne daňové tlačivá napríklad Daň z príjmov právnickej osoby alebo Daňové
priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A a B.
Finančné riaditeľstvo postupne dopĺňa aj tlačivá
platné v minulých zdaňovacích obdobiach.
Povinnosť elektronicky doručovať podania správcovi dane má od 1.1.2013 vyše 210-tisíc vybraných
daňových subjektov. Finančné riaditeľstvo preto
vyzýva subjekty k registrácii na elektronické doručovanie podaní aj pred týmto termínom, nakoľko
elektronicky doručovať podania znamená splniť si
túto povinnosť z pohodlia svojho domova alebo firmy a vyhnúť sa tak stresom, ktoré sú na DÚ v čase,
keď sa blížia dôležité termíny spojené s podávaním
DP a platením daní.
(r)
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Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach
KAŽDODENNÁ SÚČASŤ NÁŠHO ŽIVOTA, TÝKA SA TO NMÁS VŠETKÝCH
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich
život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú
priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm
alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky
mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť
vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej
podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty
na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.
Každý z nás by si mal osvojiť základné informá-

spoznať možné nebezpečenstvo a poskytnúť
základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy je
potrebná pomoc.

cie o spôsoboch a postupoch, ktoré mu pomôžu
v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo
majetok.
Nasledujúce informácie majú usmerniť vaše
konanie v prípade akútneho ohrozenia, pomôcť

Vážení čitatelia,
dnes začíname s predstavovaním súborov informačných blokov všeobecných vedomostí z
oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia, ale postupne Vám ponúkneme aj
niektoré úzko tematické súbory informácií.

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc? volaj číslo 112
(Európske číslo tiesňového volania)
KTO PATRÍ DO INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU (ĎALEJ LEN IZS)?

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a operátori tiesňovej linky 112
Základné záchranné zložky IZS:
•Hasičský a záchranný zbor,
•poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
•Horská záchranná služba,
•Banská záchranná služba.
Ostatné záchranné zložky IZS:
•Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
•obecné (mestské) hasičské zbory,

•závodné hasičské útvary,
•závodné hasičské zbory,
•pracoviská vykonávajúce štátny dozor,
alebo činnosti podľa osobitných predpisov,
•jednotky civilnej ochrany,
•obecná (mestská polícia),
•Slovenský Červený kríž,
•iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci v tiesni.

•kontrolné chemické laboratórium CO,
Útvary policajného zboru
ČO JE TO TIESEŇ?
TIESEŇ je stav, pri ktorom je bezprostredne
ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné
prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci

Čo je potrebné uviesť, ak voláte na linku tiesňového volania 112?
VOLAJTE LEN V PRÍPADE, KEĎ JE OHROZENÝ: ŽIVOT, ZDRAVIE, MAJETOK ALEBO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri volaní na linku tiesňového volania 112 treba
dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie
pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení
sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky.
Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať
na otázky:
Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.
Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti.
Komu sa to stalo? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých
(pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).

Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt
pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.
Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:
V byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité
obe čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo
bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne
na sídliskách) ap.
Na verejnej komunikácii alebo na voľných
priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta
udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník

na diaľnici, správne číslo diaľnice ap.
Operátor koordinačného strediska potrebuje
tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá
záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a
najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor
bude potrebovať ďalšie informácie, i keď pomoc
je už na ceste. Nezrušte hovor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak
môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste
volali.
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR, Slovenská Ľupča
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
ObÚ Žiar nad Hronom Pokračovanie na budúce

Celoslovenský prieskum aj v žiarskych školských zariadeniach
V spolupráci s Ministerstvom školstva SR
budú v roku 2012 vo vybraných materských
a základných školách na celom Slovensku vykonané tri prieskumy. Uskutočnia sa aj v jednej
materskej škole a dvoch základných školách
v našom meste.
Monitoring spotreby vybraných aditívnych látok do potravín u detí sa zrealizuje dotazníkovou
metódou u 20 detí vo veku 5 rokov. Margita Zajacová, RÚVZ: „Cieľom úlohy je monitorovať spotrebu vybraných prídavných látok v potravinách
a porovnať príjem každej vybranej prídavnej látky
s jej stanoveným prijateľným denným príjmom.
Monitorovanie je základom pre hodnotenie zdra-

votného rizika z potravín, s cieľom zistenia miery
závažnosti záťaže exponovanej populácie daným
rizikovým faktorov v určitom časovom období.“
Ďalším prieskumom je Režim práce a odpočinku
u žiakov základných škôl na Slovensku. Prieskum
sa bude realizovať formou časových snímok pracovných a voľných dní jedného týždňa u žiakov
všetkých ročníkov na vybraných základných školách. „Posúdi sa viacero druhov rôznych činností
a režimových prvkov. Výsledkom bude súhrnný
prehľad o celkovej záťaži žiakov. Súčasťou prieskumu bude aj zhodnotenie zdravotného stavu
žiakov,“ spresnila Margita Zajacová. Posledným
prieskumom je Monitoring stravovacích zvyklostí
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a výživových preferencií vybranej populácie detí
SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál. Cieľom už tretej etapy
tohto prieskumu je zhodnotiť stravovacie zvyklosti
u vybraných vekových skupín populácie detí v SR
vo vzťahu k OVD a pohybovému režimu. „Na základe monitoringu individuálnej spotreby potravín
sa vytvorí databáza spotreby potravín so zohľadnením veku a regiónov SR. Získané informácie sa
využijú v rámci poradenských aktivít zameraných
na podporu a rozvoj zdravia detí. Dlhodobým
cieľom je hodnotenie expozície vybraných rizík
spojených s konzumáciou jedál v populácii detí
na Slovensku,“ dodala Margita Zajacová.
(r)
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Spravodajstvo
0917 359 492
Reklama
0917 985 855
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Deň tanca
BBSK- Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad
Hronom pripravuje regionálnu súťažnú prehliadku súborov, krúžkov, kolektívov a jednotlivcov
moderného a módneho tanca pod názvom Deň
tanca. Súťaže sa môžu zúčastniť tanečné kolektívy a jednotlivci z okresov Žiar nad Hronom,
Žarnovica a Banská Štiavnica. Súťaž sa uskutoční dňa 17. apríla v kine Vatra v Novej Bani. Touto
cestou vyzývame všetkých, ktorí radi tancujú, aby
sa do tejto súťaže prihlásili, a to najneskôr do 31.
marca na adrese: Pohronské osvetové stredisko,
Duk. hrdinov21, 965 01 Žiar nad Hronom, prípadne
e-mailom na: kmetkova@osvetaziar.sk. Na základe
prihlášok budú zaslané bližšie pokyny k súťažnej
prehliadke.Propozície a prihlášky nájdete na webovej stránke www.osvetaziar.sk v sekcii tanec. Bližšie
informácie na č.: 0908 962 514.
•Amfo
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad
Hronom vás pozýva na vernisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov amatérskej fotografie AMFO pre autorov z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar
nad Hronom dňa 30. marca o 16.00 hod. v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Výstava potrvá do 30. apríla.
•Kurz grafológie
Rozborom rukopisu sa môžeme o pisateľovi dozvedieť veľa o jeho povahových a vôľových vlastnostiach, citoch a temperamente. Touto činnosťou
sa zaoberá grafológia. Ak máte záujem vniknúť
hlbšie do problematiky, práve pre vás sme pripravili Kurz grafológie dňa 14. apríla o 9.00 hod. v POS.
ZÁPIS DO ŠKÔLKY
SA NIESOL V ZNAMENÍ HIER

Pondelok 6. marca sa v Materskej škole na Ul. Dr.
Janského 8 niesol v znamení zápisu. Rodičov a ich
nedočkavé ratolesti vítali v priestoroch ich budúci
kamaráti škôlkari. Na zápis prišlo s rodičmi veľa
zvedavých detí, ktoré sa hneď po privítaní zahĺbili
do hier. Sme zariadenie, ktoré poskytuje deťom počas pobytu v škôlke množstvo pohybových a vzdelávacích aktivít. Deti sa tu cítia bezpečne, radi sa
sem každý deň vracajú, a to je pre náš pedagogický
zbor najlepším ohodnotením našej práce. Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili záujem a dôveru našej
materskej škole. Deti si okrem zážitkov a milých
slov odniesli aj malý darček.
Kolektív MŠ, Ul. Dr. Janského 8

Z pera čitateľa...
Ako sa len dobre máme
Ach, robota, kde si zase ukrytá, hľadajú ťa dlhú
dobu, či ťa dali zas do hrobu? Veď si ešte nie na
rade, v hrobe je tma, vylez z tade. Tam by mali ísť,
ale ktože? Snáď tí, čo nás derú z kože, fabriky nám
zatvárajú a do Číny odchádzajú. Či prší, či je blato,
stará vláda chcela NATO. Ku nám ako láva, mnoho nepodarkov pláva. Vraj majú na to povolenie,
dovážajú aj výrobky pokazené. Ej, bude nám tu
veru bieda, nezamestnanosť nám spávať nedá.
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INFORMÁCIE/INZERCIA
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

PREDĹŽENÉ ÚRADNÉ HODINY
DAŇOVÉHO ÚRADU

•Mars – Pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program sa bude venovať mýtom, ktoré sprevádzali túto planétu v staroveku,
jej pozorovaniam v minulosti – voľným okom
i ďalekohľadmi. Program doplní prehliadka aktuálnej oblohy pomocou planetária so sprievodným
slovom odborného pracovníka a pozorovanie objektov večernej oblohy astronomickou technikou
za priaznivých poveternostných podmienok. Dňa
23. marca o 18.00 hod.
•Vesmírna galéria
Relaxačný program vám sprostredkuje pohľady do milióny svetelných rokov vzdialeného
vesmíru, tak ako ich nasnímal Hubbleov vesmírny ďalekohľad z obežnej dráhy Zeme. Program je
mozaikou tých najkrajších záberov podfarbených
hudbou bez slov, ktoré vám spolu predstavia krásu
a dokonalosť prírody v jej vlastných výtvoroch. Dňa
29. marca o 19.00 hod.
V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Dňa 30. marca o 20.00 hod.

Z dôvodu preberania daňových priznaní
k dani z príjmov sú na Daňovom úrade predĺžené
úradné hodiny:
26.3.
8.00 – 17.00 hod.
27.3.
8.00 – 17.00 hod.
28.3.
8.00 – 17.00 hod.
29.3.
8.00 – 18.00 hod.
30.3.
8.00 – 18.00 hod.
2.4.
8.00 – 19.00 hod.

VENUJTE 2 % Z DANE „DVOJKE“

V roku 2012 sa občianske združenie Združenie na pomoc škole, ktoré je založené pri ZŠ
na Ul. M.R. Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom,
opäť uchádza o finančné prostriedky v sume
2 % z ročnej dane z vášho príjmu.
Dôkazom toho, že už roky prispievate
na správnu vec je použitie finančných prostriedkov na podporu všestranného rozvoja žiakov,
na podporu nadaných a talentovaných žiakov,
na skvalitňovanie materiálnych podmienok
výchovno-vzdelávacieho procesu a na zlepšovanie mimoškolskej a záujmovej činnosti.
Za všetkých žiakov a učiteľov vám, ktorí sa rozhodnete venovať 2 % nášmu združeniu – srdečne ďakujeme.
Obchodné meno alebo názov:
Združenie na pomoc škole
Sídlo: Žiar nad Hronom Ul . M. R. Štefánika č. 17
IČO: 37818601
Právna forma: občianske združenie
Tlačivo: zsstefanikazh@edu.sk alebo v kancelárii školy, u triednej učiteľky.
Mgr. Ľubica Baranová,
predsedníčka združenia

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

20.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
21.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
22.3. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
23.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
24.3. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 1
25.3. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
26.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
27.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
28.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 4
29.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
30.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
31.3. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 3
1.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
2.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
3.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 4
V sobotu a nedeľu prestávka na obed v čase
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

24.3. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
25.3. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 73)
31.3. VK STOM, M. R. Štefánika 24, Lutila
(672 20 71)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.

Reportáže mestskej televízie ATV
už aj na internete.

www.tvziar.tv
Aj drahota cerí zuby, pomaly niet za čo kúpiť do
huby. Nechýba nám len robota, no i radosť do života. Ešte dobre, že bude leto, neplatíme aj za teplo. Z púpavy sa medík spraví, budeme my aspoň
zdraví. Z uhoriek je šalát chutný, nebudeme aspoň
tuční. Obezite zbohom dáme, tak sa my tu dobre
máme. Povráva sa všade o mne, že si žijem veľmi
skromne. Staré auto nemám, chatu, dane platím
načas štátu. Chlebík pečiem doma v peci, lebo idú
hore ceny. Rozprávajú o mne, že hovorím z cesty,
na papier sa veľa zmestí. Možno, že len hľadám slová, za ktoré pravda schová. Aby sme ju našli, treba
prácu za kus chleba, ináč sa tu vyžiť nedá. Veru sa
tu ťažko žije, mnohí odišli za prácou do Nemecka,

noviny.ziar.sk

Írska, Anglicka. Rozišli sme sa ako divé husi, na ten
chlebík zarobiť sa musí. Sme v Európske únii, prišiel aj nový rok a s nimi aj veľká zmena, menili nám
peniaze a dali nám eurá. A s nimi pár drobákov, to
nie sú peniaze pre Slovákov. Nech nás Božia ruka
chráni, pokiaľ sa nám koruna nevráti. A tí naši politici, pozerám telku, aha, Kukan na toho sa nerád
kukám. Dzurinda, dvojnásobné platy, teraz sa ťažko žije od výplaty do výplaty. A na Dvojke bývalý
prezident Šuster po Afrike chodí, čo je tam pekné,
všetko fotí. Prepnem Jojku, tam je pán minister
zdravotníctva, skúša na nás reformy, sľubuje nám
lacné lieky, môžeme sa ísť liečiť aj do Viedni.
Viktor Obertáš
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PREDAJ

·Predám kopačky zn. Reebok, obuté cca 3-5-krát,

veľ. US 8 1/2, EUR 41, 26,5 cm. Cena: 23 €.
1/6
T: 0907 146 437
·Predám PC zn. HP, Windows XP home premium,
AMD Sempron procesor, 3200 + 1,81 GHz, 2.00 GB
RAM, Ge Force GT220, LCD monitor zn. ECG.
2/6
Cena: 150 €. T: 0907 149 549

·Predám dojčenské mlieko Bebilon č. 4. Záruka
02/2013. Mám dve krabice. Hmotnosť je 800 g.
Cena za jeden kus: 10 €, ale môžeme sa dohodnúť.
3/6
T: 0902 519 065

www.geodesy-service.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

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 detský horský bicykel, vhodný
pre 7 - 9 ročné deti. Cena: 50 €. T: 0907 149 549 4/6
·Predám krásny zelený kočík Quatro 3 – Quatro.
Používaný 6 mesiacov, ešte stále v záruke. V cene je
vanička, športová časť, taška, nánožník k športovej
časti, košík. Kočík je s priestrannou vaničkou, kde
má bábätko dostatok miesta aj v zime s fusakom,
plus veľký košík. Športová časť sa dá otočiť aj v smere, aj v protismere jazdy, má veľkú strechu, ktorá sa
dá stiahnuť dopredu, takže dieťa je chránené pred
vetrom. Dá sa polohovať do 3 polôh. Pôvodná cena:
5/6
320 €, teraz: 200 €. T: 0907 048 522
·Predám koberec, typ plyšáka, 3 x 2 m, zachovalý,
6/6
pekný. Lacno. T: 0908 284 662
·Predám 30-ročný kufríkový písací stroj zn. Erika.
Funkčný. Cena: 10 €. T: 0902 828 424
7/6
·Predám hudobné časopisy Spark (1999 – 2010)
s jedným plagátom. Cena: 0,50 €. T: 0902 828 424
20/6

Predám zošitové westerny – Divoký západ od Williama Marka č. 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63/1996.
Cena: 0,50 €. H. C. Nagel – č. 120,124/1996. Cena:
0,50 €. G. E. Barner – č. 119, 122/1996. Cena: 0,50
€. Rozruch – č. 26, 28, 29, 31/1993. Cena: 1 €. Rodokaps špeciál – č. 28, 38, 42/1997. Cena: 1 €.
8/6
T: 0902 828 424

·Predám dobrodružné zošity – č. 1, 2, 4/1998.
Cena: 0,70 €/kus. James R. Bond Jr. – č. 3, 5/1997.
Cena: 0,50 €/kus. P. White – Pod oblohou Mexika.
Cena: 1 €. Sinclair – Skřet s pařáty. Cena: 0,70 €. Dr.
Norden – cena: 0,30 €. Rodokaps – Tri v jednom –
1/1993. Cena:1 €. Unger – Poslední útočiště.
9/6
Cena: 0,70 €. T: 0902 828 424
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

·Predám 2-izbový tehlový neprerobený byt na Ul.

Duk. hrdinov, s garážou. Možnosť predaja nehnuteľností aj osobitne. Cena dohodou. T: 0907 832 96111/6

·Predám 3-izbový byt v osobnom vlastníctve
v Žiari nad Hronom, Pod vršky. T: 0903 601 829 12/6
·Výhodne predám 2,5-izbový byt v OV na 3. poschodí, dobrá orientácia, zaujímavá poloha, v širšom okolí centra. Byt je kompletne zrekonštruova13/6
ný a esteticky doriešený. T: 0919 175 436
·Predám pekný 3-izbový byt s garážou. Kontakt
cez SMS po 16.00 hod. na čísle: 0905 566 547

17/6

·Predám RD + hospodárska budova v hornej časti
Lutily (nad tenisovými kurtmi). T: 0908 661 726 18/6
·Predám 1-izbový byt v ZH, 34 m2, 2 x loggia – zasklená, v pôvodnom stave. Cena: 21 000 €, dohoda
19/6
možná. T: 0908 776 157
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

·Prenajmem 3-izbový tehlový byt s 2 balkónmi

v širšom centre mesta. T: 0911 450 248

10/6

·Dám do prenájmu garáž pri Hvezdárni. Cena do15/6
hodou. T: 045/672 58 11

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová
cena 12.699,00 EUR (pôvodná cena: 15.500,00 EUR),
výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt s jedným balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. M. Chrásteka, v pôvodnom stave.
Cena: 19.000,00 EUR, výmera: 35 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š.
Moysesa, v pôvodnom stave. Cena: 29.550,00 EUR,
výmera: 43 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
29.400,00 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.R.
Štefánika, v pôvodnom stave. Nová cena: 33.000,00
EUR, (pôvodná cena: 37.900,00 EUR), výmera: 61 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave.
Cena: 23.000,00 EUR, výmera: 64 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Nová cena: 34.500,00 EUR, (pôvodná cena 36.750,00
EUR), výmera: 64 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom na
sídlisku Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 31.990,00 EUR, (pôvodná cena 39.000,00
EUR), výmera: 67 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová
cena: 35.990,00 EUR, (pôvodná cena 37.800,00
EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s balkónom v Žiari nad
Hronom, Ul. Sládkovičova, v pôvodnom stave. Cena:
34.650,00 EUR, výmera: 65 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.
R. Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
48.660,00 EUR, (pôvodná cena 51.500,00 EUR), vý14/6
mera: 74 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dr.
Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane
zariadenia. Cena: 103.000,00 EUR, výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 57.000,00 EUR, (pôvodná cena
62.000,00 EUR), výmera: 85 m2
•4-izbový tehlový byt s dvomi loggiami v Žiari nad
Hronom, Ul. Jesenského, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 117.000,00 EUR, (pôvodná cena

128.000,00 EUR)výmera: 89 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 45.000,00 EUR, (pôvodná cena
71.000,00 EUR), výmera pozemku: 1.056 m2
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 157.500,00 EUR, (pôvodná cena
178.000,00 EUR), výmera pozemku: 828 m2
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 69.160,00 EUR, zastavaná plocha: 299
m2, výmera pozemku: 1614 m2
•RD v Starej Kremničke, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena 51.450,00 EUR (pôvodná cena:
58.000,00 EUR), výmera pozemku: 817 m2
•RD v Kosoríne, novostavba. Nová cena: 125.000,00
EUR, (pôvodná cena: 143.000,00 EUR), zastavaná
plocha: 188 m2, výmera pozemku: 1.552 m2
•RD v Župkove, vhodný na chalupu, v pôvodnom
stave. Nová cena: 15.000,00 EUR, (pôvodná cena
21.000,00 EUR), zastavaná plocha: 285 m2, výmera
pozemku: 697 m2
•RD v Rudne nad Hronom, vhodný na chalupu,
v pôvodnom stave. Nová cena: 53.000,00 EUR, (pôvodná cena 66.388,00 EUR), obytná plocha: 80 m2,
výmera pozemku: 570 m2
POZEMKY:
•stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40,00
EUR / m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“),
určený na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena:
33.830,00 EUR, výmera: 784 m2
stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská Hodruša“), siete pri pozemku. Cena: 100.000,00
EUR, výmera: 2.408 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 178.150,00 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:
•záhradná chatka v Bartošovej Lehôtke, v pôvodnom stave. Cena: 14.300,00 EUR, zastavaná plocha:
32 m2, výmera pozemku: 501 m2

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

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

CESTOVANIE

·Kúpim veľký 2-izbový alebo 3 izbový byt,
do 2. poschodia, v oblasti námestia alebo v blízkosti centra mesta. Platba v hotovosti.
14/6
T: 0911 841 521

·Hľadáme spolucestujúcich do auta na dochádzanie do práce zo Žiaru nad Hronom do Banskej Bystrice. T: 0914 700 726
16/6
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INZERCIA/ SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
SPOMIENKA

Neplačte, že som odišiel,
len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku
si na mňa zachovajte.
Dňa 24. marca si pripomíname 8. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, brat a starý otec
Ernest Kurečaj.
Spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 10. marca uplynuli
2 roky od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
brat
Ján Putiš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Spomínajú sestry Anna a Mária s rodinami.
SPOMIENKA

Dobrý človek nikdy
neumiera v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
vie čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 20. marca si pripomíname 2 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Marian Schmidt.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína manželka, synovia a dcéry s rodinami a ostatná rodina.
SPOMIENKA

Dňa 14. februára uplynulo
10 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš milovaný syn a brat
Marian Petruš
vo veku 52 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

prevádzka: Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•1-izb. tehl. byt v OV, Ul. Hutníkov, ZH, 16.000,- € / 482.016,- Sk
•1-izb., OV, Ul. Bystrická, Kremnica, 20.000,- € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, nadštandardne prerobený, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 22.000,- € / 662.772,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, veľmi pekný, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 27.000,- € / 813.402,00 Sk
•2-izb., OV, Ul. M.R.Štefánika, ZH, 29.000,- € / 873.654,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Sládkovičova, ZH, 33.000,- € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, v štvorbytovke, s 2-garážou a záhradou, Stará Kremnička, 35.000,- € / 1.054.410,- Sk
•3-izb., OV, Hliník nad Hronom, 38.000,- € / 1.144.788,- Sk + dohoda
•3-izb., tehl. byt v OV, kompletne prerobený, Ul. Š. Moysesa, ZH, 43.000,- € / 1.295.418,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Hviezdoslavova, ZH, 43.100,- € / 1.298.430,60 Sk
•3-izb., OV, kompletne prerobený, Ul. Sládkovičova, ZH, 46.000,- € / 1.385.796,- Sk so zariadením
•4-izb., OV, kompletne prerobený, Ul. Tajovského, ZH, 60.000,- € / 1.807.560,- Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500,- € / 979.095,- Sk
•RD, Sklené Teplice, 67.000,- € / 2.018.442,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000,- € / 2.711.340,- Sk
•orná pôda o výmere 4 ha, okolie ZH, 0,30 € / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 10 ha, pri hlavnej ceste, Hliník nad Hronom, 5,- € / 150,63 Sk / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 6,- € / 180,76 Sk / m2 + dohoda
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 6.500,- € / 195.819,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11,- € / 331,39 Sk / m2
•NP – svojpomocná dielňa, ZH
•obchodno-kancelársky priestor (dvoj kancelária), Banská Bystrica
•budova s kancelárskymi + dielenskými priestormi v areáli ZSNP, Žiar nad Hronom, 140.000,- € / 4.217.640,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička, 266.000,- € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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SPOMIENKA

Skončil sa život,
ostala spomienka...
Deň 1. marec bol smutným
6. výročím, kedy nás navždy
opustil náš manžel, otec,
starý a prastarý otec
RSDr. Jozef Magdič.
Spomíname a nezabúdame.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 8. marca uplynulo
20 rokov od smutnej chvíle,
keď na sklonku dňa tíško usnul náš drahý syn,
brat, švagor a krstný otec
Jozef Obertáš.
Spomienka na teba, drahý, v srdciach našich
žije. Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Deň materinského jazyka na „Dvojke“
21. február je od roku 2000 podľa vyhlásenia
UNESCO Medzinárodným dňom materinského jazyka. Jazyk je náš život, naša kultúra. Ním sa nám
prihovárala naša mama, ním nám hovorila, ako
nás miluje, v ňom nám spievala uspávanku. Či už
si to uvedomujeme, alebo nie, jazyk je pre každého
z nás veľmi dôležitý. Môžeme ovládať hoci aj tisíc
rečí, keď sme naozaj smutní alebo veselí, najlepšie myšlienky nás napadnú v materinskom jazyku.
Lebo materinský jazyk je naše kultúrne pozadie.
Ale nemyslime na materinský jazyk iba v tento jeden februárový deň, ale každý deň, keď sa ozveme
a tešme sa, že môžeme hovoriť, rozprávať vtipy, radovať sa, ale aj smútiť, nadávať či žalovať v jazyku,
ktorý je nám najbližší. Našim žiakom nie je naša
ľubozvučná slovenčina ľahostajná, čo dokazujú aj
básne, ktoré pri tejto príležitosti vymysleli.
Mgr. K. Dekýšová
Moja reč
Krásna, ľúbezná a zvučná tiež,
je naša materinská reč.
Od malička každý deň
si ju stále trénujem.
Cudzinec tu nepochodí veru,
ak nepozná slovenčinu skvelú.
Ak chceš pravý Slovák byť,
musíš tiež ňou hovoriť.
Timea Tóthová, 4.B

Moja slovenčina
Svet je plný národov, plný krajín, plný ľudí...
Má veľa rôznych zvyklostí, veď:
„Sto ľudí má sto chutí.“
No aj keď sme rozdielni, predsa len niečo spája nás.
Je to tá reč materinská,
tá krása čo rastie v nás.
Každý z nás je nejaký a každý z nás je iný,
avšak v mojom srdci ostávajú zvuky slovenčiny...
Reč čistejšia než biely sneh,
v nej vrúcne slová tíško znejú,
reč môjmu srdcu najbližšia,
veď každý správny Slovák vie ju...
Slová matky, čo od kolísky učila ma rozprávať,
počúvať jazyk materinský,
jeho krásy spoznávať.
Symbol slovenského národa, to je naša rodná reč...
tá, čo žije stále v tebe, aj keď ty poberáš sa preč...
S ňou spája nás oddanosť, veď je len naša a jediná,
v nej ukrytá je veľká hrdosť:
To je naša slovenčina!
Viktória Černajová , 9.A

Žiaci „Štvorky“ úspešní na olympiádach
Žiaci zo ZŠ na Jilemnického ulici dosiahli
v tomto školskom roku vynikajúce výsledky
v jazykových olympiádach. Najväčší úspech
zaznamenal žiak IX.E triedy, Samuel Šouc, ktorý získal 1. miesto v okresnom i krajskom kole
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Na krajskom kole v Banskej Bystrici preukázal
spomedzi 12 súťažiacich – víťazov okresných kôl,
najlepšie vedomosti, jazykové zručnosti a tvorivé
schopnosti v materinskom jazyku. V apríli ho čaká
celoslovenské kolo v Bratislave. Žiaka pripravila pedagogička Bibiána Nárožná.
Ďalší dvaja žiaci zase veľmi pekne reprezentovali školu v olympiádach z cudzích jazykov. Ondrej
Kováč zo VII.A získal 1. miesto v obvodnom kole
Olympiády z nemeckého jazyka a 2. miesto v obvodnom kole Olympiády z anglického jazyka. Šimon Sebechlebský z IX. E 2. miesto v obvodnom

kole Olympiády z anglického jazyka a 3. miesto
v obvodnom kole Olympiády z nemeckého jazyka.
Z cudzích jazykov žiakov pripravili Zdenka Boldišová, Daniela Goralková a Martina Majzlíková.
Veľmi dobre sa darilo žiakom aj v obvodnom
kole Dejepisnej olympiády, kedy získali popredné
miesta. V kategórii E: 1. miesto Richard Pajerský a
2. miesto Martin Striežovský, obaja zo VII.A, v kategórii D: 2. miesto Tomáš Kancko z VIII.E a 3. miesto
Karolína Anna Imrišová z VIII.A, v kategórii C:
3. miesto Matúš Sedliak a 4. miesto Samuel Šouc,
obaja z IX.E triedy. Žiakov pripravila učiteľka dejepisu Zdenka Boldišová.
V Geografickej olympiáde sa najlepšie umiestnili žiaci z IX.E triedy. Na 1. mieste skončil Šimon
Sebechlebský a na 3. mieste Matúš Sedliak. Obaja
postupujú do krajského kola.
„Štvorka“

Premeny „Štvorky“

,,Štvorka“ bodovala
v prírodovedných predmetoch

Počas jarných prázdnin, keď žiaci Základnej školy na Jilemnického ulici oddychovali,
pripravilo 12 šikovných učiteliek prekvapenie pre malých i veľkých.
Chopili sa štetcov a farieb a vytvorili oddychovú zónu, kde môžu žiaci počas prestávok tráviť
čas so svojimi kamarátmi a zahrať sa rôzne spoločenské, pohybové i strategické hry. Pre tých,
ktorí neobľubujú športové aktivity je tu možnosť pripojenia na školskú sieť wifi.
Radosť z vykonanej práce sa znásobila pri
pohľade na šťastné tváre detí, ktoré po dlhom
čase našli v škole nielen priestor na učenie, ale
i relax.
Drahomíra Štrbíková

Ešte koncom januára sa konalo obvodné
kolo Matematickej olympiády v kategórii 5. a
9. ročník. Zúčastnili sa ho aj žiaci žiarskej „Štvorky“.
V kategórii V. ročník v silnej konkurencii získala
2. miesto Kristína Crchová a v kategórii IX. ročník
získal 3. miesto Andrej Nárožný.
CVČ v Žiari nad Hronom zorganizovalo aj v tomto
roku súťaž v riešení SUDOKU. Súťažilo sa v kategóriách začiatočník a pokročilý. Aj tu preukázali žiaci
„Štvorky“ silu svojho logického myslenia. V kategórii pokročilý získal 1. miesto Tomáš Kancko a
2. miesto si vybojoval Samuel Šouc. V kategórii
začiatočník si 1. miesto odniesla Dana Koštová a
3. miesto patrí Kristíne Crchovej.
„Štvorka“
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Z komnaty do komnaty

Posledný februárový deň sa v Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom otvorili dvere
nielen pre deti, ktoré túto školu každodenne
navštevujú, ale aj pre všetkých, ktorí si našli čas
a mali záujem o bližšie poznanie tejto školy.
Deň bol rozprávkový, a to doslova. Celá škola sa
premenila na čarovný zámok a triedy na rozprávkové komnaty. Žiaci mali pripravenými komnatami
prejsť a vykonať rytierske skutky plnením rôznych
úloh. V Komnate rozprávky ukázali, ako poznajú
rozprávky a tiež svoje herecké nadanie. V Komnate
športu zas svoju silu, obratnosť a rýchlosť pri súťažiach. O tom, že už niečo vedia, mohli všetkých presvedčiť v Komnate rozumu, kde boli pre nich pripravené úlohy zamerané na ich vedomosti. A že sa
naši žiaci neboja ani počítačov, dokázali v Komnate
techniky, kde pracovali na interaktívnej tabuli. Každá trieda, ktorá úspešne prešla cez všetky komnaty,
získala rytiersky diplom. Rodičia, starí rodičia, ale
aj budúci prváčikovia, ktorí v tento deň školu navštívili, mali možnosť vidieť priestory školy, didaktické pomôcky a materiálne vybavenie, ako aj prácu
pedagógov a aktivitu svojich detí na vyučovaní.
Mgr. Dáša Janeková

Zodpovedne.sk

Žiaci Základnej školy na Jilemnického ulici sa
v rámci hodín informatiky a informatickej výchovy zapojili do súťaže Zodpovedne.sk, ktorú
vyhlásilo Občianske združenie eSlovensko.
Súťažnou úlohou pre žiakov bolo vytvoriť materiál so zameraním na prevenciu negatívnych javov
spojených s používaním nových technológií alebo na ich pozitívne využívanie. V kategórii žiakov
do 11 rokov bolo udelených päť zlatých ocenení.
Zlaté ocenenie a špeciálnu cenu za najlepšiu webstránku s názvom Náš Blog získali Tomáš Droba a
Juraj Námešný a za najlepšiu prezentáciu o kyberšikane kolektív žiakov zo IV. B triedy. V tejto kategórii
zlaté ocenenie získal aj Lukáš Minka, bronzové ocenenie Dana Koštová, Kristína Crchová, Nina Briatková, Lenka Barancová, Hana Matyášová, Samuel
Mečiar, Natália Vrtielová a Viktória Sajvaldová.
V kategórii žiakov od 12 do 15 rokov získali strieborné ocenenie Karin Bujnová, Katarína Baranová
a Dominika Janíková a bronzové Ľubomír Bodor,
Karolína Hamitouche, Marek Hromádka a Tomáš
Korim. Žiakov pripravili Eva Marcineková, Vladimíra
Schwarzová a Eva Višňanská.
„Štvorka“
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Nina Jelžová s medailou zo svetového pohára v karate
KARATE

V dňoch 3. a 4.
marca sa v Poľsku
v meste Lodž konal
svetový pohár karate Harasuto world
cup. Slovensko na
turnaji reprezentovali aj Žiarčania.
Tento turnaj je
najväčším turnajom
v Poľsku a patrí do
štvorice
turnajov,
ktoré tvoria stredoeurópsku ligu karate. Na turnaji počas
dvoch dní štartovalo 1525 pretekárov zo 17 štátov
(Rakúsko, Čechy, Dánsko, Anglicko, Gruzínsko, Maďarsko, Kosovo, Litva, Malajzia, Poľsko, Rumunsko,
Rusko, Škótsko, Slovensko, Ukrajina, Wales, Veľká
Británia).
Na základe skvelých výsledkov boli na tento turnaj slovenskou reprezentačnou komisiou nominovaní aj traja naši pretekári z karate klubu MŠK Žiar
nad Hronom: Nina Jelžová, Dominika Veisová a
Rastislav Štyriak, aby štartovali pod hlavičkou výberu slovenskej reprezentácie. Našu výpravu sme
ešte doplnili našimi skúsenými pretekármi Martinou Tatárovou, Lenkou Brodzianskou a Michalom
Výrostkom.
Štyriak prehral o jeden bod, Jelžová skončila

druhá
Prvý deň svetového pohára bol určený pre seniorské a juniorské kategórie. Tu štartoval aj Rastislav
Štyriak. Rasťo sa prebojoval do semifinále, kde však
prehral s pretekárom z Ukrajiny. Šťastie mu neprialo
ani v boji o tretie miesto, kde napriek väčšej aktivite
prehral o jeden bod s poľským pretekárom.
Druhý deň štartoval zvyšok našej výpravy. Ako
prvá nastúpila do bojov v kategórii starších žiačok nad 40 kg Nina Jelžová, ktorej sa tento rok
mimoriadne darí a okrem jedného tretieho miesta
na všetkých súťažiach doma alebo v zahraničí
končí až vo finále. Na jej vystúpenie bol zvedavý
aj reprezentačný tréner a Nina opäť ukázala, že sa
v našom klube cvičí kvalitné karate, keď sa postupne prebojovala až do finále. Vo finále mali dievčatá
vzájomný rešpekt a nepodarilo sa ani jednej zabodovať. Keďže zápas skončil remízou, rozhodovalo
sa na zástavky, kde rozhodcovia určili vzhľadom
na väčšiu aktivitu za víťazku našu súperku. Pre Ninu
je však druhé miesto zo svetového pohára určite
zatiaľ najväčším úspechom v jej súťažnej kariére.
Zo svetového pohára si Žiarčania priniesli jednu medailu
Druhým nastupujúcim pretekárom bol Michal
Výrostko. Michalovi žreb neprial a dostal najvyššieho pretekára z kategórie, ktorý nakoniec vyhral aj
celú kategóriu. Michal s ním viedol vyrovnaný zápas a domácemu pretekárovi sa podarilo len raz
zabodovať. Vysoký počet pretekárov zapríčinil to,

že bola len skrátená repasáž, a tak Michal do bojov o tretie miesto už nenastúpil. V dorastenkách
nad 50 kg nastúpili Martina Tatárová a Lenka Brodzianska. Lenka v prvom kole na svoju súperku
nestačila. Martina prvým kolom prešla hladko.
V druhom kole na ňu čakala pretekárka z Dánska.
Martina sa ujala vedenia a zápas držala pod kontrolou. Až na konci sa podarilo jej súperke vyrovnať.
Nasledoval verdikt na zástavky, ktorý posunul ďalej
v počte 2:3 našu súperku.
Poslednou štartujúcou bola Dominika Veisová.
Dominika prešla hladko prvými dvoma kolami.
V treťom kole viedla 1:0, keď sa jej súperke podarilo zabodovať trojbodovým kopom na hlavu. Tento
náskok už Dominika nezvrátila a z bojov vypadla.
Turnaj bol pre našich pretekárov veľkou skúsenosťou a aj keď sa nám podarilo vybojovať „len“
jednu medailu, výkony našich pretekárov boli výborné a nás teší, že v našom klube vyrastajú pretekári, ktorí sa nestratia ani v takto náročnej konkurencii. Spomenúť treba aj pekné výsledky našich
bývalých pretekárok – Saška Galetová (Budokan
Zvolen) v súborných cvičeniach kata nenašla premožiteľku a z turnaja si odniesla krásny pohár
za prvé miesto. Dominika Tatárová (CMK Banská
Bystrica) si v športovom zápase junioriek vybojovala taktiež prvé miesto.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

XXI. Pohár primátora
Estrádna sála MsKC v Žiari nad Hronom sa
3. marca zaplnila tanečníkmi z celého Slovenska
i Maďarska, ktorí prišli súťažiť o Pohár primátora. Každoročná vysoká úroveň priťahuje nielen
množstvo divákov, ktorých tento rok prišlo viac
ako 300, ale do nášho mesta vždy pricestuje
i množstvo výborne tancujúcich párov.
Tanečný šport je veľmi náročným športom, ktorý diváka poteší i krásou kostýmov či nádherne
upravených dám. V rámci XXI. Pohára primátora
sa konalo 15 súťaží rôznych výkonnostných tried a
kategórií.
V najmladšej kategórii začínajúcich detí II.E súťažilo 10 párov, z našich sa najlepšie darilo Roderikovi
Volfovi a Eme Kollárovej, ktorí skončili na 5. mieste.
Okrem nich prvé skúsenosti na súťaži zbierali Filip
Gáfrik a Beáta Mikolášová, Matej Červienka a Erika
Hlaváčová a Jakub Babjak a Kristína Begániová.
V o kúsok staršej kategórii, juniori II.E, súťažilo
10 párov, kde sa Roland Zubek a Tamara Rozembergová umiestnili na 8. mieste. V kategórii Dospelí
E sa súťaže prvýkrát zúčastnili Filip Szabó a Timea
Rošková.
Najvyrovnanejšia úroveň bola medzi juniormi JID.
V silnej konkurencii 20 párov v štandardných tancoch si zlatú medailu vytancovali Stanislav Kubáň
a Zuzana Prausová, striebro a postup do triedy C
získali Jaroslav Ihring a Natália Varechová a vo finále tancovali i ďalší Žiarčania – Tomáš Legíň a Isabella Kúšová, ktorí skončili na 5. mieste. Naše farby
hájili aj Andrej Hric a Soňa Herková, ktorí obsadili
10. miesto a Martin Kollár a Dominika Krčmárová
skončili na 11. mieste.
V latinskoamerických tancoch JID Andrej Hric

1. miesto - Stanislav Kubáň - Zuzana Prausová
2. miesto - Jaroslav Ihring - Natália Varechová
5. miesto - Tomáš Legíň - Isabella Kúšová
a Soňa Herková skončili pred bránami finále na
8. mieste a hneď za nimi Tomáš Legíň a Isabella
Kúšová. V prvom kole ešte tancovali Martin Kollár
a Dominika Krčmárová a Marek Hlaváč a Sofia Gelienová.
Vo vyššej triede JIIC v latinskoamerických tancoch
Stanislav Kubáň a Zuzana Prausová stáli na stupni
víťazov na 2. mieste. Jaroslav Ihring a Natália Varechová sa na svojej prvej súťaži hneď prebojovali
do finále a ich výkon stačil na 4. miesto.
V kategórii dospelí D latinskoamerické tance najlepšie reprezentoval klub pár Ľubomír Gocník a
Silvia Magdaléna Jánošková, ktorí získali 13. miesto
a Denis Kmeť a Petra Rafaelisová, ktorí skončili
na 15. mieste v najpočetnejšej konkurencii 34 párov. (Denis a Petra skončili v štandardných tancoch
na 20. mieste z 30 párov.)
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V tanečnej triede C si v štandardných tancoch Ľubomír Gocník a Silvia Magdaléna Janošková vybojovali 11. miesto. V tejto kategórii súťažilo 23 párov.
Najkvalitnejší tanec si diváci mohli pozrieť večer,
keď súťažili páry tanečnej triedy A. V tejto súťaži
sme mali zastúpenie len v podobe Petry Víťazkovej, ktorá v súčasnosti hosťuje v Pezinku a tancuje s Richardom Forrom. V štandardných tancoch
si odniesli bronz a v latinskoamerických tancoch
striebro.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, mestu Žiar nad Hronom, MsKC, rodičom
i členom klubu, ktorí nezištne pomáhali pri organizovaní súťaže. Všetkých milovníkov tanca pozývame na ďalšiu tanečnú sobotu (28.4.), kedy budú
v Žiari Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách.
Stella Víťazková
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Proti Spišiakom bez bodu
BASKETBAL I. LIGA MUŽI VÝCHOD

BK 04 AC LB SNV – MŠK BK Žiar
nad Hronom 100:78 (51:36)
Strelci: Kráľ 26, Zibrinyi 22, Soustružník 18, Štefanec 8, Kysela 4.
Kolom „dvojičiek“ pokračovala
1. Basketbalová liga, kedy basketbalisti
Žiaru
cestovali
za svojim súperom na Spiš.
Domáci nastúpili v kompletnom
zložení, ale trvalo im dlhšie, pokiaľ
sa dostali do požadovaného tempa. Oklieštená zostava Žiarčanov
dokázala odolávať tlaku do polovice 2. štvrtiny. Posledná päťminútovka prvého polčasu však bola
jasne v réžii Spišiakov a polčasový
stav vyznel jasne pre domácich
(51:36). Do druhého polčasu na-

15

ŠPORT

stúpili obe družstvá koncentrovane, ale Žiarčania už neumožnili
domácim taký výrazný uník v náraste skóre a koše padali rovnako
na oboch stranách. O lepšom výsledku rozhodla hlavne neúspešná
streľba. Novým žiarskym hráčom
evidentne chýba herná prax, ktorá
sa prejavila hlavne na úspešnosti
streľby. Aj úspešnosť streľby za
3 body bola výrazne pod požadovaným percentom (19/2, čo je
10 % úspešnosť). Organizácii útočnej fázy hry často chýbala myšlienka
(22 stratených lôpt), a tak domáci pri získaných loptách dokázali
rýchlo zakončovať a dosiahnuť
100-bodovú hranicu.
(r)

HOKEJBAL

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti
BASKETBAL STARŠÍ MINIŽIACI

11. kolo: BC Prievidza mládež – MŠK BK Žiar
nad Hronom 42:57 (22:30)
Strelci: Majer 15, Mokroš 7, Horváth 6, Nagy 5,
Záhorec 5, Šály 4, Holička 4, Mihálka 4, Dérer 3, Šarkozy 2, Vinarčík 2.
BC Prievidza mládež – MŠK BK Žiar nad Hronom 44:43 (26:29)
Strelci: Majer 17, Horváth 8, Mihálka 5, Holička 4,
Mokroš 2, Vinarčík 2, Šály 2, Záhorec 2, Nagy 1.
Žiarčania vycestovali na palubovku Prievidze
s cieľom pokúsiť sa vyhrať aspoň jeden zápas.
Vzhľadom na maródkou zdecimovanú zostavu do-

Patrik Kukla absolvoval
reprezentačnú premiéru

mácich sa však splnenie cieľa javí ako neúspech.
Prehra o jediný bod v druhom zápase, v ktorom
stolík domácich zabudol pripísať hosťom dva body
za dosiahnutý kôš v tretej štvrtine, môže mrzieť.
Hlavne pre katastrofálny výkon hráčov, spôsobený slabou koncentráciou na zápas. Vilko Majer
na oslabených Prievidžanov jednoducho sám nestačil. Renomé si môžu Žiarčania napraviť na medzinárodnom Veľkonočnom turnaji v Prahe, a hlavne v dôležitom priamom súboji o postup na MSR
v Považskej Bystrici 14. apríla.
Norbert Nagy, tréner

Už len štyri zápasy
„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a
žiaci viac pochopili.“ Komenský)
Motto v titulku potrebuje v prípade nášho
družstva malú modifikáciu: Darmo hľadáte, páni
tréneri, nechceme pochopiť. Lebo tak to v sobotu na palubovke v Hnúšti vyzeralo. Keby sa hralo
aspoň s iným počítaním, napríklad do 5, to by
sme boli vyrovnaný súper každému. Lebo od 5
(6, 7, občas až 8) sme už na ceste k dolnej časti výkonovej krivky. A ešte k tomu dve zranenia
na tréningu, jedno na lyžiarskom, jedno dlhotrvajúce vírusové ochorenie, jedna chrípka, jarné
prázdniny... Posledne som sa „vyhrážal“, že sa urči-

te pokúsime o zvrat a zotrvanie v súťaži, ale, žiaľ,
zasiahla vyššia moc. Máme pred sebou už len dva
súťažné dni so štyrmi zápasmi. Vycestujeme do
Žiliny, ktoré sú priamym konkurentom na konci
tabuľky a k nám príde Liptovský Hrádok. Šance
vždy existujú, ale majú ich v rukách naše hráčky.
A to je množina prístupov, postojov, nálad a iných
vplyvov absolútne nevypočítateľná.
V sobotu sa v zlom svetle predviedli: Baja, Katka, Kikuš, Baška, Kaja, Kika, Nona, Dáška a kapitánka Ema. Fan klub Žužu a Domča, ktoré sú zranené, na zmenu odovzdaného výkonu nestačili.
Ján Odzgan a Andrea Kosorinská, tréneri

Čerstvý vzduch, azúrové nebo, zasnežené kopce, adrenalín a pocit šťastia. To všetko čakalo
na výcvikovom kurze v lyžiarskom stredisku Krahule na siedmakov z „Dvojky“ v dňoch od 27. februára do 2. marca. Dodržali tradíciu a už druhýkrát sa
družne spojili tímy „Jednotky“ s „Dvojkou“. Zostavu
„Dvojky“ tvorilo 5 pokročilých lyžiarov a 11 začiatočníkov. Skóre sa zmenilo v stredu, keď sa počet
lyžiarov zvýšil na štrnásť a vo štvrtok definitívne
na šestnásť. To už schádzali z lanovky a veľkého
kopca všetky decká, ktoré rodičia zverili do týždennej starostlivosti odborným inštruktorkám Adriane
Nagyovej a Blanke Kuzminovej.

Welcome to Krahule

Súčasťou prípravy na Majstrovstvá
sveta juniorov v hokejbale bol aj turnaj
Pilsen Cup v Plzni.
Nominovaní naň boli
aj dvaja hráči žiarskeho N-Sport Trendu –
Patrik Kukla a Marek
Gáborík.
Patrik Kukla je odchovancom žiarskeho hokejbalu a nominácia na turnaj bola pre neho reprezentačnou premiérou. Hokejbalu sa venuje už
od mala, využíval ho ako doplnkový šport
popri hokeji. Aktívne sa tomuto športu venuje
od začiatku tejto sezóny. „Hokejbal ma zaujal,
pretože je blízky hokeju. Zaujala ma možnosť
hrať najvyššiu súťaž na Slovensku, a to navyše
v Žiari,“ vysvetlil v úvode rozhovoru Patrik. Hokejbalový klub N-Sport Trend je pritom jeho
prvým klubom, v ktorom pôsobí. Do výberu reprezentácie bol nominovaný reprezentačnými
trénermi, tak ako každý v reprezentácii. „Zatiaľ
som absolvoval iba turnaj v Plzni, keďže to bol
prvý zraz U20 počas tejto sezóny. Dúfam, že si
na mňa ešte spomenú a budem mať možnosť
s reprezentáciou niečo absolvovať,“ vyjadril
túžbu ďalej reprezentovať Slovensko na medzinárodnej úrovni. Ako sme už spomenuli, Pilsen
Cup bol pre Patrika prvým reprezentačným turnajom. Keďže okrem spoluhráča Mareka Gáboríka v reprezentácii nikoho nepoznal, najviac si
rozumel práve s ním. Keďže kedysi začínal s hokejom, aj jeho športový vzor sa viaže k tomuto
športu: „Keď som bol mladší, imponoval mi svojou hrou Žigmund Pálffy. Dnes nejaký konkrétny športový vzor asi ani nemám. Teda okrem
spoluhráča Mariana Štrohnera.“ V týchto dňoch
sa už Patrik naplno venuje trénovaniu, pretože
sa začala jarná časť Slovenskej hokejbalovej extraligy. Okrem toho však stíha hrať rekreačne aj
hokej a rád posilňuje. „V lete často hrávam tenis
alebo futbal,“ dodal na záver žiarsky talent.
(li)

Patrik Kukla (vpravo) s Marekom Gáboríkom.

Siedmaci, už lyžiari, z „Dvojky“
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Na Majstrovstvách Slovenska aj basketbalisti zo žiarskeho gymnázia
BASKETBAL

V utorok 28. februára 2012 žiarski gymnazisti
zúčastnili krajského kola v basketbale študentov stredných škôl v Lučenci. Za účasti 6 škôl,
víťazov regionálnych kôl Banskobystrického
kraja, ukázali skúsení a kvalitní hráči ako Kysela, Štefanec, Bulko alebo Štefanča svoje hráčske
umenie a dokázali vyhrať všetky zápasy.
Postúpili tak na finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska v basketbale študentov SŠ, ktorý sa uskutoční v Leviciach v dňoch 19. a 20.marca. Okrem
žiarskeho gymnázia sa turnaja zúčastnili aj Stredná
priemyselná škola stavebná Oskara Winklera – Lučenec, Stredná priemyselná škola dopravná – Zvolen, Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
– Podbrezová, Gymnázium Andreja Sládkoviča
-- Banská Bystrica (BB2), Spojená škola Kremnička
– Banská Bystrica (BB1).
Družstvá boli losovaním rozdelené do dvoch
trojčlenných skupín, pričom do oboch skupín
boli nasadené družstvá, ktoré sa vlani umiestnili
na 1. a 2. mieste.
V skupinách sa hralo systémom „každý s každým“.
Víťazi skupín hrali o 1. – 2. miesto, družstvá umiestnené na druhom mieste v základnej skupine hrali
o 3. – 4. miesto.

Zľava: tréner – Mgr.Norbert Nagy, hráči – Filip Štefanec, Marian Kysela, Filip Bulko, Peter Hronec, Miroslav
Dekýš, Patrik Štefanča (pre chorobu nehral Róbert Herinek).
Výsledky zápasov: LC – BR 28:13, ZH – BB2 35:26, 1. Gymnázium Milana Rúfusa Žiar nad Hronom – poBR – ZV 7:35, BB2 – BB1 20:23, ZV – LC 23:33, BB1 stup na M SR!, 2. Stredná priemyselná škola stavebná
Oskara Winklera – Lučenec, 3. Stredná priemyselná
– ZH 19:35.
škola dopravná – Zvolen, 4. Spojená škola KremničZápas o 1. miesto: LC – ZH 26:35.
(nn)
Konečné poradie na prvých štyroch miestach: ka – Banská Bystrica.

Najmenší futbalisti skončili na 5. mieste
FUTBAL

Naši najmenší futbalisti odohrali svoj posledný halový turnaj v nedeľu 4. marca v Leviciach,
na ktorom zanechali celkom slušný dojem a
skončili na konečnom 5. mieste.
Reprezentovali nás chlapci z kategórie U8 (rok
nar. 2004 a mladší) a boli doplnení o 7 hráčov
z kategórie U9, v ktorej trénujú.
V úvodnom zápase sme narazili na chlapcov
z Lokomotívy Trnava a uhrali sme bezgólovú remízu 0:0. Ďalej nás čakal súper z ViOnu Zlaté Moravce, ktorému sme po veľkých chybách v obrane
a brankára podľahli 1:4. Chlapci však zabojovali a
v poslednom zápase skupiny porazili maďarský Dunakanyar Vác 2:1. To však nestačilo na medailové
zápasy a napokon sme hrali o 5. miesto. Zápas sme
zvládli a porazili organizátorov z Levíc 3:1.
Zápasy v základnej skupine (3):
1. FK Lokomotíva Trnava – FK ZH 0:0
2. FK ZH – FC ViOn Zlaté Moravce 1:4, gól: Olajec
3. FC Dunakanyar Vác – FK ZH 1:2, góly: Hric,
A. Kukučka
Zápas o 5. miesto:
FK Slovan Levice – FK ZH 1:3, góly: Olajec (2),
Boška
Zostava: Hanuška – Sučák, Krčmár, Olajec, Boška,

Hric – Kováč, Baláž, Beňo, Chudovský, Jančok – A.
Kukučka
Strelci gólov: Olajec (3), Boška, Hric, A. Kukučka
Umiestnenie: 5. miesto, 2 – 1 – 1, skóre 6:6, 7
bodov
Konečné poradie:
1. FC Hatvan (Maďarsko)
2. FK DAC Dunajská Streda
3. FC ViOn Zlaté Moravce
4. FK Lokomotíva Trnava
5. FK Žiar nad Hronom
6. FK Slovan Levice
7. MFK Ružomberok
8. FC Dunakanyar Vác (Maďarsko)
Radoslav Urgela, tréner

V prvom zápase
jarnej časti víťazne
HOKEJBAL

22. kolo: N-Sport Trend Žiar nad Hronom –
ŠK 98 Pruské 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)
Góly: Gáborík 2, Matuška, Šulek, Ďurčov.
Jarná časť Slovenskej hokejbalovej extraligy
sa začala 22. kolom v sobotu 10. marca. Žiarčania hostili súpera z Pruského. V prvom kole
jarnej časti vyhrali s dvojbodovým náskokom.
Ostatné výsledky: DT Žirafa Pov. Bystrica
– HBC Žirafa Žilina 3:2sn, HBK Kometa Vrútky – Reebok Ružinov 1:3, LG TPS Bratislava
– MHBO Géci Liptovský Mikuláš – nehralo
sa, Imperial Vitamins Martin – HBK Nitrianski rytieri Nitra – odložené, MŠK Kežmarok – Jokerit Petržalka – odložené, ŠK Profis
32 Bratislava – voľno.
Dohrávka 19. kola: MŠK Kežmarok – NSport Trend Žiar nad Hronom 4:1(1:1, 2:0,
1:0)
Góly: Považanec.
V dohrávke 19. kola vycestovali Žiarčania do
Kežmarku. Súper však bol nad ich sily. Prehrali
4:1. Ostatné dohrávky: LG TPS Bratislava –
HBK Nitrianski rytieri Nitra 2:1, Jokerit Petržalka
– HBC Žirafa Žilina 6:2.

