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V tomto čísle:
ZAROBENÉ PENIAZE CHCÚ VRÁTIŤ
DO MESTA

Technické služby Žiar nad Hronom, s. r. o prichádzajú v týchto dňoch s ponukou výsadby
okrasnej zelene a tvorby záhrad. Podľa konateľa
spoločnosti nepôjde o vysoké investície. Strana
3.

Nemocnica na zvyšovanie
platov nemá financie
Sestry podpisovali dodatky k zmluvám

67 ROKOV OD OSLOBODENIA MESTA

67. výročie oslobodenia mesta sovietskou
armádou si občania pripomenuli pietnou spomienkou kladenia vencov. Nechýbali na nej
predstavitelia mesta či miestne organizácie a
inštitúcie. Viac na 5. strane.

STRANA 4

PIESEŇ PRE ŽIAR

Už 13. apríla bude žiarskej verejnosti predstavená Pieseň pre Žiar. Domáci umelci sa prvýkrát
stretli koncom marca, aby spoločne tvorili text
piesne. Strana 6.

Jarné opravy
mestských
komunikácií

STRANA 3

HORELA LÚKA PRI NEMOCNICI

Lúka pri nemocnici sa ocitla v plameňoch. Požiar spôsobila suchá tráva. Pozor si však treba dávať aj na odhodené cigarety. Viac na strane 5.

Bude mať
Žiar svoju
mini ZOO?

STRANA 2

Poslanecká kancelária
otvorená
každú stredu.
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Dočkajú sa Žiarčania mini ZOO?

Žiarsky park zatiaľ spravuje mesto.
Na júnovom mestskom zastupiteľstve v minulom
roku predložila žiarskym poslancom spoločnosť
Euromol žiadosť o dlhodobý prenájom Parku Štefana Moysesa. Žiadateľ v ňom plánoval realizovať
vybudovanie areálu mini ZOO a rekonštrukciu letného domu v parku.
Spoločnosť Euromol prejavila vybudovať a prevádzkovať mini ZOO v Parku Štefana Moysesa na vlastné
náklady. V tejto súvislosti plánovala zabezpečiť aj
komplexnú údržbu v parku vo výške nákladov, ktoré
vynakladá na túto činnosť mesto. Spoločnosť sa zároveň zaviazala zrekonštruovať objekt letného domu
na vlastné náklady.
Niektorí poslanci však s dlhodobým prenájmom parku prejavili nesúhlas. Podľa nich bol návrh pripravený
v časovej tiesni a mali pocit, že sú s ním nedostatočne
oboznámení. Chýbala im tiež projektová štúdia a nájomná zmluva s jasne stanovenými podmienkami.
Svoj názor prezentovali viacerí poslanci. Jednoznačne
zamietavé stanovisko k prenájmu zaujali Emil Vozár,
Jozef Tomčáni či Michal Žurav. „Pozorne som počúval názory z oboch táborov – pre aj proti mini ZOO.
Pamiatkovo chránený park zo17. storočia považujem
za rodinné striebro nášho mesta. Myslím si, že by mal
zostať v úplnej správe mesta aj naďalej, aj keby mal byť
menej vyčačkaný. Ja budem hlasovať proti tomuto zámeru,“ povedal v júni Michal Žurav.

O aktivity v parku
prejavili záujem aj ďalší podnikatelia
Naopak, našli sa aj poslanci, ktorý takýto návrh nechceli, takpovediac, zmiesť zo stola. Preto navrhli, aby
sa k tejto problematike opäť vrátili, napríklad aj na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve. Richard Rišňovský: „Zásadný problém je v samotnom prenájme Parku
Štefana Moysesa. Ja osobne nemám problém s prenájmom areálu mini ZOO a s tým, že by sa tam vybudovali
ďalšie veci. Nemám ani problém s prenajímaním sadu,
ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Bolo by však dobré, keby park zostal v majetku mesta.“ Ako nám však
poslanec Rišňovský priznal v týchto dňoch, od júna
minulého roku sa v súvislosti s prenájmom a vybudovaním mini ZOO nič nezmenilo. „Zástupca spoločnosti
mňa, a pokiaľ viem, tak ani iných poslancov, nekontaktoval. Čo sa týka samotného prenájmu, stále zastávam
svoj pôvodný postoj. Pokiaľ mesto v zmluve dôsledne

zabezpečí možnosť výpovede pri neplnení zmluvných
podmienok, tak som návrh ochotný podporiť a schváliť.“ Zmluvné podmienky, ktoré musí podľa Rišňovského nevyhnutne zmluva obsahovať, sú prístupnosť
parku verejnosti ako doteraz, úprava trávnika v parku
v sezóne v istých intervaloch a bežná údržba drevín
nájomcom, zabezpečenie prevádzky mini ZOO minimálne v rozsahu ako doteraz a jej bezplatné sprístupnenie verejnosti a ďalší prenájom priestorov v parku
len s výhradným súhlasom mesta.
Opätovne sa chcel k téme prenájmu parku vrátiť aj
Ján Vinarčík. Takto reagoval počas júnového zastupiteľstva: „V tomto prípade sa odmocňujem od návrhu
predkladateľa. Nehľadám za iniciatívou podnikateľa príliš hlboko bočné úmysly v tom, že by si chcel
uzurpovať mestský park pre seba. Ak je možné spojiť
do nejakej symbiózy snahu mesta skultúrniť park a ak
vychádza iniciatíva od nejakého človeka, samozrejme
s tým, že mesto by sa na tom muselo spolupodieľať,
toto môžem len privítať. Chápem aj rozpaky a pochybnosti mojich kolegov, preto sa prikláňam k názoru nezhadzovať návrh zo stola, ale ho radšej stiahnuť z roko-

V živom kútiku sú v súčasnosti iba kozičky a
ryby. Mini ZOO by počet zvierat zvýšila.
vania. Prejdime si to, vysvetlime si všetky pochybnosti
a iné alternatívy, aby sme sa sami presvedčili o výhodnosti takejto spolupráce a aby sme podnikateľa neodradili od tohto zámeru. Keď to bude pripravené,
vráťme sa k tomu opäť.“ Vybudovanie mini ZOO alebo
rozšírenie živého kútika v terajších jeho priestoroch je
podľa neho aj dnes legitímnou a dobrou myšlienkou,
ktorá bude pri správnej realizácii na úžitok obyvateľom nášho mesta a najmä deťom prinesie možnosť
bezprostredného kontaktu so zvieratkami. „Po negatívnom stanovisku mestského zastupiteľstva ostalo ticho a ja to chápem tak, že pán Vasiľ, ako prvý záujemca
o investovanie v tejto oblasti, jednoducho rezignoval a
viac poslancov neoslovoval. Vhodný čas na diskusiu na
túto tému je stále. O podobné aktivity prejavili záujem
aj iní podnikatelia, ale nikto zatiaľ nepredložil poslancom svoju koncepciu. Bez predchádzajúcej diskusie
(a možno aj na internete a stránkach Mestských novín) nemá zmysel niečo opäť narýchlo posúvať na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Preto si myslím, že
na najbližších zasadnutiach mestského zastupiteľstva
sa táto téma neobjaví,“ konštatuje Ján Vinarčík dnes.
Podobný názor ako Ján Vinarčík prejavil počas júnového zastupiteľstva aj Peter Dubeň: „Nezmeťme tento
návrh zo stola, pouvažujme nad tým a posnažme sa
nájsť také riešenia a spôsob, ktorý bude pre všetkých

prežuteľný. Skúsme sa k tomu opäť vrátiť. Myslím si, že
keď si vysvetlíme všetky veci, tak je možné, aby návrh
prešiel.“ Zástupca spoločnosti však v záujme ďalšieho
stretnutia či rokovania neoslovil ani jeho. „Od spomínaného zastupiteľstva neprejavil zástupca spoločnosti
záujem kontaktovať sa so mnou. A či je čas sa k tejto
téme opätovne vrátiť? A prečo nie. Ak to má mať viac
pozitívnych ako negatívnych stránok, nemám s tým
problém. No o tom ma musí presvedčiť zástupca spoločnosti, ktorá s myšlienkou prenajatia Parku Š. Moysesa a vybudovania mini ZOO prišla.“

Peter Vasil: Chceme, aby bol park krajší
Podľa Petra Vasila, zástupcu spoločnosti Euromol,
poslanci nehlasovali proti prenájmu parku a vybudovaniu mini ZOO preto, lebo nevedeli povedať dôvod
nesúhlasného stanoviska. „Žiadne negatívne stanovisko k prenájmu parku a vybudovaniu mini ZOO
zo strany žiarskych poslancov nepadlo. Naopak, poslanci podali návrh na stiahnutie bodu z rokovania
s tým, že sa k nemu opäť vrátia na najbližšom alebo
mimoriadnom zastupiteľstve. Ja som s tým nemal
problém, súhlasil som. Podali sme žiadosť, ktorou sú,
podľa mňa, poslanci povinní sa zaoberať. Dodnes však
na žiadosť nemáme odpoveď či áno, alebo nie. Ja nie
som oprávnený zvolávať mimoriadne zastupiteľstvo.
Ak to bol taký lukratívny kšeft pre neviem koho, mohol
si podať žiadosť a spravovať to,“ konštatuje Peter Vasil,
a zároveň dodáva, že v súčasnosti čaká na to, ako sa
žiarski poslanci zachovajú. „Nemám čo meniť vo svojej
žiadosti. Ak niekomu nebolo niečo jasné, mohol sa ma
spýtať. Bol som na dvoch stretnutiach s poslancami
a aj na zastupiteľstve.“ Na všetky zmluvné podmienky,
ktoré uvádza poslanec Rišňovský, spoločnosť Euromol
podľa Petra Vasila pristúpila. „Keby sme s nimi nesúhlasili, tak by sa žiadosť ani nedostala na zastupiteľstvo.
Chceme, aby bol park krajší, určite z neho nechceme
urobiť nič horšie. Za chvíľu bude rok od podania žiadosti. Poslanci sú tí, ktorí musia túto tému opäť zobudiť,“ dodáva na záver.
(li)

Živé zvieratá sú lákadlom najmä pre
deti, ktoré ich chodia kŕmiť.
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Mestská eseročka chce zisk investovať do skrášľovania mesta

Peter Antal, konateľ Technických služieb, s. r. o.
Mestská spoločnosť Technické služby Žiar
nad Hronom, s. r. o. v tomto roku prichádza
s novou službou, s ktorou chce osloviť jednak
bytové spoločenstvá v meste Žiar nad Hronom,
ale tiež fyzické či právnické osoby.
Okrem bežných komunálnych činností, ktoré
spoločnosť zabezpečuje pre žiarsku samosprávu,
sa chce zameriavať na výsadbu okrasnej zelene
a tvorbu záhrad. Novú službu spúšťa spoločnosť
už v tomto roku. Peter Antal, konateľ TS, s. r. o.:
„Od môjho nástupu v máji 2011 spoločnosť prechádza modernizáciou a racionalizáciou. Technické
služby, s. r. o. boli takpovediac v rozklade. V spoločnosti absentoval poriadok a efektívne nakladanie s financiami. Chýbali jej tiež „reálne“ peniaze,
keďže pohľadávky sa nevymáhali a čo je najhoršie, do techniky sa vôbec neinvestovalo.“ Väčšina
mechanizmov, ktorými technické služby disponujú, pochádza ešte zo socializmu a pohromade
držali podľa Petra Antala doslova len silou vôle.
„V tomto stave sme zadefinovali ciele, aby sme stav
spoločnosti, jej meno a postupne aj jej hospodársky výsledok zlepšili. V prvom rade sme ju museli
finančne skonsolidovať, čo sa však v konečnom dôsledku prejaví až niekedy v budúcom roku,“ vysvetľuje. Technické služby už začali s nákupom novších
alebo úplne nových vozidiel a mechanizmov, čo
prispeje 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, môžu osloviť potenciálnych klientov a môžu mať efekt jednak pre nás,
ale aj pre mesto a jeho obyvateľov,“ konkretizuje
Peter Antal. Profitovať na tom pritom budú najmä

samotní Žiarčania. Nejde však o finančný profit,
ale o to, že sa v konečnom dôsledku skrášli mesto.
„V súčasnosti ponúkame bytovým spoločenstvám
možnosť upraviť si okolie bytových domov, vytvorenie predzáhradiek, široké možnosti okrasnej
výsadby drevín, kvetov a podobne. Pritom nejde
o žiadne vysoké investície, okolie bytoviek sa dá
skrášliť za pomerne nízke náklady, pričom efekt je
dlhodobý,“ spresňuje konateľ spoločnosti. Bytovým
spoločenstvám zároveň technické služby ponúkajú na profesionálnej úrovni celoročnú starostlivosť
o takúto výsadbu, ako je polievanie či ošetrovanie,
za prijateľných finančných podmienok. „Obyvatelia
investujú do zatepľovania, väčšina domov v Žiari je
zrekonštruovaná a skrášlená, a my sme schopní za
ozaj prijateľné náklady skrášliť aj ich okolie. To isté
ponúkame firmám a organizáciám.“

Realizáciu záhrad a výsadbu
robia školení odborníci
Pozitívny hospodársky výsledok Peter Antal určite neočakáva iba vďaka jednej činnosti: „Každá
služba je podstatná, sú to spojené nádoby. Avšak
v dnešnej dobe je najdôležitejšie šetrenie nákladov. Len spoločnosť, ktorá dokáže znížiť náklady
na minimum, môže byť úspešná.“ Podľa neho však
budú mestské technické služby aj naďalej komunálnou spoločnosťou, ktorá čistí mesto, ošetruje
dreviny, pláta výtlky a robí zimnú údržbu. „Ale čo je
podstatné a na čo budem klásť dôraz, keď dosiahneme zisk, chcem, aby sme časť zisku vracali naspäť
do mesta. Mojim cieľom je, aby sme časť zisku každoročne použili v meste na novú výsadbu stromov,
budovanie malých parčíkov, sadenie kvetinových
záhonov, čo budem aj presadzovať u primátora
mesta, ktorý zastupuje na valnom zhromaždení
jediného spoločníka našej spoločnosti, teda mesto
Žiar nad Hronom. Chceme robiť mesto krajším, to
je naše ústredné heslo, ktoré máme aj v novom
logu a aj môj osobný cieľ ako konateľa spoločnosti.
Časť peňazí, ktoré zarobíme, vrátime obyvateľom
skrášľovaním nášho mesta a ostatné zdroje financovania použijeme na rozvoj spoločnosti.“ Konateľ
spoločnosti zároveň pevne verí, že bytové samosprávy či iné subjekty budú mať o takúto službu
záujem. Je tiež presvedčený o tom, že spoločnosť
má na „trhu“ svoje miesto. „Na realizáciu záhrad a
výsadbu máme skúsených a školených odborníkov.
Niektoré firmy v meste a aj dve bytové samosprávy
si nás už objednali, takže určite v priebehu tohto

roka bude vidno prvé výsledky.“ Malú predzáhradku vytvorili technické služby ešte v minulom roku
pred sídlom spoločnosti na Dubčekovej ulici. Tá
má byť prototypom toho, ako sa dá za málo peňazí
vytvoriť veľmi príjemný a estetický priestor. „V roku
2011 sme v meste vysadili 129 stromov a 63 kríkov.
Výsadbu kvetinových záhonov na zrekonštruovanom Námestí Matice slovenskej, ktorá sa obyvateľom veľmi páči, realizovala naša spoločnosť. Takže
niečo už máme za sebou,“ spresňuje Peter Antal.
V prípade, že máte o novú službu, ktorú mestské technické služby ponúkajú záujem, obrátiť sa
môžete priamo na jej konateľa. Potrebné kontakty
nájdete na webovej stránke www.tszh.sk. „Nezáleží na tom, či to bude fyzická osoba, ktorá si chce
skrášliť záhradu v dome, predseda bytového spoločenstva, alebo zástupca firmy, ktorá chce zatraktívniť okolie svojho sídla. Každému vyjdeme v ústrety
a každému ušijeme projekt na mieru podľa jeho
predstáv,“ garantuje Antal.
S prvými verejnoprospešnými aktivitami, a teda
so skrášľovaním mesta, začala mestská eseročka
ešte v minulom roku. „V meste sme na naše náklady
vysadili 21 nových stromov a kríkov. Ako som spomenul, skrášlili sme si vstup do našej administratívnej budovy, ideme pomôcť pri realizovaní náučného chodníka ku kaplnke nad Slnečnou stráňou.
Aktivity budú závisieť od toho ako sa nám bude
dariť, ale veľmi rád by som aj v tomto roku investoval do zelene a kvetinovej výsadby na niektorom
z verejných priestranstiev. Ak by to bolo možné,
v budúcnosti by sme vysadili stromy v okolí cesty
na Ul. SNP, aby sme tak obyvateľom znížili dopady
prehustenej dopravy z hlavného ťahu na Prievidzu.
Verím, že sa nám bude dariť, pretože náš úspech
pocítia aj Žiarčania a mesto sa bude neustále skrášľovať,“ dodáva na záver Peter Antal.
(r)

Predzáhradka pred sídlom spoločnosti.

Pokračuje sa s opravou výtlkov

Koncom marca začalo mesto s ďalšou realizáciou
jarných opráv mestských komunikácií. Na základe
monitoringu ciest a chodníkov sa ako prvé začali
opravovať najväčšie výtlky, ktoré vznikli prevažne

v dôsledku mrazov. Rekonštrukčné práce robia
opäť Technické služby, s. r. o. Medzi najviac poškodené komunikácie patria hlavné ulice, ako napríklad Janského, Š. Moysesa či Sládkovičova. Práce na
opravách spočívajú vo vyfrézovaní, vyčistení a zalievaní jám a výtlkov asfaltom. Najhoršie výtlky boli
pritom opravené už v polovici februára takzvaným
zimným asfaltom.
Okrem úpravy ciest opravovali pracovníci technických služieb aj chodník v blízkosti Základnej
školy na Ul. Dr. Janského. Vplyvom poveternostných
podmienok a častých dažďov sa stal pre chodcov
nepriechodným. Tí ho museli obchádzať a chodiť
tak po tráve. Na úpravu sa použila pôvodná betónová dlažba, pod ktorú sa nasypal posypový materiál. Chodník sa tak spevnil a vyvýšil a v období

noviny.ziar.sk

dažďov sa tak opäť neocitne pod vodou.
Na opravu výtlkov vyčlenilo v tomto roku mesto
110-tisíc eur. Z toho je 70-tisíc eur smerovaných
do opravy ciest a zvyšok do opravy chodníkov. (li)
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Žiarska nemocnica nemá financie na zvyšovanie platov
Zdravotné sestry podpisujú dodatky k zmluvám, s ktorými nesúhlasia
Rastislav Kubáň:
Žiarska nemocnica sa musí rozvíjať
a nesmie trpieť chybou druhých
alebo nedoriešeným problémom

Od 1. apríla majú mať lekári, zdravotné sestry
a pôrodné asistentky zákonom garantované
minimálne mzdy podľa počtu odpracovaných
rokov. Nemocnice však na to peniaze nemajú,
a tak dávajú sestrám podpisovať dodatky napríklad o zmene funkcie. Výnimkou nie je ani
žiarska nemocnica.
Podľa týchto dodatkov by zdravotné sestry mali
pracovať na dva polovičné úväzky. Sčasti ako zdravotné sestry a sčasti ako administratívne pracovníčky. Toto však sestričky odmietajú a tvrdia, že dodatky podpísali pod nátlakom zo strachu, že stratia
zamestnanie.
Ako sa vyjadril riaditeľ žiarskej nemocnice, Rastislav Kubáň, dôvodom, prečo dávajú sestrám podpisovať nové dodatky k zmluvám je to, že nemocnica
nemá v súčasnosti dostatok finančných prostriedkov na zvyšovanie platov. Zvýšenie by sa v Žiari týkalo 151 sestier. „Nútia nás podpisovať zmluvy pod
nátlakom. Podľa dodatku by sme mali byť zdravotnými sestrami len na 30 percentný úväzok. Zvyšok
našej pracovnej náplne by mala byť iná práca. Minimálny normatív pritom hovorí o tom, že na jednu
zdravotnú sestru pripadá 12 pacientov,“ neskrýva
rozhorčenie dlhoročná zdravotná sestra. V súčasnosti tento normatív v žiarskej nemocnici spĺňajú.
Na 22 pacientov tak pripadajú dve sestry. „Keď však
začneme pracovať tak, ako je v dodatku, na oddelení nebude ani jedna pracovná sila,“ vysvetľuje. Ak
si však má vedenie nemocnice vybrať medzi neplnením normatívu a neplnením zákonníka práce, je
tam podľa riaditeľa rozdiel 99-tisíc eur opakovane.
„Môže sa stať, že v prípade, že budeme mať plné
oddelenie, tak nesplníme normatív,“ pripúšťa.

Rastislav Kubáň, riaditeľ nemocnice.

Dodatok k zmluve by mal byť platný dva mesiace, pričom pracovné zmluvy zdravotných sestier sú
platné naďalej. Dodatok k pracovným činnostiam
sa mení tak, že sa na dva mesiace znižuje úväzok
zdravotnej sestry a nahrádza sa úväzkom manažmentu pacienta a zdravotnej dokumentácie. Sestričky sa snažili s vedením nemocnice dohodnúť na
tom, že do júla si na zvýšenie platu nebudú nárokovať. „Dovtedy by mohlo byť pre nás viac finančných
prostriedkov. Riaditeľ nemocnice ale na túto dohodu nepristúpil, aj keď by tým zákon nijako neporušil,“ dodáva sklamane zdravotná sestrička. Vedenie
nemocnice sa podľa Rastislava Kubáňa riadi vyšším
princípom. „Znamená to pre každé zdravotnícke
zariadenie to, že v prvom rade máme poskytovať
zdravotnú starostlivosť a nemáme ohrozovať zdravie občanov. Aktuálne sme boli postavení do takej
situácie, že v prípade, že by sme platy zdravotným
sestrám zvýšili, tak by sme do jedného, možno
do dvoch mesiacov museli ukončiť činnosť celej
nemocnice alebo časti oddelení.“ Na výber mali
pritom z troch možností. Mohli prepustiť približne
jednu tretinu sestier, čo je asi 50 sestier, zredukovať všetky oddelenia, prípadne niektoré zatvoriť
a z usporených finančných prostriedkov zaplatiť
zvýšené mzdové nároky zostávajúcich dvoch tretín
sestier. „Druhá alternatíva bola pre mňa a vedenie
nemocnice dosť nepríjemná, pretože sme zvolili
neštandardný postup. Chceli sme dať šancu a možnosť novej vláde tieto veci vyriešiť a dotiahnuť. Všeobecne je známe, že síce zákon o zvýšení mzdových
nárokov sestier bol schválený, ale financie nám prišli v rozsahu približne 20 – 30 percent. Prepustenie
50 sestier a obmedzenie jednotlivých oddelení by
bolo pre nemocnicu katastrofou. V súčasnosti je
nemocnica plná a vyhľadávajú ju pacienti z celého
Slovenska. Bolo by to preto rozhodnutie, ktoré sme
nespôsobili my a veľmi ťažko by sa to vracalo naspäť. Ak by sa to aj vôbec dalo vrátiť, tak by to trvalo mesiace a roky, kým by sme sa dostali do stavu,
kedy by táto nemocnica bola v kondícii a stave ako
je dnes,“ vysvetľuje riaditeľ nemocnice. Rozhodol
sa preto, že zvolí neštandardnejšiu metódu a dohodne sa so zamestnancami na podpísaní dodatku dobu určitú, teda na dva mesiace. „S tým, že im
zmením dohodu o pracovnej činnosti, aby som splnil zákonník práce, aby som neohrozil nemocnicu
opakovanou pokutou 100-tisíc eur, a zároveň, aby
som získal čas. Vieme, že dosluhujúca vláda už toho
veľa nespraví a nová ešte nie je. Medzitým nám však
stále od 1. apríla platí zákon o zvýšených mzdových
nárokoch zdravotných sestier. Toto obdobie musíme nejakým spôsobom vykryť. Rozhodli sme sa
preto, že namiesto prepúšťania 50 ľudí zachováme
plnú zamestnanosť, nikoho neprepustíme, nikomu
neznížime plat. Práve naopak. Od 1. apríla sa v našej nemocnici zvyšujú platy o 33,19 eur a približne o tú istú čiastku od 1. mája,“ konkretizuje ďalej
Kubáň a zdôrazňuje, že takto si doslova kúpili dva
mesiace, ktoré sú potrebné na vyriešenie situácie.
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„Toto riešenie je vnímané veľmi nepopulárne a kontroverzne. Na druhej strane, zobral som toto riziko
na seba, a tak isto aj celé vedenie nemocnice. Je to
určite lepšie riešenie, ako prepustiť tretinu sestier
a obmedziť oddelenia.“ V súčasnosti podpísala dodatok k pracovným zmluvám väčšina zdravotníkov.
Nepodpísali ju iba tri zdravotné sestry. „Stretol som
sa s väčšinou našich zdravotných sestier osobne.
Na zvýšenie platov čakali viac ako 20 rokov. Dnes
stačí možno niekoľko dní, možno dva mesiace
na to, aby sa situácia doriešila,“ objasňuje ďalej Kubáň.

Väčšina sestier dodatky podpísala.

Slovenská komora sestier:
Niektoré dodatky
boli podpísané pod nátlakom
Podľa Kubáňa predstavuje mesačné zvýšenie
mzdových nákladov sestier približne 200-tisíc
eur. Zároveň tvrdí, že podpisovanie dodatkov
je riešením, kedy sa situácia nedotkne ani zamestnancov, ani pacientov. Iný názor má Mária
Lévyová, prezidentka Slovenskej komory sestier
a pôrodných asistentiek: „To, čo sa začalo diať, je
neúnosné. 20 rokov nám mzdy nerástli, konečne
po rokoch a dlhých rokovaniach nám mali zvýšiť
platy. Namiesto toho majú snahy degradovať sestru, znižovať úväzky, či meniť funkcie napríklad
na manažérku pacienta. Vyzývame sestry, aby takéto dodatky nepodpisovali.“ O pomoc už pritom
komoru požiadalo približne 20-tisíc zdravotných
sestier. „V Banskobystrickom kraji dostanú sestry,
ktoré dodatok nepodpíšu, výpoveď z organizačných dôvodov. Riaditelia nemocníc sa tu dohodli,
že sestry ktoré odmietnu podpísať dodatky žiadny
z nich nezamestná. Takáto diskriminácia nemá na
Slovensku obdobu. Rozhodli sme sa na súd podať
hromadnú žalobu, môžeme preukázať, že niektoré
dodatky boli podpísané pod nátlakom,“ dodáva
Lévyová. Podľa Rastislava Kubáňa však Lévyová
klope na nesprávne dvere: „Ja nie som ten, kto tento stav spôsobil, ale ten, na koho to padlo a ktorý
musí tento stav riešiť, aby sa udržalo zdravotnícke
zariadenie. Skôr si myslím, že sme sa s pani Lévyovou mohli rozprávať úplne iným spôsobom a mohli
sme ísť spoločne do hľadania riešenia a stretávania
sa s kompetentnými a nie na seba navzájom útočiť.
Obidvom nám ide o tú istú vec.“ Vyjadrenia predsedníčky SKSaPA ho preto veľmi mrzia. „Myslím si,
že sa začiatkom apríla stretneme a budeme si vysvetľovať postoje. Je pre pani Lévyovú lepším riešením prepustenie 50 ľudí? Pre mňa to lepšie riešenie
nie je. Samozrejme, bojuje za sestry. Treba to však
robiť tak, aby neprišli o prácu,“ dodáva na záver
Rastislav Kubáň.
(li)
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Deň primára Jána Straku
V piatok 23. marca sa uskutočnil už 21. ročník
Dňa primára Jána Straku a 11. ročník Žiarskych
sesterských dní.
V rámci 11. ročníka Žiarskych sesterských dní si
opäť prišli vymeniť skúsenosti a vypočuť prednášky
zdravotné sestry a ošetrovateľky z celého Slovenska. S myšlienkou na založenie sesterských dní
prišla Milota Kaššová, ktorá chcela prácu zdravotných sestier zviditeľniť, a zároveň im umožniť ďalšie
vzdelávanie vo svojej oblasti.
Témou 21. ročníka Dňa primára Jána Straku bola
starostlivosť o ženu, matku a dieťa. Podujatie pravidelne organizuje Slovenská lekárska spoločnosť,
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť,
Spolok lekárov v Žiari nad Hronom, Všeobecná
nemocnica v Žiari nad Hronom a žiarske gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a zúčastňujú sa ho
odborníci z celého Slovenska. Súčasťou odborného
podujatia boli prednášky, prezentácie či diskusie.
Informácie a skúsenosti, ktoré si zdravotníci počas
odborného podujatia vymenili, tak opäť prispejú
ku kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti.
V rámci oficiálnej časti sú tiež každoročne oceňovaní zdravotnícki pracovníci. Tento rok získali
za žiarsku nemocnicu ocenenie Biele srdce Renáta
Pivarčiová z oddelenia anestézie a intenzívnej me-

Ocenené zdravotné sestry.
dicíny a Mária Šalkovská z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Pamätný list si odniesli Mária
Luptáková z interného oddelenia a Jana Macejková
z novorodeneckého oddeleni. Plaketu primára Jána
Straku získala Emília Šipikalová, vedúca pôrodná
asistentka.
(li)

Lúka pri nemocnici
v plameňoch
V piatok 23. marca v popoludňajších hodinách horela lúka medzi poliklinikou a budovou Sociálnej poisťovne, ktorú využívajú najmä majitelia psov
na ich venčenie. Požiar nahlásili na tiesňovú linku zamestnanci žiarskej Nemocnice s poliklinikou. Požiar spôsobila suchá tráva, čo podľa slov
Dušana Želiara, veliteľa zásahu, nie je v tomto
ročnom období nič nezvyčajné. Pripúšťa však
aj možnosť, že požiar mohol vzniknúť od odhodenej cigarety. I keď sú požiare suchého trávnatého porastu či kríkov bez väčšej finančnej
škody, predstavujú hrozbu pre okolité objekty
a pre ľudí nachádzajúcich sa v blízkosti ohňa.
.
(r)

Kto bol Ján Straka
Lekár Ján Straka patril k prvej generácii primárov gynekológov, zakladateľov a budovateľov
zdravotníctva v našej krajine. Bol tiež priekopníkom v gynekologickej chirurgii, uznávaným
operatérom a kvalifikovaným pôrodníkom.

Výročie oslobodenia mesta
Druhá svetová vojna kruto zasiahla aj do
života rodín bývalého mestečka Svätý Kríž
nad Hronom – dnes Žiar nad Hronom. Preto
nezabúdame na krviprelievanie a obete, ktoré
lemovali cestu k víťazstvu, na našich blízkych,
ktorí v boji proti fašizmu prežili nesmierne utrpenie a položili na oltár slobody to najcennejšie
čo mali – svoje životy.
V nedeľu 1. apríla uplynulo 67 rokov od doby, keď
skončili vojnové udalosti, kedy pre občanov vtedajšieho nášho mestečka skončilo utrpenie a jeho
obyvatelia si s úľavou mohli vydýchnuť. Miestni
historici zaznamenali, že ťažké boje v okolí mestečka Svätý Kríž nad Hronom trvali niekoľko dní a
na Veľkonočnú nedeľu dňa 1. apríla 1945 nadránom sa objavil čelný predvoj oddielov 133. divízie
vtedajšej sovietskej armády a s ním vojaci rumunskej divízie 53. armády. Nastala doba obnovy, veď
takmer 90 % domov a inej infraštruktúry bolo
poškodených alebo zničených. Žiaľ, vojnová doba
zanechala aj veľa stratených ľudských životov –
padlých, vyvraždených a odvlečených do koncentračných táborov. Miestne štatistiky uvádzajú, že
celkovo zahynulo 84 občanov. Ak uvedieme, že
esesácka jednotka vyvraždila 24 rómskych obyvateľov zo Slnečnej stráne a 63 obyvateľov židovského pôvodu bolo odvlečených bez návratu, tak
tento počet je určite vyšší. Víťazným vstupom vojsk Červenej armády, najmä druhého ukrajinského
frontu, a spojeným vojskám sme pred šesťdesiatimi siedmimi rokmi dostali šancu pre nový začiatok. Žiaľ, oslobodenie od nacizmu neprinieslo ešte
do našej krajiny želanú slobodu myslenia, rozhodovania a konania. Ale to je iná história.
Posolstvo 1. apríla je teda pre nás predovšetkým
dňom, keď vzdávame úctu, tichú spomienku, ale
súčasne ospravedlnenie všetkým, ktorí verili v nový
začiatok a bojovali zaň. Naša vďaka im patrí za oddanosť a najvyššiu obetu. Okrem tejto spomienky
na hrôzy II. svetovej vojny považujeme za potreb-
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né zdôrazniť na varujúci odkaz vojny a význam
spoločného mierového úsilia Európy o jednotu a
spoluprácu. Lebo zmysel protifašistického zápasu neslobodno zabudnúť ani podceniť. Sami sme
svedkami, že v našej republike i v iných štátoch Európy znova počuť hlasy neonacistov obhajujúcich
fašizmus a jeho pohlavárov. Hlasy hnutí popierajúcich základné ľudské práva a slobody. Dokonca
vyzývajúcich k násilným zmenám povojnových
hraníc. Snahy o popieranie výsledkov druhej svetovej vojny či glorifikácia predstaviteľov fašistického
slovenského štátu podkopávajú hodnotový základ
súčasnej Slovenskej republiky, ktorá nenadväzuje
na vojnový Slovenský štát, ale na demokratické
tradície boja proti fašizmu v druhej svetovej vojne,
tradície boja za slobodu a mier, ako aj tradície demokratického Československa.
Mgr. Ľubomír Jančo,
predseda ZO SZPB v Žiari nad Hronom

Výročie oslobodenia mesta si Žiarčania pripomenuli vo štvrtok 29. marca. Mestský úrad
a Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov pri príležitosti
67. výročia oslobodenia mesta zorganizovali spomienkovú slávnosť, ktorá bola spojená
s kladením vencov.

Foto:(kf)

Špecializované ústavné
zariadenie aj pre pacientov
zo žiarskeho regiónu
Vedenie žiarskej nemocnice vypracovalo
projekt, vďaka ktorému
získali z Eurofondov finančné prostriedky vo
Nové zariadenie výške takmer 7-milióbudú môcť využívať nov eur. Použité budú
aj žiarski pacienti. na výstavbu špecializovaného ústavného zariadenia.
Ako nás informoval Rastislav Kubáň, riaditeľ nemocnice, toto špecializované ústavné zariadenie sa
bude venovať dlhodobo ventilovaným pacientom
a pacientom po mozgovej príhode. Nebude však situované v Žiari nad Hronom, ale v Banskej Bystrici,
v priestoroch starej nemocnice. „V priestoroch žiarskej nemocnice na takéto zariadenie neboli vhodné
priestory. A keďže to má mať nadregionálny charakter, tak sme to poňali tak, že v Banskej Bystrici to
bude najlepšie. Zároveň sme tam mali k dispozícii
nehnuteľnosť,“ vysvetlil Rastislav Kubáň. Špecializované zariadenie tak bude slúžiť nielen žiarskej
nemocnici a jej pacientom, ale aj celému regiónu
v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja. „Dlhodobá prax ukázala, že takéto zariadenie
bolo potrebné vybudovať. Pre dlhodobo ventilovaných pacientov by tu malo byť pripravených do
desať lôžok a pre pacientov po mozgovej príhode
do 30 lôžok,“ spresnil Rastislav Kubáň. Zariadenie
by malo byť dostavané v priebehu roka a sfunkčnené a spustené do prevádzky do konca tohto roka.
(li)
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Umelci tvoria Pieseň pre Žiar
V piatok 23. marca sa v priestoroch Mestského kultúrneho centra stretlo niekoľko žiarskych
umelcov – textárov, aby spoločne stvorili text
Piesne pre Žiar, ktorú predstavia verejnosti už
v piatok 13. apríla.
Verejnosť sa môže tešiť na zaujímavé spojenie
punku, rocku, hip hoppu a popu, keďže textárne sa
pod vedením pesničkára Peťa Šranka zúčastnili autori z kapiel ako sú Sitňan, Banda Americano, Nová
Komunita a Agáta. Cieľom prvého stretnutia bolo
vytvorenie textov, ktorých časti sa následne použijú do Piesne pre Žiar. Autori si zobrali na mušku
témy ako napríklad smetné koše, mini zoo, ekonomika, život mladých či kultúra.
Po vytvorení textovej časti piesne príde na rad

komponovanie hudobnej linky. Aj na tejto časti
projektu sa budú spolupodieľať hudobníci zo Žiaru
nad Hronom.
(r)

Z pera čitateľa...

Občanom zaniknutej obce Horné Opatovce
Aj po 52 rokoch spomínajú občania Horných
Opatoviec na rodnú obec. Ôsmy marec roku
1960 sa stal osudným pre obec a jej občanov. Tak
ako po iné roky, tak aj v tento osudný rok sa občania pripravovali dôstojne osláviť 8. marec – Medzinárodný deň žien. Pani učiteľka zo základnej
školy pripravovala som žiakmi kultúrny program.
Oslava bola naplánovaná na 16-tu hodinu. Prichádzali rodičia i starí rodičia. Sála kultúrneho domu
bola plná. Po príhovore pani učiteľky začal kultúrny
program. Účinkujúcich rodičia odmenili potleskom.
Po skončení programu odchádzali nadšení rodičia so svojimi deťmi domov. Cestou domov bola
na ulici veselá nálada. Vtedy nikto netušil, čo nás
čaká a že táto oslava bola poslednou v našej obci.
Práve v tento deň – 8. marca vláda v Prahe napísala
„úmrtný list“ našej obci pod číslom 188, ktorý znel:
Skrz nadmerný spád emisií dopadajúcich na obec
Horné Opatovce, nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti závodu SNP, ktoré niekoľkokrát prekročili povolenú normu, obec musí byť asanovaná
a občania vysťahovaní. Týmto vládnym rozhodnutím bol osud obce spečatený. Obec, ktorá bola naj-

Hygienické zásady

Posledný marcový pondelok zorganizovali sociálni pracovníci v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
prednášku na tému hygienické zásady.

staršou v tomto regióne, mala 1380 občanov. Vznik
obce sa datuje do roku 1075, obec bola úradne
zrušená 30. júla 1969. Hoci úradne zanikla, v našich
srdciach stále žije, pokiaľ v našej hrudi srdce bije.
Buď pozdravená moja rodná, ktorá si v údolí Hrona po stáročia bola. Mňa zo všetkých ciest len jedna cesta láka, po ktorej kráčala moja dobrá mama.
Tou cestou som kráčal za mojou láskou, domovinou mojou. Krásne bolo kráčať našou horou, sedieť
na pri či pod stromom, na skale či na brehu Hrona, veď
sme boli všade doma. Na brehu dielca sme tíško snili,
spýtať sa hviezd sme sa odvážili, či bude osud k nám
krutý, či dni plné ruží zmenia sa v bôľ utajený. Už márne budem volať mať moja rodná, kde si, mlčí zem
i mlčia lesy. I hlas domova už mlčí, iba ozvena vzlyká
a díva sa do nezmyselného ticha. Najprv sa pokloniť
zemi, potom vŕškom a tiež žblnkotavým potôčikom.
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, veď za to platíme veľké dane. Tam v diali, v rodnom kraji, rodáci sa
stretajú, radosť do tvojej tvári vracajú. V spomienkach
sa budeš vracať späť za stratenou láskou v tento deň,
tvoj rodný kraj.
Viktor Obertáš

Prednáška sa uskutočnila v priestoroch
Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom
a bola určená pre žiakov I. stupňa. Pavel Horváth,
sociálny pracovník: „Deti sa mohli dozvedieť o zásadách a dôležitosti čistých rúk, čistenia zubov či
intímnej hygieny. S úradom budeme spolupracovať aj v budúcnosti pri organizovaní školení na
témy ako sú napríklad fajčenie a jeho dôsledky
pre zdravie, drogy a drogové závislosti, alkoholizmus, dospievanie a puberta (sexuálna výchova),
antikoncepcia či prevencia pohlavných a infekčných chorôb.“.“
(r)
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Seniori v poradni zdravia
Preventívne zdravotné prehliadky jedenkrát
za dva roky – stačí to? Zrejme tí, ktorí to takto schválili, nemajú úctu a zodpovednosť za zdravie ľudí
v seniorskom veku. Neuvedomujú si, že aj oni za
„krátku“ dobu budú zaradení v tejto kategórii a pre
spoločnosť nepotrební. Srdečná vďaka preto patrí
Poradni zdravia v Žiari nad Hronom – MUDr. Košťanovej a jej pracovnému kolektívu, keď cez Mestský úrad – Odbor starostlivosti o obyvateľa, ale aj
na osobné pozvanie vedúcej Klubu dôchodcov,
navštívili 13. marca Denné centrum – Klub dôchodcov. MUDr. Košťanová prezentovala hodnotnú
prednášku, ako predchádzať vážnym zdravotným
problémom. V ďalšej časti stretnutia si seniori nechali zmerať krvný tlak a absolvovali aj iné dostupné vyšetrenia.
Generálne upratovanie
K činnosti Klubu dôchodcov okrem kultúrnej,
spoločenskej, vzdelávacej, zábavnej a iných činností patrí aspoň dvakrát za rok vykonať generálne
upratovanie Domu seniorov a jeho zaradenia. Tak
tomu bolo aj vo štvrtok 22. marca počas Klubového
dňa, kedy sa ho zúčastnilo 51 členov. Po vykonanej
práci sa podávalo občerstvenie, ktoré pripravili šikovné členky klubu – Jarka Vodnáková a Evka Kompasová.
Klubová rada KD

MARCOVÉ NOVINKY V MESTSKEJ
KNIŽNICI MICHALA CHRÁSTEKA

Detské tituly
Kde bolo..., Terry Deary: Zlodej začiatočník, Iva
Macků: Povedz mi svoje znamenie, Jenny Smith:
Príručka na použitie rodiča, Watt Key: Moon z Alabamy, Katiie Finn: Top 8, Daisy Meadows: Stella,
trblietková víla.
Tituly pre dospelých
Viktória Darsane: Recept na Araba, Ally Condieová: Dokonalý pár, Lorna Byrneová: Schody do neba,
Denisa Ogino, Evita Urbaníková: Sushi v dushi,
Georgette Heyerová: Diablovo plemeno, Hannah
Shahová: Imámova dcéra, Umberto Eco: Pražský
cintorín, Jo Nesbo: Spasiteľ.
(r)
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nakladanie s odpadmi za rok 2011
V jednom z predchádzajúcich čísel Mestských
novín sme vás stručne informovali o množstve vyprodukovaného komunálneho odpadu
na území mesta Žiar nad Hronom vo všetkých
jeho katastrálnych územiach. Dnes pridávame
konkrétnejšie čísla o vyprodukovanom, zhodnotenom a zneškodnenom komunálnom odpade.
V roku 2011 sa vyprodukoval a následne zneškodnil uložením na skládke nasledujúci odpad:
- zmesový komunálny odpad v množstve
2617,13t,
- objemný odpad v množstve 1089,17 t,
- drobný stavebný odpad v množstve 599,52 t,
- odpad z čistenia ulíc v množstve 29,35 t.
V roku 2011 bolo vyprodukovaného o 234,28
t menej zmesového komunálneho odpadu ako
v roku 2010, celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu z celkového množstva vyprodukovaného odpadu tvorí 62,43 % za rok 2011.
Za predchádzajúci rok boli na území mesta občanmi vytriedené nasledovné vybrané komodity
s ich množstvami:
1. komodity zozbierané zo stojísk a spred do-

mov
- papier – 388,15 t,
- sklo – 220,12 t,
- plasty – 276,26 t,
- kovy – 15,63 t,
- tetrapaky – 10,28 t,
- bioodpad – 528,73 t,
- odpadové oleje – 0,73 t.
2. Komodity vyzbierané na zbernom dvore:
- pneumatiky – 78,53 t,
- šatstvo a textil – 12,25 t,
- elektroodpad – 41,11 t,
- nebezpečný odpad – 3,39 t.
V súhrne vyzbierané separované zložky boli
v množstve 1 575,19 ton, čo je v porovnaní s rokom
2010 o 221,03 ton viac a z celkového množstva
vyprodukovaného odpadu na území mesta tvoria
37,57 %. V Žiari nad Hronom bolo v roku 2010 vyseparovaného odpadu 70,14 kg na 1 obyvateľa, pričom ciele Európskej únie sú na úrovni 50 kg/2010.
V roku 2012 bol prijatý a schválený nový Program
odpadového hospodárstva SR, ktorý určuje aj ciele
Európskej únie pre množstvo triedených odpadov.
Zdroj: TS, a. s., upravené OŽP

Oznam pre predsedov
bytových spoločenstiev
Nakoľko 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 nahlásiť u správcu
dane mesta Žiar nad Hronom – Odbor životného prostredia, kancelária č. 9.
(r)
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Komodita Cieľ EÚ

plasty
papier
sklo

Výsledok Priemer
v ZH za
rok 2011 SR

v kg/
obyvateľ

v kg/
obyvateľ

v kg/
obyvateľ

16,46
23,46
11,55

14,47
20,33
11,53

4,69
8,99
9,25

Prvé tohtoročné stretnutie
s predsedami bytových
spoločenstiev
V stredu 21. marca sa v priestoroch MsKC
v Žiari nad Hronom uskutočnilo informačnopracovné stretnutie predstaviteľov mesta Žiar
nad Hronom s predsedami bytových spoločenstiev a zástupcami vlastníkov bytov.
Medzi prezentované témy patrili informácia
o konaní Dní jarnej čistoty v meste v termíne
od 26. do 31. marca, výzva o zapojenie sa do čistenia mesta zo strany občanov bytových domov,
správa o nakladaní s odpadmi za rok 2011 či informácia pre držiteľov psov.
V rámci akcie Vyčistime si naše mesto, ktorá sa
konala v sobotu 31. marca a o ktorej vás budeme
informovať v budúcom čísle Mestských novín, si
prihlásené bytové spoločenstvá vyčistili okolie bytových domov, okolie stojísk, zelené plochy, trávniky a chodníky v blízkosti jednotlivých bytových
domov.
Na stretnutí odznela aj informácia o riešení
čiernych skládok, ktoré sa tvoria na území mesta,
o nahlásení mimoriadnych vývozov komunálneho
odpadu v čase sviatkov pre bytové spoločenstvá,
informácia o rozmiestnení kontajnerov na použité
jedlé oleje v časti IBV, ako aj o plánovanej dezinfekcii zberných nádob v stojiskách od 16. apríla. V oblasti zelene predsedovia bytových spoločenstiev
dostali informáciu o výruboch, ošetrovaní drevín
a úpravách zelených plôch v meste a tiež o súťaži Strom roka 2012. V jednom z blokov vystúpil
so svojim príspevkom aj riaditeľ TS, s. r. o., Peter Antal, ktorý prezentoval ponuku služieb spoločnosti
pre bytové domy v oblasti údržby verejnej zelene.
Tak ako každoročne, aj na tomto stretnutí vystúpili
zamestnanci TS, a. s. so zaujímavými príspevkami
o separácii odpadu za uplynulé roky, o používaní
a využití mobilných kamier na zberových vozidlách
na komunálny odpad.
V otvorenej diskusii sa predsedovia jednotlivých
bytových spoločenstiev vyjadrovali k témam,
ktoré odzneli na stretnutí a kládli otázky, ku ktorým zaujali stanovisko predstavitelia mesta Žiar
nad Hronom.
OŽP
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Spravodajstvo
0917 359 492
Reklama
0917 985 855

DETSKÁ JARNÁ BURZA

V utorok 24. apríla v čase od 9.00 do 17.00
hod. sa v priestoroch MsKC uskutoční Detská
jarná burza.
Možnosť predaja a kúpy: detské šatstvo len
jarného a letného charakteru od 0 – 12 rokov,
tehotenské oblečenie a potreby, detské potreby neobmedzeného druhu, detské dopravné
prostriedky, hračky.
Príjem vecí na predaj
Ošatenie: v Mravenisku, pondelok 9.00 – 11.00
hod., streda a štvrtok 9.00 – 11.00 hod. a 16.00 –
18.00 hod. dva týždne pred burzou (najlepšie je
rezervovať si čas na donesenie šatstva v Mravenisku, nemusíte potom čakať). Kočíky a postieľky len v MSKc v pondelok 23. apríla od 16.30 do
17.30 hod.
Všetci predávajúci musia mať pripravený
vlastný podrobný zoznam vecí, veci na predaj
označené a ocenené. Formuláre s poradovým
číslom si môžete vyzdvihnúť v Mravenisku alebo vyžiadať na mc.mravenisko@gmail.com. Ak
máte chuť nám pomôcť, ozvite sa nám na tel.
čísle: 0908 529 663.

VENUJTE 2 % Z DANE SPOLOČNOSTI
NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM
– ŽIAR NAD HRONOM

Sme združenie rodičov autistických detí
a mládeže a odborníkov pracujúcich v tejto
oblasti, ktorý sa organizujú za účelom chrániť
a hájiť záujmy osôb postihnutých autizmom,
vyvíjame verejnoprospešnú činnosť na úseku
humanitárnej pomoci, osvety a poradenstva.
Podporte nás. Všetkým, ktorí sa rozhodnete
venovať 2% nášmu združeniu, alebo nás inak
podporíte, zo srdca ďakujeme.
Názov: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žiar nad Hronom
Sídlo: Tajovského 32/25, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 42193109
Právna forma: občianske združenie
Tlačivo: sposa.zh@gmail.com
Prispieť môžete aj priamo na účet v banke.
Číslo účtu: 2872219455/0200
Správna rada, SPOSA – Žiar nad Hronom
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad
na oblohu
Hlbiny vesmíru sú fascinujúce, ohromujúce, občas ťažko pochopiteľné. Človek k nim už od nepamäti upiera svoje pohľady a v hlave si vytvára
vlastnú predstavu o tomto priestore. To podstatné
z príbehu nevšednej cesty ľudského poznania vám
vyrozpráva program vo Hviezdnej sále. Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickou technikou. Dňa 13. apríla
o 20.00 hod.
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INFORMÁCIE
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Pozvánka na tvorivú dielňu a metodické školenie
BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar
nad Hronom pozýva vedúcich detských folklórnych kolektívov, súborov a pedagógov materských a základných škôl na metodické školenie a
tvorivú dielňu, ktorá sa uskutoční 28. apríla o 9.00
hod. v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari
nad Hronom. Témy: zvukové hudobné nástroje
a ich využitie pri tvorbe programov v detských
kolektívoch, rytmika a rytmické hry, regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych kolektívov
Pod Inovcom.
Každý vedúci si môže so sebou priviesť aj 2 – 3
šikovné deti z kolektívu. Deti sa budú môcť aktívne
zapojiť nielen do rytmických hier, ktoré potom môžete využívať v práci v kolektíve, ale sa aj aktívne
zapoja do tvorivej dielne, kde si budú môcť vyrobiť
pre folklórny kolektív hudobný nástroj. Účastnícky
poplatok je vo výške 3 € pre dospelých a 1 €, alebo
1 ks kultúrny poukaz pre deti. Účastnícky poplatok
bude využitý na lektorské, spotrebný materiál a občerstvenie.
Záväzne sa môžete prihlásiť do: 16. apríla e-mailom na kmetkova@osvetaziar.sk, prípadne telefonicky na t. č.: 0908 962 514.
Anica Kmeťková
•Klub rodičov
Pozývame vás do Klubu rodičov, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. apríla o 16.00 hod. v Pohronskom
osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Téma
stretnutia: Druhy drog a príznaky užívania. Hosť:
sociálna terapeutka z resocializačného zariadenia
Návrat Danka Zahradníková. Stretnutie určené
pre všetkých, ktorí sú presvedčení, že informovanosť môže zachrániť dieťa aj rodinu.
•Klub náhradných rodín
Pozývame vás na stretnutie Klubu náhradných rodín, ktoré sa uskutoční v piatok 13. apríla
o 16.00 hod. v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Téma stretnutia: Identita
dieťaťa v náhradnej rodine – kniha života. Stretnutie je určené aj pre tých, ktorí uvažujú o tom,
že poskytnú domov dieťaťu z detského domova.
•Skutočný príbeh
Pozývame vás na stretnutie so Skutočným príbehom rodinného trojuholníka RODINA – DROGY
– DIEŤA. Príbeh matky, ktorá svojho syna miluje,
no napriek tomu (alebo práve preto) si nevšimne,
že berie drogy. Keď Lukášova závislosť vyjde najavo, je už neskoro. Hosť: Vladislava Hoffmannová,
autorka knihy Odsúdený. Stretnutie sa uskutoční
17. apríla o 13.00 hod. v Pohronskom osvetovom
stredisku v Žiari nad Hronom.
•Jarný salón
Pozývame všetkých priaznivcov výtvarného
umenia na vernisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov
súťaže amatérskych výtvarníkov Jarný salón výtvarného spektra, ktorá sa uskutoční 11. apríla o 16.00
hod. vo Výstavnej sieni MsKC v Žiari nad Hronom.
Prihlásených je 28 autorov v rôznych žánroch – kované a textilné plastiky, keramika, šperky, akvarely,
olejomaľby, grafiky. Výstava potrvá do 30. apríla.
•Kurz grafológie
Rozborom rukopisu sa môžeme o pisateľovi dozvedieť veľa o jeho povahových a vôľových vlastnostiach, citoch a temperament. Touto činnosťou
sa zaoberá grafológia. Kurz grafológie je pripravený na sobotu 14. apríla o 9.00 hod. v POS v Žiari
nad Hronom. Priebeh kurzu: 21. a 28. apríla, 5. mája,
4 soboty, spolu 30 vyučovacích hodín. Poplatok:
40 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky
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na 045/678 13 05, 678 13 04 alebo e-mailom: benovas@osvetaziar.sk.
•Cineama 2012
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom vás pozýva na krajskú prehliadku
amatérskej filmovej tvorby Cineama 2012, ktorá sa
uskutoční 14. apríla od 9.00 do 18.00 hod. v Krajskej
hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom.
Vstup voľný.
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
VEĽKONOČNÁ OLYMPIÁDA

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom
vás pozýva na Veľkonočnú olympiádu, ktorá
sa uskutoční v utorok 3. apríla od 10.00 hod.
v priestoroch centra na Ul. M. R. Štefánika.
Súťažné disciplíny:
Chlapci – beh s korbáčom, streľba z vodnej
pištole, kompletná šibačka na čas.
Dievčatá – najrýchlejší únik, šibačkový výkrik,
viazanie stužiek na korbáč.
Žiaci budú rozdelení do 4. kategórií: chlapci
1. a 2. ročník, chlapci 3. a 4. ročník, dievčatá
1. a 2. ročník a dievčatá 3. a 4. ročník.
Súťažiaci musia byť slušne oblečení, ako
na šibačku.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

3.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 4
4.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
5.4. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
6.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
7.4. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 1
8.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
9.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
10.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
11.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
12.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
13.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
14.4. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
15.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 4
16.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
17.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

6.4. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
7.4. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica
(674 46 64)
8.4. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
9.4. MUDr. Zuzana Vincová, ProCare, Priemyselná
ul., Žiar nad Hronom (601 30 16)
14.4. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
15.4. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
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
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INZERCIA
PREDAJ

·Predám sedaciu súpravu do obývačky. Rohová +
kreslo. V zachovalom stave. Cena: 200 €.
T: 0907 363 516
3/7
·Predám rozkladacie kreslo, ako nové, kvalitné,
ľahké rozkladanie, má úložný priestor. Veľmi dobre
sa na ňom spí. T: 0944 068 666
20/7
·Predám PC zn. HP, Windows XP home premium,
AMD Sempron procesor, 3200 + 1,81 GHz, 2.00
GB RAM, Ge Force GT220, LCD monitor. Počítač je
vhodný do kancelárie i pre deti (pre stredne náročné hry). Cena: 150 €. T: 0907 149 549
23/7
·Predám 10 CD Box - God Save This Box! Punk
1977 - 1978, cena: 20 € (r. 2002). Discharge I. (2002),
cena: 4 €. Punk Street Noise (2005), cena: 4 €. Punk
New - Sum 41, Clou, Bad Religion, Used, Airbags...
T: 0902 828 424
25/7
·Predám časopisy: Spark Gallery Poster č. 2. Obsahuje Bootleg + 16 veľkých plagátov heavy metal.
Cena: 2 €. Č. 4 a č. 5, cena: 3 €/kus. T: 0902 828 424
26/7

·Predám CD: Beatles, R. Stones, Doors, T-Rex, Canned Head, Small Faces, Fortunes, Equals, Beach
Boys, Bee Gees, Pacemakers, Wishbone Ash, Depp
Purple, Cream, C.C.R., Shocking Blue, iron Buterfly,
Hawkwind, Blue Őyster Cult, Steepenwolf, Elvis,
Bad Company, Manfred Mann, Boston, Eagles, Sweet, M. Prokop, Searchers, Tremeloes, Del Shannon,
E. Clapton, Troggs, Marmalade, Platters, Shadows,
H. Hermits, Barclay James Harvest, R. Orbison, Animals, Moody Blues, Smokie, Monkees, M. Dietrich.
A. Persons Project, Enya, Nick Cave, Big Beat, Matadors a i. T: 0902 828 424
27/7
·Predám koberec, typ plyšáka, 3 x 2 m, zachovalý,
pekný. Lacno. T: 0908 284 662
31/7
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

·Predám pekný 2-izbový byt po rekonštrukcii,
63 m2 + komora a pivnica. Byt má nové stierky, podlahy, jadro, okná, dvere, dlažby, elektrika, satelit,
internet, tri loggie cca 10,5 m2. T: 0904 050 060 1/7
·Predám chatu s pivnicou a záhradou, pod zimným štadiónom. T: 0908 284 137
4/7
·Predám RD v Kosoríne na pozemku 1026 m2.
Cena dohodou. T: 0948 906 022, 045/679 61 56 8/7
·V intraviláne Kosorína predám pozemok s výmerou 3380 m2, alebo dva až tri pozemky, každý
s výmerou približne 800 m2. Cena dohodou.
T: 0948 906 022, 045/679 61 56
9/7
·Predám v ZH, ZC, ZV, BB a N. Bani administratívne budovy (úžitková plocha 560 –1 250 m2), polyfunkčné budovy (úžitková plocha 1 100 – 4 281
m2), výrobno-prevádzkové budovy (úžitková plocha 100 – 1 100 m2), sklady (úžitková plocha 100
– 1 100 m2), garáže a dielne (úžitková plocha 27 –
425 m2), pozemky (300 –40 000 m2). T: 0915 781 238
10/7

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...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. M. Chrásteka, čiastočne zrekonštruovaná.
Cena: 21.000,00 EUR, výmera: 25 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom,
Ul. Novomeského, v pôvodnom stave. Nová cena:
23.000,00 EUR, (pôvodná cena 26.000,00 EUR), výmera: 33 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Hurbanova, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 23.000,00 EUR, výmera: 37 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave.
Cena: 21.000,00 EUR, výmera: 40 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Novomeského, v pôvodnom stave.
Cena: 25.000,00 EUR, výmera: 42 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 28.690,00 EUR, (pôvodná
cena 32.000,00 EUR), výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 38.990,00 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari nad
Hronom, Ul. SNP, kompletne zrekonštruovaný. Nová
cena: 39.660,00 EUR, (pôvodná cena 43.660,00 EUR),
výmera: 62 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 31.000,00 EUR, výmera: 63 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: 35.000,00 EUR, (pôvodná cena 36.900,00
EUR), výmera: 63 m2
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 42.000 EUR, (pôvodná cena 43.000
EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave. Nová cena:
30.000,00 EUR, (pôvodná cena 32.000,00 EUR), výmera: 73 m2
•3-izbový panelový byt so štyrmi loggiami v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 39.500,00 EUR, výmera: 75 m2

•3-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Vansovej, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 52.500,00 EUR, výmera: 81 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám.
Matice slovenskej, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 69.500,00 EUR, výmera: 112 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari
nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 67.000,00 EUR, výmera:
80 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 47.900,00 EUR, výmera: 83 m2
DOMY:
•RD v Ladomerskej Vieske, v pôvodnom stave.
Cena: 23.990,00 EUR, zastavaná plocha: 90 m2, výmera pozemku: 311 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave
pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000,00
EUR, (pôvodná cena 26.500,00 EUR), zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozemku: 595 m2
•RD v Lutile, v pôvodnom stave. Cena: 27.500,00
EUR, zastavaná plocha: 418 m2, výmera pozemku:
812 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová
cena: 59.000,00 EUR, (pôvodná cena 68.000,00 EUR),
výmera pozemku: 1.679 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Cena:
38.000,00 EUR, zastavaná plocha: 156 m2, výmera
pozemku: 1.156 m2
•RD v Kosoríne, novostavba. Nová cena: 102.400,00
EUR, (pôvodná cena: 143.000,00 EUR), zastavaná
plocha: 188 m2, výmera pozemku: 1.552 m2
•RD v Hliníku nad Hronom, v pôvodnom stave.
Cena: 55.000,00 EUR, zastavaná plochy: 746 m2, výmera pozemku: 925 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 Hodruši - Hámre (časť „Banská Hodruša“), siete pri pozemku.
Cena: 100.000,00 EUR, výmera: 2.408 m2
OSTATNÉ:
•chalupa v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaná.
Cena: 77.500,00 EUR, úžitková plocha: 132 m2, výmera pozemku: 524 m2

·Predám garsónku v Žiari nad Hronom, 2. poschodie. Cena dohodou. T: 0903 411 294
15/7

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.

·Predám chatu aj so záhradou v Bartošovej Lehôtke. Rozloha: 970 m2 záhrada, zastavaná plocha:
34 m2 + poschodie + podkrovie. Teplá a studená
voda, kúpeľňa + WC, veľká kuchyňa a obedovací
kút. V záhrade sú ovocné stromy, okrasné kry, chata
má veľkú pivnicu. T: 0904 317 001, 0904 560 50717/7

Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk

·Predám RD + hospodárska budova v hornej časti

Lutily (nad tenisovými kurtmi). T: 0908 661 726

21/7

·Predám pekný 3-izbový byt s garážou. Kontakt
cez SMS po 16.00 hod. na čísle: 0905 566 547 22/7
·Predám záhradu s chatkou a pivnicou v osade

noviny.ziar.sk

Kutiny. Rozloha 5 árov. Cena dohodou.
T: 0911 515 287

24/7

·Predám pozemok v obci Vyhne vhodný na stavbu rekreačného objektu alebo rodinného domu.
28/7
T: 0905 255 386
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·Výhodne predám nehnuteľnosť v obci Orešany pri Piešťanoch, vhodnú na trvalé bývanie
alebo ako rekreačný objekt. T: 0905 255 38629/7
·Predám 1-izbový byt v ZH, 34 m2, 2 x loggia – zasklená, v pôvodnom stave. Cena: 21 000 €, dohoda
možná. T: 0908 776 157
30/7
·Predám pekný 2-izbový slnečný, tehlový byt.
Atypický, prerobený, všade plastové okná, plávajúce podlahy, nová elektro-inštalácia, kvalitné farby,
bodové svetlá, rampa a pod. Možnosť podkrovia,
nutné vidieť. Cena dohodou. T: 0940 706 960 32/7
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

·Prenajmem obchodno-administratívne priestory v ZH. Úžitková plocha: 112 m2, mesačný nájom:
350 €. Akcia: prvý nájom za 1 €, ďalších 6 mesiacov
nájom 300 €. V prípade platieb za celý rok načas,
decembrový nájom za polovicu, parkovisko k dispozícii zadarmo. T: 0915 781 238
11/7
NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA

·Vymením 2-izbový byt v centre ZH po kompletnej rekonštrukcii za 3-izbový byt v okolí cirkevnej
ZŠ. Len vážny záujemca! Volať vo štvrtok, piatok a
víkend. T: 0944 068 666, 0908 222 666
7/7
AUTO MOTO

·Predám letné a zimné pneu. Rok používané. Radial 175/70, R14, 84 T. Sú na diskoch. Cena: 20 €/
kus. T: 0907 363 516
2/7
SLUŽBY

figurky.eu

14/7

·Prijmeme do pracovného pomeru kuchára/kuchárku a pomocnú pracovnú silu s praxou v reštauračnom zariadení. T: 0918 919 199
16/7
CESTOVANIE

·Hľadáme spolucestujúcich do auta na dochádzanie do práce zo Žiaru nad Hronom do Banskej
Bystrice. T: 0914 700 726
12/7
·Hľadáme spolucestujúcich – mužov na dochádzanie autom do práce zo Žiaru nad Hronom
do Banskej Bystrice. T: 0908 072 852
13/7

Blahoželanie

Svoje 8. narodeniny
oslávila 1. apríla
Natálka Jankovová
zo Žiaru nad Hronom.
Tak ako lodička na mori,
nech tvoje roky
plynú v pokoji.
Nech tvoje oči šťastím žiaria,
nech radosť, láska a zdravie ťa
sprevádza na každom kroku.
Nech strážny anjel je vždy po tvojom boku.
Všetko najlepšie do ďalšieho života prajú
rodičia, starí rodičia Jankovovci a krstný
Palči s Lenkou a Klárika.

·Ponúkam službu certifikovanej opatrovateľky
pre seniorov aj deti. T: 0908 068 582
18/7

SPOMIENKA

Smútime,
no necháme ťa tíško spať,
čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 21. marca uplynulo
30 rokov od smrti nášho
milovaného manžela, otca a svokra
Milana Sukopa.
S úctou spomínajú manželka a synovia
s rodinami.

SPOMIENKA

Čas uteká,
no rana v srdci bolí,
pre stratu sa nikdy nezahojí.
Za lásku a dobrotu jej už
nemôžeme nič dať,
len v modlitbách na ňu
s úctou spomínať.
Dňa 3. apríla si pripomíname 5 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
drahá mamička, babička a prababička
Júlia Jančoková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si na ňu.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

·Ponúkam službu upratovania bytov a domov. Seriózne. T: 0908 068 582
19/7
ZAMESTNANIE

·Hľadám prácu ako prekladateľka z tal. jazyka, tiež
doučím. T: 0949 682 497
5/7
·Hľadám prácu ako predavačka. T: 0949 682 4976/7
·Prijmeme predavačov na predaj slnečných okuliarov. Pred OD Prior v ZH. Od apríla do 31.7.2012.
Požiadavky na uchádzača o prácu: vek nad 18 rokov, slušné a príjemné vystupovanie, zodpovednosť, bezúhonnosť, vlastný telefón, akceptovanie
pracovnej doby, komunikačné schopnosti vo vzťahu k zákazníkom, skúsenosti s predajom sú vítané.
T: 0948 259 919, 0905 259 919, email: dark@akcne-

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, 15.000,- € / 451.890,- Sk alebo výmena za iný byt
•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., 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, 28.990,- € / 873.352,74 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)

Dotĺkli srdcia, prestali biť,
skončili svoju púť,
no my nechceme na vás nikdy zabudnúť.
Odišli ste od nás,
my zostali sme sami v žiali,
no vždy zostanete v našich srdciach,
lebo sme vás milovali.
Dňa 28. marca sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej milovanej maminky, starkej
a prastarkej
Márie Ščamburovej
a dňa 23. apríla si pripomenieme
20. výročie úmrtia nášho milovaného ocka,
starkého a prastarkého
Tomáša Ščamburu.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a synovia
s rodinami.

POĎAKOVANIE
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom

noviny.ziar.sk

Naše oči ťa hľadajú,
po tvári slzy stekajú,
len žiaľ a smútok
v srdci zostali,
lebo sa tvoje oči
navždy zavreli.
Dňa 13. marca nás navždy opustila naša
milovaná matka, stará mama, sestra
a švagriná
Helena Andorová
zo Žiaru nad Hronom.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym za prejavy sústrasti a kvetinové
dary. Smútiaca rodina.
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Rozprávkové javisko
Štvrtáci a piataci zo Základnej školy s materskou školou Š. Moysesa sa vo štvrtok 15. marca zúčastnili na podujatí Rozprávkové javisko,
ktoré sa uskutočnilo v Pohronskom osvetovom
stredisku.
Regionálna súťažná prehliadka dramatickej tvorivosti detí i dospelých si ich získala. Mali možnosť vidieť niekoľko detských divadelných súborov: DDS
Slniečko pri ZUŠ v Žiari nad Hronom, DDS Družina
Veľkého mravca pri ZŠ v Janovej Lehote či DDS Rozsievačik pri Obecnom úrade v Bartošovej Lehôtke.
Každé predstavenie bolo niečím zaujímavé, a preto

videli rôzne žánre – rozprávku, bájku i alternatívne
zameraný program na masmédiá a divadlo. Súťažili aj jednotlivci či kolektív hercov. Rozprávka sa
prepájala s realitou a niektoré situácie poukázali
na dnešný spôsob života mladých ľudí. Kulisy si
malí i veľkí herci vytvorili svojpomocne. Školákom
z cirkevnej školy sa veľmi páčili papierové bábky
zobrazujúce zvieratá v predstavení od známeho
bájkara Jeana de la Fontaina. Predstavenia boli
spestrené skladbami od rôznych interpretov. Keďže to bola súťažná prehliadka divadiel, nechýbala
ani porota, ktorá hodnotila výkony účinkujúcich.
Na malú chvíľu sa tak porotcami stali aj školáci a všetky predstavenia, ktoré videli, hodnotili
na výbornú.
Mgr. Martina Zemánková

Deň otvorených dverí na „Desinke“
V marci, kedy sa uskutočnil zápis detí do materskej školy, privítali
budúcich škôlkarov a ich
rodičov v jednotlivých
triedach aj počas Dňa otvorených dverí.
Výnimkou nebola ani Materská škola – elokovaná trieda na Ul. A. Kmeťa
11. Všetci boli zvedaví: maličkí na hračky a nových
kamarátov, ich rodičia na prostredie materskej ško-

ly, prístup personálu a aj stravu, ktorú budú ich miláčikovia papkať od septembra, keď sa už stanú naozajstnými škôlkarmi. Mnohí navštívili všetky triedy
a podľa toho, ako bezprostredne a bez zábran sa
detičky správali možno povedať, že sa im v našej
škôlke páčilo. Veríme, že od septembra ich nadšenie neopustí a budú sa tešiť na každý deň, strávený
s novými kamarátmi a „novými mamami“.
Kolektív ET – MŠ, Ul. A. Kmeťa č. 11,
Žiar nad Hronom

Recyklohry sú školský
recyklačný program,
ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť
im osobnú skúsenosť so
spätným odberom použitých drobných elektrozariadení.
Elokovaná trieda materskej školy na Ul. A. Kmeťa
11 je ako jediná v meste zapojená do Recyklohier
už druhý školský rok. Recyklohry učia deti ako lepšie chrániť prírodu a našu planétu Zem. Elektroodpad, ktorý bežne vyhadzujeme do kontajnera, dnes
už vieme separovať. Prevádzkovateľ súťaže nám
poskytol krásny červený kontajner a vďaka deťom
a ich rodičom ho plníme pokazenými mixérmi,
sendvičovačmi, mobilmi, fotoaparátmi, fénmi, žeh-

ličkami, mikrovlnkami, elektronickými hračkami a
ďalšími nepotrebnými vecami, ktoré jednoducho
do bežného kontajnera nepatria. A to nie je všetko. V rámci Recyklohier plníme aj rôzne zaujímavé
úlohy – napr. Zošliapni a ušetríš, kedy sme merali,
koľko nestlačených/stlačených plastových fliaš sa
zmestí do zbernej nádoby. Maľovali sme tiež Ideálny elektrospotrebič – Edko Majer namaľoval hriankovač, ktorý namiesto hrianok vypeká peniaze. A
naposledy sme si zhotovili zberný box na nepotrebné batérie a monočlánky s logom Recyklohier
a našej materskej školy Veterníček. Takže naše úsilie
o ochranu životného prostredia je ešte dôslednejšie. Deťom sa úlohy veľmi páčia a pritom sa ešte
mnoho naučia. A my dospelí tiež. Odmena, ktorú
získame, je dôležitá. Ale dôležitejšia je príroda, ktorá sa nám odvďačí svojou krásou a čistotou. A to
nám za to stojí.
ET – MŠ, Ul. A. Kmeťa č.11,ZH

Knižní detektívi pátrajú

Matematický klokan „Dvojke“

Marec je už tradične mesiacom knihy, preto
sa žiaci Základnej školy na Jilemnického ulici
na chvíľu premenili na knižných detektívov.
Súťaživosť a pátranie majú v krvi, preto s napätím počúvali otázky, ktoré im zadala pedagogička
Dagmar Čertíková, vedúca žiackej knižnice a organizátorka pátracej akcie. Odpovede hľadali v knihách školskej knižnice, no svojimi pohotovými
a správnymi riešeniami dokázali, že čítajú aj doma.
Súťažilo sa v každom ročníku prvého stupňa a najsnaživejší žiaci sa tešili z vecných cien. Zároveň sa
„pátrači“ dozvedeli zaujímavosti o najznámejších
autoroch detskej literárnej tvorby na Slovensku i
vo svete. Pátranie však nekončí len jednou akciou,
ale pokračuje ďalej. Knižní detektívi majú šancu byť
úspešní v dlhodobej trojmesačnej súťaži, ktorej
vyhodnotenie bude v máji. Najšikovnejších čaká
odmena v podobe krásnej knihy, no víťazmi sa stanú všetci. Veď je známe, že kniha do nášho života
stále patrí a jej múdrosť a zmysel ťažko nahradíme
niečím iným.
„Štvorka“

Matematický klokan je najväčšia matematická
súťaž na svete aj na Slovensku. Vlani riešilo jej
úlohy viac ako 6 miliónov žiakov zo 46 krajín Európy, Ázie a Ameriky.
V pondelok 19. marca si doposiaľ rekordný počet
111 „klokančiat“ z „Dvojky“ zmeralo svoje matematické sily s ostatnými 66 914 súťažiacimi z 1 397 slovenských škôl v kategóriách Klokanko 1, Klokanko
2, Klokanko 3, Klokanko 4, Školák 5, Benjamín 6,
Benjamín 7 a Kadet 9. Po prvýkrát sme privítali aj
23 najmenších – prváčikov. Napriek tomu, že len
nedávno začali lúskať písmená a čítať prvé vety,
nezľakli sa zaujímavých a zábavných úloh, ktoré
Klokanko pre ne pripravil. Ako sa bude dariť našim
„klokanom“ v tejto súťaži zaujímalo aj zástupkyňu firmy Exam, Ivanu Viskupovú, ktorá je členkou
slovenského realizačného tímu tejto medzinárodnej súťaže. S priebehom a organizáciou súťaže
na „Dvojke“ bola mimoriadne spokojná.
Mgr. Dana Matušková,
Mgr. Miroslava Peštuková

Recyklohry škôlkarov
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V piatok 23. marca sa deti z Materskej školy
– elokovanej triedy na Ul. A. Kmeťa č. 17 rozlúčili s Morenou, symbolom zimy. Privítali však
na školskom dvore jarnú vílu, a to formou piesní, hier a básní.

Mesiac knihy na „Jednotke“
Dňa 16. marca 1828 sa narodil známy spisovateľ a zberateľ ľudových rozprávok Pavol Dobšinský. Tento deň sa stal oficiálnym dátumom
pre Deň ľudovej rozprávky.
V základnej škole na Ulici Dr. Janského sa v tento
deň žiaci 3. C – Števko Bajnok, Jakubko Švec, Jurko Kret, Bianka Šemetková, Alexia Mališová, Emka
Kollárová, Emmka Paulíková, Radko Beňo, Bronka
Magulová, Rastík Zaťko a Natálka Jandíková stali
na chvíľu hercami. Ako najlepšie vedeli, snažili sa
priblížiť múdrosť slovenských ľudových rozprávok svojim spolužiakom z 1. stupňa. Chudobný,
ale múdry človek, spravodlivý kráľ a jeho radcovia
vniesli do školskej knižnice čaro rozprávky O troch
grošoch. Žiaci prvého stupňa si odniesli milý zážitok a ponaučenie, že hodnotu peňazí si treba vážiť. V čítaní rozprávok od Pavla Dobšinského budú
žiaci pokračovať so svojimi učiteľkami. Neskôr svoje
získané znalosti z čítania ľudových rozprávok budú
prezentovať počas riešenia kvízu v školskej knižnici.
Mgr. Katarína Gajdošíková

Lego Education
Dvojka“ sa s nadšením
zapojila do projektu
Lego Education – aj technika môže byť zábavná,
ktorý je realizovaný s finančnou podporou Nadácie ZSNP a Slovalco.
Celý projekt je založený
na inovatívnom a pre deti veľmi atraktívnom prístupe k výučbe technických a prírodovedných predmetov. Prostredníctvom pútavých aktivít s využitím
medzinárodného výchovno-vzdelávacieho programu Lego Education sa žiakom dáva priestor na hravé a experimentálne spoznávanie sveta techniky.
Zároveň sa rozvíja ich kreativita, technické zručnosti a technické myslenie. Tretiakov a štvrtákov zaujala stavebnica Lego WeDo, ktorú im predstavili členovia krúžku Mladý technik. Zaujalo ich najmä to,
že postavené modely môžu oživiť prostredníctvom
počítačového softvéru WeDo, kde majú možnosť
tvoriť vlastné programy. Žiaci II. stupňa našej školy
pracujú na krúžku Elektronik s vyššou verziou tejto
stavebnice a počítačovým softvérom NXT, vďaka
ktorým sa ponárajú do tajov robotiky.
Mgr. Dana Matušková
a Mgr. Jana Bystričanová
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Žiarčania so Sabinovom víťazne, na Košičanov nestačili
BASKETBAL I. LIGA MUŽI – VÝCHOD

9. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom – MMBK Sabinov 94:68
(50:38)
Strelci: Kráľ 31, Moravčík 23, Zibrinyi 20, Kysela 10, Soustružník
6, Kaliak 4.
10. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom – Slávia TU Košice 81:101
(41:45)
Strelci: Kráľ 37, Zibrinyi 14, Bulko, Soustružník 10, Kysela 6, Moravčík 4.
Deviate a desiate kolo 1. Basketbalovej ligy mužov sa odohrali
v žiarskej športovej hale. Domácim basketbalistom sa darilo striedavo, keď v sobotnom zápase hlavne v druhom polčase zvalcovalo svojho súpera zo Sabinova. V nedeľnom stretnutí so Slaviou
TU Košice dokázali držať s favoritom krok iba do polčasu. V druhej
časti hry sa už naplno prejavili skúsenosti hráčov z Košíc a rozhodli
po zlepšenej hre zápas vo svoj prospech.
Tibor Jány, tréner

Hladké víťazstvá mladších žiakov
BASKETBAL MLADŠÍ ŽIACI

Daskit Lučenec – MŠK BK Žiar nad Hronom 22:72
Strelci: Ostáš 16, Rajnoha 14, Koňarik 12, Kádaši
11, Kuchár 11, Šarkozi 4, Muoc 4.
Daskit Lučenec – MŠK BK Žiar nad Hro-

nom 21:57
Strelci: Rajnoha 18, Koňarik 14, Kádaši 9, Ostáš
9, Kuchár 4, Šarkozi 2, Muoc 2.
Ďalšie zápasy oblastných majstrovstiev regiónu
hrali naši mladší žiaci na horúcej pôde v Lučenci.

Zápasy mali jednoznačný priebeh. Keďže domáci
tím mal aj viacero mladších žiakov ako ročník narodenia 1999, rozdiel vo výkonnosti bol očividný
vo všetkých herných činnostiach od prvej do poslednej minúty.
Miloš Slávik, tréner

Minižiaci vyprášili kožuch Handlovej
MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI
BASKETBAL – STARŠÍ MINIŽIACI

12. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 71:16 (35:10)
Strelci: Majer 14, Horváth 14, Šály 9, Záhorec 7,
Šarközy 7, Mihálka 7, Štábel 7, Dérer 3, Nagy 3.
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová
79:15 (37:7)
Strelci: Horváth 18, Nagy 13, Majer 11, Záhorec
10, Dérer 7, Mihálka 6, Šály 6, Šarközy 4, Štábel 2,
Vinarčík 2.

Proti Handlovej, ktorej hráči majú zatiaľ odtrénované menej, potvrdili Žiarčania úlohu favorita
a bez problémov zvíťazili rozdielom dvoch tried.
Pozitívom zápasu bolo maximálne nasadenie
domácich hráčov v obrane a pekné a nezištné
prihrávky v útoku. Chlapci si začínajú konečne
uvedomovať svoju úlohu na palubovke a hlavne
fakt, že dobrá prihrávka voľnému spoluhráčovi
je viac ako dať kôš. Žiarskych starších minižiakov

čakajú posledné štyri zápasy sezóny a ak chcú
postúpiť na majstrovstvá Slovenska, musia zabrať
proti majstrom SR zo Žiliny, a hlavne proti fyzicky
výborne disponovanej Považskej Bystrici. Všetko
majú len vo svojich rukách. Medzinárodný Veľkonočný turnaj v Prahe, na ktorom štartujú za účasti
Slovincov, Srbov, Talianov, Švajčiarov, Nemcov
a Litovcov, ich určite dobre preverí.
Norbert Nagy, tréner

BASKETBAL: STREDOSLOVENSKÝ POHÁR
SPOJENÉ DRUŽSTVO KADETOV A STARŠÍCH ŽIAKOV

V Stredoslovenskom pohári proti Lučencu víťazne
Zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – Daskit Lučenec 63:52
Strelci: Štefanča 20, Košťál 14, Kašša 10, Tenkel
8, Šouc 4.
2. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – Daskit
Lučenec 69:46
Strelci: Štefanča 12, Kašša, Tenkel 10, Košťál,
Skladan, Piatrik 8, Mokroš 5.
Družstvo kadetov odohralo dva rôzne zápasy,

no ani v jednom im nevyšla prvá štvrtina. V prvom
sa trápili z nepremieňaním šancí spod koša, trestných hodov a častými stratami lopty v samotnej
hre. Príchodom na ihrisko Jarka Supuku sa hra
zlepšila a najmä rýchle protiútoky začali hosťom
robiť veľké problémy. No výšková prevaha Lučenca a dobré útočné doskoky nedovolili Žiarčanom
bodovo sa vzdialiť od súpera. A tak sa muselo predlžovať, kde si už jednoznačne Žiarčania nedali
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pustiť víťazstvo z rúk.
Druhý zápas bol o kondícii a dobrej obrane Žiarčanov. Rôzne obranné systémy narúšali hru hostí,
ktorí nepresne strieľali, čo využili domáci na rýchle protiútoky a ľahké zakončovanie. Dôležitá bola
tretia štvrtina, keď Lučenec dal len tri body. V závere zápasu dal tréner príležitosť zahrať všetkým
hráčom z lavičky.
Eduard Frický, tréner
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Karatisti na Slovenskom pohári a Majstrovstvách Slovenska úspešní
KARATE

Súťažná sezóna karatistov naberá na obrátkach. V nedeľu 11. marca sa v Komárne konalo
2. kolo Slovenského pohára mládeže. Za účasti 436 pretekárov zo 47 klubov si naši karatisti
z MŠK Žiar nad Hronom nepočínali zle, keď sa
im opäť podarilo medailovo presadiť.
V kategórii starších žiačok nad 40 kg štartovala
momentálne naša najúspešnejšia pretekárka Nina
Jelžová, ktorá mala na konte už víťazstvo z prvého
kola. V kategórii štartoval takmer dvojnásobný počet pretekárok oproti minulému kolu, ale to Nine
nezabránilo obhájiť zlato, keď opäť nenašla premožiteľku. Jej bodový náskok pred tretím, záverečným
kolom, je už taký veľký, že by ju nemal nikto ohroziť
a Nina by sa mala stať celkovou víťazkou Slovenského pohára vo svojej kategórii.
Podobná situácia je aj v kategórii mladších dorasteniek do 45 kg, kde nás reprezentuje Dominika
Veisová. Dominika išla tiež obhajovať zlato z minulého kola a tiež sa jej to podarilo. Vo finále dokonca
deklasovala svoju súperku, s ktorou sa jej podarilo
vyhrať 8:0 ešte pred časovým limitom. Dominika
má taktiež veľký bodový náskok pred svojimi súperkami, a tak by jej celkové víťazstvo v Slovenskom pohári nemalo ujsť. Ostatným pretekárom sa
nepodarilo medailovo presadiť.

Rasťo Štyriak s bronzovou
medailou
V sobotu 17. marca sa v Žiline
konali Majstrovstvá Slovenska
seniorov, kde po dlhých rokoch
mal zastúpenie aj náš karate
klub v podobe Rastislava Štyriaka. Rasťo je úradujúcim juniorským majstrom Slovenska a
účastníkom tohtoročných juniorských Majstrovstiev Európy.
Pravidlá dovoľujú štartovať juniorom po ostaršení v seniorskej
kategórii, a tak Rasťo nastúpil
do bojov o titul so svojimi staršími kolegami. V seniorských
kategóriách trvá zápas 3 minúty
oproti 2 minútam v junioroch a
aj toto sa podpísalo na tom, že
Rasťo zastal tesne pred bránami
finále, no nakoniec si z turnaja
odniesol krásne tretie miesto.
Ľubomír Striežovský,
Karate klub
MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

Rastislav Štyriak, 3. miesto.

Medailová premiéra nováčikov
KARATE

Poslednú marcovú sobotu sa v Žiline konalo
záverečné kolo Pohára Stredoslovenského zväzu karate a Grand Prix Žilina s medzinárodnou
účasťou. Pre vekové kategórie do 14 rokov to
bol zároveň nominačný turnaj na Majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa budú konať v máji. Na turnaji sa zúčastnilo 368 pretekárov zo 43 klubov
zo Slovenska, Čiech a Poľska.
Naša výprava Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom
pozostávala z 13 pretekárov trénujúcich v Základnej škole na Jilemnického ulici a Základnej škole
v Hornej Ždani. Hlavne choroby sa podpísali na

tom, že časť skúsenejších pretekárov sa turnaja
nezúčastnila, takže družstvo tvorili prevažne začínajúci pretekári.
Prvý do bojov nastúpil najmladší člen tímu Šimon
Sečkár v kategórii 5 – 7-ročných chlapcov. Bola to
jeho premiéra v športovom zápase. Napriek húževnatosti Šimon nakoniec prehral v prvom kole,
no pokiaľ bude pokračovať v súčasnom tempe, určite sa zaradí medzi našich úspešných pretekárov.
V kategórii 8 – 9-ročných chlapcov sa najviac darilo nováčikovi Romanovi Debnárovi, ktorý podľahol svojmu súperovi až v semifinále. V boji o tretie

Veronika Viglašská,
Viglašská, 2. miesto.
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miesto sa stretol so svojím klubovým kolegom Frederikom Haringom, nad ktorým zvíťazil a vybojoval
pre náš klub prvé body. V kategórii 8 – 9-ročných
dievčat nás reprezentovala Veronika Viglašská, pre
ktorú to bol taktiež debut na takomto turnaji. Veronika sa prebojovala do finále, no tu však na svoju
skúsenejšiu súperku už nestačila. My sme však s jej
výkonom boli nadmieru spokojní, keď vybojovala
striebornú medailu.
V kategórii 10 – 11-ročných sa najviac darilo
Natálii Rajčanovej, ktorá ukázala svoju stúpajúcu
formu. Jediným zakopnutím bolo semifinále, kde
mala nad súperkou prevahu v aktivite, no jej súperka doslova v poslednej sekunde zvrátila víťazstvo
na svoju stranu. Natálka v boji o tretie miesto už
nezaváhala.
Medzi mladšími dorastenkami (12 – 13 rokov)
sme mali v kategórii do 45 kg Dominiku Veisovú,
ktorej sa v poslednej dobe darí a inak tomu nebolo
ani teraz. Dominika nenašla premožiteľku, a tak sa
stala vo svojej kategórii majsterkou Stredoslovenského zväzu karate pre túto sezónu. V kategórii
nad 45 kg tesne ušla medaila Karolíne Pivarčiovej,
ktorá po prehre s neskoršou víťazkou postúpila
do repasáže o tretie miesto. Tu prvý zápas vyhrala,
no v boji o tretie miesto bola úspešnejšia jej súperka. Ostatným pretekárom sa nepodarilo medailovo
presadiť.
Po sčítaní všetkých bodov sa náš klub celkovo
po všetkých troch kolách pohára umiestnil spomedzi 57 zúčastnených klubov na 7. mieste, čo je
určite úspechom. Všetkým pretekárom ďakujeme
za vzornú reprezentáciu klubu i mesta.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner karate klub MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk
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Mladšie žiačky ukončili súťaž víťazstvom
VOLEJBAL MLADŠIE ŽIAČKY

Po predposlednom kole, v ktorom sme
utrpeli neuveriteľnú a nepochopiteľnú prehru, sme cestovali do Poltára s „malou dušičkou“, pretože dievčatá z Poltára boli
v minulosti pre nás neporaziteľným súperom.
Sme radi, že v tejto nie celkom vydarenej sezóne sa tradícia porušila a my sme dokázali uhrať

v dvojzápasoch 4 body – za prehru v tajbrejku a výhru 1:3. Zápasy boli vzácne vyrovnané, keď jedna
i druhá strana robili množstvo chýb v základných
herných činnostiach, ani za svet nechceli počúvať
rady trénerov a hrali si „po svojom“. Nakoniec táto
taktika vyšla lepšie našim dievčatám a na záver sezóny si mohli konečne víťazne zatancovať a zakričať.

Naše družstvo v poslednom kole reprezentovali
hráčky: Janka Hrončeková (premiéra v družstve),
Vaneska Kazárová, Vany Krajčiová, Daška Krčová,
Baja Kupčiová, Baška Romancová (kapitánka),
Naty Rusnáková, Lenka Ružičková, Natálka Šedivcová, Veva Šestáková, Dida Vašová, Ivka Zošiaková.
Andrea Kosorinská a Valika Šestáková

Staršie žiačky neuspeli ani v predposlednom zápase
VOLEJBAL STARŠIE ŽIAČKY

ŠK-ŽU Žilina – MŠK Žiar nad Hronom 3:1
(25:27, 25:13, 25:16, 25:15)/3:1 (25:20, 20:25,
25:16, 25:14).
V sobotu 17. marca odohrali staršie žiačky
v Žiline predposledné kolo dlhodobej súťaže.
Neprekvapili ani súpera, ani seba.
Staré chyby. Staré, ale aj nové „boľačky“, lebo
v tejto oblasti je fantázia dievčat asi nevyčerpateľná. Pritom na pohľad vyrovnané družstvá. My
však na svoj bod potrebujeme oveľa viac úsilia
ako súper. Aj veľký náskok sa nám rozplynie ako
opar nad jazerom, keď naň slniečko zasvieti. V hre
je príliš veľa osobnostných faktorov a príliš málo
kolektívneho úsilia. Najskúsenejšie hráčky ani
po troch rokoch tréningu nezakričia na prvú loptu, nejdú na prihrávke „do kolien“... To už nie je náhoda, to je póza. Ale zároveň je to aj volejbalová
abeceda. A keď sme ich to nenaučili a vystriedali
sa pri troch tréneroch, asi to v tých tréneroch ne-

bude. Takmer všetko
na svete sa dá robiť
viacerými spôsobmi.
Ak mi niekto ukáže
ten najvýhodnejší a ja
ho schválne nepoužívam, mal by som prísť
s nejakým iným a aspoň
rovnocenným.
Ale to je planá cesta.
Starí Čínania to formulovali takto: Sú tri
cesty ako konať múdro: prvá cesta je napodobňovaním, tá je
najjednoduchšia. Druhá cesta je skúsenosťami, to je najtrpkejšia. A tretia je rozmýšľaním a tá je najušľachtilejšia. V Žiline hrali:

Zuzka, Baja, Katka, Terka, Baška, Kika, Alicka, Nona,
Ema – kapitánka, bola zranená Žužu.
Ján Odzgan a Andrea Kosorinská, tréneri

N-Sport Trend rozstrieľal Liptovský Mikuláš
HOKEJBAL

Dohrávka 20. kola:
N-Sport Trend Žiar nad Hronom –
MHbO Géci L. Mikuláš 8:0 (3:0, 1:0, 4:0)
Góly: Uhrovič3, Mojžiš, Matuška, Považanec, Gá-

borík, Strohner.
Zostava: Náter – Gáborík, Ďurčov, Pukač, Pračka,
Kamo, Strohner –Takáč, Nemček, Uhrovič, Matuška,
Mojžiš, Pastorok, Dobrík, Šulek, Považanec, Kukla.

Ostatné dohrávky: Jokerit Petržalka – DT Žirafa
Pov. Bystrica 5:2, Imperial Vitamins Martin – HBK
Nitrianski rytieri Nitra 3:0

Žiarčania uhrali solídny výsledok s Martinom
Mojžiš, Pastorok, Kukla.
Ostatné zápasy: Reebok Ružinov – HBC Žirafa
Žilina 8:1, HBK Kometa Vrútky – HBK Nitrianski
rytieri Nitra 3:5,
Imperial Vitamins Martin – N-Sport trend Žiar n/

23. kolo: Imp. Vitamins Martin – N-Sport
Trend Žiar nad Hronom 4:2 (1:0, 3:1,0:1)
Góly: Takáč, Matuška.
Zostava: Náter – Gáborík, Pukač, Pračka,
Strohner – Takáč, Nemček, Uhrovič, Matuška,

Hronom 4:2, ŠK 98 Pruské – ŠK Profis 32 Bratislava 2:1, MHBO Géci Lipt. Mikuláš – MŠK Kežmarok
4:7.

Žiarčanov pripravili o body vylúčenia
24. kolo: N-Sport Trend Žiar nad Hronom –
Hbk Kometa Vrútky 2:3 (1:00, 0:1, 1:2)
Góly: Považanec, Ruttkay.
Zostava: Náter – Gáborík, Ďurčov, Pukač, Pračka,
Kamo, Strohner – Takáč, Nemček, Uhrovič, Matuška, Mojžiš, Pastorok, Dobrík, Ruttkay, Heckl, Šulek,
Považanec, Kukla.
Ostatné zápasy: SK Profis 32 Bratislava – Imprerial Vitamins Martin 2:6, DT Žirafa P. Bystrica – Reebok Ružinov 1:3, HBC Žirafa Žilina – HBK Nitrianski
rytieri Nitra 1:9, LG TPS Bratislava – SK 98 Pruské 5:2.
Tabuľka
1. Nitrianski rytieri22 19 0 0 3 109:39 57
2. Rbk Ružinov 22 16 3 3 0 104:43 57

3. Imp. Vitamins 22 13
4. LG Bratislava 22 13
5. MŠK Kežmarok22 13
6. HBK Kometa 22 8
7. Jokerit Petržalka23 8
8. DT Žirafa P. Bystrica 21
9. HBC Žirafa Žilina22 5
10. SK 98 Pruské 22 6
11. MHbO Géci L. Mik.22
12. N-Sport Trend ZH 21
13. SK PRofis 32 BA21 3
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71:53
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29
11 53:61 27
54:95
22
54:93
21
14 58:107 19
14 56:78 17
40:8612
Zdroj:www.sporttrend.eu
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Žiarsky mestský polmaratón
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Atletickým klubom MŠK Žiar nad Hronom pripravuje
3. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu,
ktorý sa uskutoční 26. mája.
Súčasťou polmaratónu bude aj niekoľko sprievodných podujatí.
Beh zdravia – 1,1 km pre rekreačných bežcov,
začiatok o 12.30 hod.
Polmaratón – začiatok o 13.00 hod.
Od 13.00 hod. bude samostatná súťaž v disciplínach: skok do diaľky z miesta, slalom na 20 m, hod
penovou loptou pre deti predškolského veku a deti
I. st. ZŠ (roč. nar.: 2006, 2005, 2004, 2003).
KATEGÓRIE:

Muži:
· M: hlavná kategória: rok narodenia 1973 – 1994,
· M40: vek 40 – 49 rokov
(rok narodenia 1963 – 1972),
· M50: vek 50 – 59 rokov
(rok narodenia 1953 – 1962 ),
· M60: vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1952
a skôr).
Ženy:
· Ž: hlavná kategória –
rok narodenia 1973 – 1994,
· Ž40: vek 40 – 49 rokov
(rok narodenia 1963 – 1972),
· Ž50: vek 50 a viacej rokov

(rok narodenia 1962 a skôr ).
Štafetový beh – v rámci 3. ročníka Žiarskeho
mestského polmaratónu sa uskutoční aj štafetový beh (pre firmy, organizácie, rodiny a pod. ).
4 x 5 000 m s tým, že prvý bežec v štafete odbehne
6 100 m. V prípade záujmu môže byť prvý člen štafety klasifikovaný aj v celom polmaratóne.
Popis trate: POLMARATÓN 4 x okruh, ktorý má
5 271 m: Ul. M.R. Štefánika - Ul. D. Hrdinov - Ul. A.
Kmeťa - Ul. P. O. Hviezdoslava - Svätokrížske námestie - Ul. SNP - Ul. P. Jilemnického - Ul. Tajovského - Ul. Sládkovičova - Ul. Dr. Janského - Ul. M. R.
Štefánika
Popis trate: BEH ZDRAVIA
1 x okruh, ktorý mám 1 100 m: M. R. Štefánika -

A. Dubčeka - Ul. Sládkovičova - Dr. Janského - M.R.
Štefánika
Traťový rekord: muži – Imrich Magyar, AC Nové
Zámky, 1:08:54, ženy – Sylvia Šebestián, AŠK Grafobal Skalica, 1:25:28.
Prekonanie rekordu: 50 €.
Uzávierka prihlášok: 25. mája.
Prihlášky: Mestský úrad – Odbor správy majetku
mesta (Ján Žiak), Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar
nad Hronom, tel. číslo: 045/678 71 43, 0908 949 527.
Prihlásiť sa môžete aj v deň preteku pri prezentácii.
Prihláška na www.ziar.sk, e-mail: jan.ziak@ziar.sk.
Štartovné: 1 € do 15. mája, 3 € od 16. mája a v deň preteku pri prezentácii. Číslo účtu: 14621422/0200, VS:
12345.
(r)

Žiarski juniori opäť vo finále

Stanislav Kubáň a Zuzana Prausová.

V sobotu 10. marca sa opäť
stretli
najlepší tanečníci Slovenska na Majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch.
Hotel Holiday in a mesto Trnava privítali najlepšie páry Slovenska, ktoré bojovali o titul Majstra Slovenska
v 6 kategóriách.
V dvoch z nich mal zastúpenie i
Tanečno-športový Klub Stella zo Žiaru nad Hronom. Najlepšie výsledky
dosiahli naši najmladší: Stanislav
Kubáň a Zuzana Prausová, ktorí sa
v silnej konkurencii
prebojovali
do finále. Ich výkon však stačil len
na piate miesto. Tesne pred bránami
finále skončili Jaroslav Ihring a Natália
Varechová a stali sa tak ďalším úspešJaroslav Ihring a Natália Varechová. ným párom. V tejto kategórii máme

najpočetnejšie zastúpenie a o titul
Majstra Slovenska súťažil i Tomáš Legíň a Isabella Kúšová (15. – 16. m.)
a Martin Kollár a Dominika Krčmárová
(19. miesto, súťažilo 21 párov).
V kategórii dospelých je našim najúspešnejším párom Jaroslav Oboňa a Dominika Rošková, ktorí tancovali v štvrťfinále
a rozhodcovia im nakoniec pridelili
miesto uprostred štartovného poľa
(16. – 17. miesto z 37 párov).
Sériu tohtoročných Majstrovstiev
Slovenska ukončia Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách,
ktoré sa budú konať v priestoroch
MsKC 28. apríla.
Ing. Stella Víťazková,
hlavná trénerka TŠK Stella

BEH OSLOBODENIA MESTA

Mesto Žiar nad Hronom, AK – MŠK Žiar nad Hronom a Centrum voľného času vás pozývajú na 24.
ročník Behu oslobodenia mesta Žiar nad Hronom,
ktorý sa uskutoční v stredu 4. apríla.
Štart žiackych kategórii je o 10.00 hod.

Kategórie: chlapci/dievčatá
– 2006 a ml. 100 m/100 m
– 2005 – 2004 400 m/400 m
– 2003 – 2002 800 m/800 m
– 2001 – 2000 1 900 m/1 500 m

– 1999 – 1998 3 000 m/1 900 m
– 1997 – 1996 3 000 m/1 900 m
– 1995 – 1994 3 000 m/1 900 m
(r)

