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V tomto čísle:
ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva
sa uskutoční vo štvrtok 26. apríla. Pozvánku
s programom zasadnutia nájdete na strane 2.

Žiarčania čistili mesto

OCENENIE OD MINISTRA ŠKOLSTVA

STRANA 4
Minister školstva ocenil za dlhoročnú prácu v oblasti školstva vedúcu Odboru školstva
a športu v Žiari nad Hronom, Martu Mergovú.
Strana 3.

Revitalizácia
malého parku

DNI JARNEJ ČISTOTY

Počas tradičných Dní jarnej čistoty sa Žiarčania
opäť mohli zadarmo zbaviť objemného odpadu.
Okrem veľkokapacitných kontajnerov rotovala
v meste aj mobilná zberňa. Informácie o množstve vyvezeného odpadu nájdete na strane 2.

STRANA 2

ĎALŠIA ŽIARČANKA V SPEVÁCKEJ SÚŤAŽI

Po Robovi Miklovi a Ivane Kováčovej sa v česko-slovenskej speváckej súťaži predstavila aj
Lenka Libjaková. Svojím spevom oslovila rapera
Rytmusa, ktorý si ju vybral do svojho tímu. Strana 7.

Učiteľov
ocenili
za ich prácu

STRANA 6

Poslanecká kancelária
otvorená
každú stredu.
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Pribudne ďalšia zrevitalizovaná oddychová zóna
Ako bude vyzerať park na Svätokrížskom námestí
Na Svätokrížskom námestí je v súčasnosti v realizácii výstavba objektu cukrárne s terasou.
Jeho súčasťou je aj úprava pôvodného parku.
Ako informovala Marcela Gendiarová z Odboru
životného prostredia Mestského úradu, úprava sa
začala výrubom krátkovekých drevín. „Podnikateľka Andrea Martinová, ktorá projekt realizuje, nám
predložila projekt úpravy parku, ktorý počítal s odstránením drevín, ktoré sú po životnosti. Odstránené boli tridsaťročné tuje a iba jeden strom, ktorý už
bol zhnitý,“ konkretizovala ďalej Marcela Gendiarová. Výrub jej Odbor životného prostredia povolil
aj z toho dôvodu, že kríkové porasty majú svoju životnosť a keď ju presiahnu, často sa lámu a postupne odumierajú. To bol aj prípad v žiarskom parku
na Svätokrížskom námestí. „Navyše, pani Martinová má povinnosť nahradiť odstránené dreviny novou okrasnou výsadbou. Okrem stromov a kríkov,

ktoré plánuje vysadiť, do parku pribudne kvetinová
výsadba, ihrisko pre deti a altánok. Mesto tak bude
mať zrevitalizovanú ďalšiu malú oddychovú zónu,“
dodala Gendiarová. S náhradnou výstavbou a výstavbou atrakcií pre deti a návštevníkov parku sa
začne postupne po výrube drevín.

Pamiatkový úrad s výrubom súhlasil
Súhlas na výrub drevín dal aj Pamiatkový úrad
v Banskej Bystrici, keďže park sa nachádza v ochrannom pamiatkovom pásme. Vo svojom vyjadrení
odporučil odstrániť kríkovú výsadbu (tuje) a ihličnaté stromy, ktoré, podľa jeho vyjadrenia, do historického konceptu Svätokrížskeho parku nepatria.
Projekt výstavby novej cukrárne na mieste bývalých verejných WC a prenájom predmetných
pozemkov schválilo mestské zastupiteľstvo. Medzi

Výstavba obchvatu odkloní dopravu z mesta

S výstavbou obchvatu Žiaru nad Hronom, ktorý presunie dopravu z Ulice SNP, chce Národná
diaľničná spoločnosť začať už v júli tohto roku.
Výstavba viac ako 6,5-kilometrového úseku R2,
ktorý bude obchádzať mesto, sa pritom plánuje

od konca 90. rokov. Žiarčania sa už obchvatu nevedia dočkať. V súčasnosti po Ulici SNP prechádza
veľké množstvo vozidiel, mnohé z nich sú pritom
nákladné a spôsobujú hluk a veľké otrasy. Obchvat
R2 bude Žiar obchádzať západnou stranou. Začínať
sa bude pri obci Lovčica – Trubín a koniec úseku
bude pri obci Lovča na rýchlostnej ceste R1. Ako
informovala Národná diaľničná spoločnosť, výstavba by mala trvať 24 mesiacov a pre obyvateľov
mesta nebude predstavovať žiadnu záťaž. Žiarsky
magistrát požaduje, aby sa miestne komunikácie
pre stavebnú dopravu nepoužívali. Zároveň požiadal o opatrenia proti hluku a prašnosti v blízkosti
ulíc A. Dubčeka a Sládkovičovej. Obchvat bude jedným z prvých úsekov rýchlostného ťahu R2, ktoré
pôjdu do výstavby ešte v tomto roku.
(r)

Na skládke skončil odpad s váhou 62 slonov
V dňoch od 26. do 31. marca sa na území mesta Žiar nad Hronom konali Dni jarnej čistoty.
Mesto ich realizuje v súčinnosti s Technickými
službami, a. s., už niekoľko rokov.
Ako už býva zvykom, veľkokapacitné kontajnery
na objemný odpad a mobilné zberne na ukladanie nebezpečného odpadu boli rozmiestňované
v rámci celého mesta Žiar nad Hronom, ako aj
v časti Šášovské Podhradie.
Počas šiestich dní v meste denne rotovalo
na 13 až 14 stanovištiach 22 veľkokapacitných kontajnerov. Do nich mohli obyvatelia mesta bezplatne ukladať objemný odpad a drobný stavebný odpad, ktorý nie je vhodný na ukladanie do bežných
zberných nádob umiestnených v stojiskách, alebo
vo vlastníctve občanov v častiach IBV.
Ako nás informovala Ivana Martincová, vedúca
Odboru životného prostredia, počas tohtoročných
Dní jarnej čistoty sa spolu vyviezlo 186 veľkokapa-

podmienky, ktoré musí súkromná podnikateľka
splniť, je revitalizácia a starostlivosť o Svätokrížsky
park.
Na fotografii si môžete pozrieť návrh ako má
v budúcnosti vyzerať park na Svätokrížskom námestí či navrhované druhy okrasnej výsadby. (r)

citných kontajnerov, čo predstavuje 186,190 ton
vyvezeného objemného odpadu. Pre porovnanie,
váha dospelého slona dosahuje v priemere 3 tony.
To znamená, že Žiarčania sa počas Dní jarnej čistoty
zbavili odpadu, ktorý predstavuje priemernú váhu
62 slonov.
Okrem stanovíšť s kontajnermi boli občanom
k dispozícii aj mobilné zberne, ktoré boli pristavené
postupne na 11 stanovištiach. Do mobilných zberní občania uložili celkom 18 092 kg odpadu, z toho
6 972 kg nebezpečného odpadu, 11 120 kg opotrebovaných pneumatík a ostatného odpadu.
Dni čistoty sa v meste organizujú dvakrát ročne,
na jar a na jeseň. Tento rok sú naplánované Dni
jesennej čistoty na dni od 24. do 29. septembra,
kedy sa môžu občania opätovne bezplatne a v blízkosti svojich domov zbaviť nepotrebného odpadu
zo svojich domácností.
(li)

Pozvánka
na mestské zastupiteľstvo
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň 26. apríla 2012 (t. j. štvrtok) o 14.00 hodine do zasadačky Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2,
s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných
kontrolách HKM za rok 2011.
4. Správa o činnosti MsP za rok 2011.
5. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
6. Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
stanovisko audítora, stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok
2011.
7. Správa o činnosti MsKC za rok 2011.
8. Výročná správa – Útulok pre psov.
9. Interpelácia poslancov.
10. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
11. Záver.
Ivan Černaj, primátor
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Ocenenie ministra školstva išlo aj do Žiaru nad Hronom
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil vtedajší
minister školstva, Eugen Jurzyca, 50 osobností. Medzi ocenených patrí aj Marta Mergová, vedúca Odboru školstva a športu v Žiari
nad Hronom.
Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva a vedy si z rúk ministra prevzali medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Pracovníci v oblasti školstva
boli odmenení za dlhoročnú pedagogickú prácu,
mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovnovzdelávacom procese, ako aj inovatívne prístupy
vo vzdelávaní či starostlivosť o postihnutých a
talentovaných žiakov. Marta Mergová získala ďakovný list za celoživotnú prácu v prospech rozvoja
školstva na Slovensku. V oblasti školstva sa pohybuje v podstate celý svoj život, už od skončenia
strednej školy. „Na moje prekvapenie, ostatní ocenení boli o dosť starší odo mňa. Napríklad, najstarší
ocenený mal 90 rokov. O to väčšia je to pre mňa
pocta, pretože nemusím čakať ešte 40 rokov na takéto ocenenie,“ priznala Marta Mergová.

Žiar je lídrom v oblasti školstva
na Slovensku
Návrhy na udelenie ocenení predkladajú Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) orgány štátnej správy v školstve, občianske
združenia, rôzne inštitúcie, rektori vysokých škôl
alebo riaditelia priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR či jednotlivci prostredníctvom príslušných
krajských školských úradov. Tie následne posudzuje komisia ministra pre morálne oceňovanie, ktorej
členmi sú poprední predstavitelia rezortu školstva,
ako aj iných oblastí spoločenského života. V prípade Marty Mergovej podali návrh na ocenenie
riaditeľka Materskej školy a Centra voľného času
a Spoločnosť pre predškolskú výchovu. „Bolo to
pre mňa veľké prekvapenie. Som rada, že návrh na
moje ocenenie išlo priamo zo Žiaru nad Hronom.

tor Ivan Černaj, a to priamo počas podujatia Učiteľ
na jednotku. „Pocit, ktorý som mala, keď počas
podujatia všetci učitelia stáli, bol úžasný. Vtedy
som naozaj cítila, že sme dobrý tím a tlieskalo sa
nám všetkým. V Bratislave som na oficiálnom podujatí prevzala ocenenie a v Žiari som to emocionálne prežila,“ dodala ďalej.

V porovnaní s inými školami
sme o veľký skok vpredu
Ďakovný list z rúk ministra pre Martu Mergovú.
Cením si to o to viac, lebo sú to ľudia, s ktorými
komunikujem denno-denne. Ak som pre nich prínosom, to znamená, že moja práca má zmysel.“ Ďakovný list však Marta Mergová vníma ako ocenenie
práce všetkých ľudí, ktorí v oblasti školstva v Žiari
pôsobia. „Myslím si, že sme ako mesto lídrom v tejto oblasti. Ja môžem mať nápady a všelijaké možné
sny, ale dajú sa zmeniť na skutočnosť len ak mám
na to pripravenú pôdu a ak mám oporu vo vedení mesta. To, že sme sa v rámci Žiaru niekde ocitli,
to je hlavne vďaka dobrej súhre všetkých činiteľov
a komponentov – škôl, mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.“ Spomedzi ocenených bola
Marta Mergová ako jediná za mesto, nie ako pedagogický pracovník. Vníma to preto aj ako uznanie
práce celej samosprávy.
Do Bratislavy si mohla vedúca odboru školstva
a športu pozvať jednu osobu. „Pozvala som si bývalého viceprimátora a kolegu, Romana Zaťku. Je pre
mňa človekom, ktorý ma počas ôsmich rokov, kedy
na MsÚ pôsobil, posúval dopredu a ktorý mal svojimi víziami a predstavami veľký vplyv na moju prácu, takže pozvanie, aby išiel so mnou, bolo akýmsi
poďakovaním za spoluprácu v predchádzajúcom
období,“ vysvetlila Marta Mergová. Za celoživotnú
prácu v oblasti školstva sa jej poďakoval aj primá-

Nedeľné kiná pre rodiny za symbolické vstupné
Ako sme vás už pred časom informovali, nové vedenie Mestského
kultúrneho centra pripravuje pre svojich návštevníkov niekoľko noviniek.
Okrem Piesne pre Žiar či hľadania talentovaných Žiarčanov sa môžete tešiť
na nedeľné kiná pre najmenších či detský kútik so strážením.
Cieľom novej riaditeľky MsKC je podporovať spoločné rodinné aktivity Žiarčanov.
Medzi prvými novinkami zavedenými do
praxe je spustenie nedeľňajšieho vysielania pre deti s rodičmi, ktoré by sa postupne mali stať tradíciou. Kino pre najmenších je pritom so symbolickým vstupným
jedno euro pre všetkých členov rodiny.
Ako prvá sa v nedeľu 15. apríla vysielala
animovaná rozprávka o malej korytnačke, Sammyho dobrodružstvá. Michaela
Pribilincová, riaditeľka MsKC: „Počítame
s tým, že nie vždy sa nám podarí zohnať
na vysielanie nejakú rozprávku. Preto
chceme rozprávky striedať s divadelnými predstaveniami pre najmenších, a to
vždy o 15-tej hodine.“

O deti sa postará vyškolený personál
Možno i vy patríte medzi tých, ktorí
radi navštevujú divadelné či iné kultúrne
podujatia, no práve v čase ich konania
sa vám nemá kto postarať o vaše dieťa.
Aj v takejto situácii chce nové vedenie
MsKC svojim návštevníkom vyjsť v ústrety. V krátkom čase plánuje sprístupniť
detský kútik so strážením, ktorý by sa mal
nachádzať v bývalej kaviarni v priestoroch MsKC. „Detský kútik so strážením
bude sprístupnený vždy popoludní. Využívať ho budú môcť nielen rodičia, ktorí
sa chcú kultúrne vyžiť, ale takí, ktorí si potrebujú napríklad urobiť nákupy. O deti
sa im pritom postará vyškolený personál.
Podobné detské kútiky už rodičia určite
poznajú z väčších nákupných centier,“
spresnila Michaela Pribilincová a ako dodala, projekt detského kútika je finančne
náročný. „V súčasnosti stále hľadáme finančné prostriedky, oslovujeme sponzorov a spracúvame projekty, aby sme
mohli detský kútik sprístupniť v čo najkratšom čase,“ dodala na záver riaditeľka
MsKC.
(li)
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Žiarske školstvo patrí právom medzi lídrov
na Slovensku. Už niekoľko rokov to potvrdzujú
rôzne projekty, na ktorých odbor školstva a športu pracuje. Žiar mal ako prvé mesto na Slovensku
zrekonštruované všetky základné školy vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti a v súčasnosti sú zrekonštruované aj všetky budovy materskej školy. Čo
sa týka samotného vzdelávacieho procesu, naše
tri základné školy sa špecializujú na určitú oblasť.
„Základná škola na Ul. Dr. Janského sa orientuje na
prírodovedné predmety, Základná škola na Ul. M.
R. Štefánika na spoločensko-vedné predmety a Základná škola na Jilemnického ulici na prácu s deťmi
so všeobecným intelektovým nadaním a nadaním
na športy. Samozrejmosťou je aj začleňovanie postihnutých detí do kolektívu, vzdelávanie pedagógov a odborných zamestnancov,“ vysvetlila Marta
Mergová. Okrem toho sú žiarske školy zapojené
do mnohých projektov, ako napríklad Zdravý
úsmev či Protech, organizujú environmentálne
aktivity, svoje typické a už aj tradičné podujatia, zaujímajú sa o históriu mesta, prevzali patronát nad
hrobmi významných osobností mesta a zapájajú
sa aj do medzinárodných projektov. Je toho naozaj
veľa, čo je hodné pochvaly a právom môžeme byť
na naše školy a školské zariadenia pyšní.
(li)

Mestská obývačka opäť otvorená
Pod slovom obývačka si každý
z nás predstaví niečo iné – oddych po náročnom dni, miesto
na stretávanie sa, priestor
na rodinné oslavy či možnosť
sledovania svetového i domáceho diania. Takúto obývačku
má aj naše mesto.
V jej priestoroch, ktoré sú
v Mestskej plavárni, si nájde to
svoje hlavne mládež. Dominika Švecová, koordinátorka práce s mládežou: „Toto miesto vzniklo vďaka finančnej podpore programu Mládež
v akcii. Slúži hlavne pre aktivity ako je stretávanie mladých ľudí, resp.
uzavretá spoločnosť pre neformálne skupiny a združenia, získanie informácii v oblasti európskej dobrovoľníckej služby, možnostiach mladých ľudí počas a po skončení strednej školy, zaujímavých podujatiach
i rôznom trávení voľného času, získanie informácii z nových encyklopédií, ktoré sa nachádzajú v týchto priestoroch, prístup na internet
za symbolickú cenu či laminovanie, kopírovanie dokumentov za prístupné ceny či už spomínaný oddych po náročnom dni v príjemnom
prostredí pri čaji, minerálke či kávičke.“ Pri všetkých týchto činnostiach
sú návštevníkom mestskej obývačky k dispozícii dve šikovné pracovníčky, ktoré poskytnú aj ďalšie informácie. Mestská obývačka je opäť otvorená od 2. mája na Mestskej plavárni počas pracovných dní od 13.00
do 17.00 hod. Záujemcovia sa môžu bližšie informovať aj e-mailom
na: mestska.obyvacka@gmail.com .
(r)
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Žiarčania sa aktívne zapojili do akcie Vyčistime si mesto
V sobotu 31. marca organizovalo mesto Žiar
nad Hronom v rámci tradičných Dní jarnej čistoty aj aktivitu Vyčistime si mesto 2012 ako reakciu na vyhlásenú výzvu MŽP SR ku Dňu Zeme.
Mesto vyzvalo subjekty verejnej správy do akcie, zapojili sa aj zamestnanci mesta a poslanci
mestského zastupiteľstva, ktorí počas tohto čistili určitých lokalít nášho mesta a mestskej časti
Šášovské Podhradie.
„Akciu Vyčistime si Slovensko vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme.
Sprievodné akcie, ktoré mesto pri tejto príležitosti
pripravilo, mali motivovať občanov k posilneniu
pocitu spolupatričnosti a vzťahu k svojmu mestu a bydlisku, v ktorom žijú. Zároveň tak prispeli
k vyčisteniu životného priestoru, ktorý nás bezprostredne obklopuje“, vysvetlila vedúca odboru
životného prostredia, Ivana Martincová.
Zamestnanci Mestského úradu v Žiari
nad Hronom v sobotu čistili určené lokality v meste
od množstva čiernych skládok. Tie sa nachádzajú a tvoria najmä popri Lutilskom potoku, v okolí
Mestskej športovej haly, pri Partizánskej ulici či na
hlavnom úseku cesty medzi Žiarom a Šášovským
Podhradím. Okrem čistenia tiež natierali otvorené
ihrisko pri vchode do parku. Spolu s poslancami Jánom Vinarčíkom, Máriou Biesovou, Norbertom Nagym, Jozefom Tomčánim, Petrom Dubeňom a Emilom Vozárom hrabali lístie a čistili ihrisko Mravček
od odpadu. Upratovalo sa aj v okolí detských jaslí.
Na námestí sa podarilo upraviť terén a štrk, pozametať, prehrabať, vyrovnať a ubiť terén.

démie v Žiari nad Hronom privítali výzvu mesta
a zapojili sa v dňoch od 26. do 31. marca do prác
pri upratovaní a čistení verejných priestranstiev
mesta. V takejto činnosti vidíme základ pre zmenu
myslenia mládeže v budúcnosti. Študenti skrášlili
areál školy. Od smetí a neporiadku vyčistili okolie
školy a veľké plochy v Parku Š. Moysesa. Po úprave
terénu zatrávnili plochy pri vstupe do parku.
Pri zabezpečení odvozu vyzbieraného odpadu
a bioodpadu škola spolupracovala s Mestským úradom – Odborom životného prostredia a Technickými službami, a. s. v Žiari nad Hronom. Osobitné
ktorý spolu s kolegom upratoval v okolí Domu
služieb. Dušan Blaho: „My z Čajovne za rohom vyznávame hodnoty spojené s kladným vzťahom
k životnému prostrediu, napríklad bioodpad, ktorý
tvoríme separujeme dobrovoľne, aj keď sa v našom
meste ešte systémovo netriedi. Keď sme zaregistrovali výzvu mesta na zapojenie sa do akcie Vyčistime
si mesto, ani chvíľu sme neváhali. Podobné akcie by
sa mohli v Žiari robiť častejšie, veď v konečnom dôsledku pomáhame si robiť naše prostredie krajším
a čistejším.“
Na čistení mesta sa podieľali aj klienti Domova
dôchodcov a Domova sociálnych služieb. Členovia
Občianskeho združenia na Záchranu hradu Šášov
upratovali v okolí Šášovského hradu. Približne
15 členov Občianskeho združenia Šášovčan vyčistilo čierne skládky v Šášovskom Podhradí v smere
od hlavnej cesty do obce. Vyzbieraným odpadom
naplnili jednu abrolovú vaňu.
„Mesto Žiar nad Hronom sa chce poďakovať
všetkým zúčastnením, ktorí aktívne zareagovali
na výzvu a ukázali, že im na čistom meste záleží.
Na to, že sa takéto hromadné podujatie konalo prvýkrát sme spokojní s účasťou a veríme, že
po ďalšie roky bude subjektov len pribúdať,“ vyjadrila
na záver spokojnosť Ivana Martincová.
(li)

poďakovanie za ochotu a kvalitnú spoluprácu vyslovujem vedúcej odboru Ivane Martincovej, Lucii
Šoucovej a riaditeľke TS, Zuzane Gallovej. Ďakujem
touto cestou všetkým študentom a učiteľom našej školy, ktorí vykonali veľký kus práce. Upravené prostredie a čistota je nádhernou vizitkou ich
usilovnej práce, ktorú si môžete na prechádzke
v parku vychutnať. Verím, že každého, kto navštívi
park, osloví a poteší upravené a čisté prostredie,
ktoré umocní krásy jeho prírody.
Mgr. Helena Halová, riaditeľka školy

Upratoval aj majiteľ čajovne
Do čistenia mesta sa zapojilo aj niekoľko bytových spoločenstiev, ktoré čistili okolia svojich bytových domov. Spolu s pracovníkmi Mestského
úradu, poslancami a bytovými spoločenstvami sa
na skrášľovaní mesta podieľali aj niektoré školy
a inštitúcie pôsobiace na území mesta. Žiaci a zamestnanci Základnej školy na Jilemnického ulici
a Základnej školy na Ul. Dr. Janského upratovali
okolie školy počas celého týždňa. Študenti Súkromnej obchodnej akadémie spolu so svojimi pedagógmi vyčistili okolie kaštieľa a tiež Park Štefana
Moysesa. V okolí školy si poupratovali aj študenti
Súkromnej strednej odbornej školy technickej.
Spomedzi podnikateľských subjektov sa do akcie
zapojil aj majiteľ Čajovne za rohom, Dušan Blaho,

Čistilo sa aj v okolí „Štvorky“
Park krajší aj vďaka Súkromnej
obchodnej akadémii
Veľký učiteľ národov J. A. Komenský, ktorého výročie sme si pred niekoľkými dňami pripomenuli,
povedal: „Kto nevidí krásy prírody, nič nevidí.“ To,
že jeho odkazy sú aktuálne aj v súčasnosti, je nám
všetkým učiteľom a zamestnancom pôsobiacim
v oblasti výchovy a vzdelávania zrejmé. Preto študenti a zamestnanci Súkromnej obchodnej aka-
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Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme sa celá
„Štvorka“ zapojila do celoslovenskej akcie Vyčistime si Slovensko, ktorú organizuje Ministerstvo životného prostredia. Mali sme len jeden cieľ – vyčistiť a skrášliť blízke okolie našej školy, a tak prispieť
k čistejšiemu životnému prostrediu v našom meste.
Pracovné pomôcky nám zabezpečil OÚ ŽP Zvolen,
vďaka čomu sa dňa 4. apríla mohli všetky šikovné
ruky pustiť do práce. Vyzbierali sme niekoľko vriec
odpadov, ktoré sa následne pretriedili a dali tam,
kde naozaj patria.
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Vandali sa „podpísali“ na vchodové dvere
Pred niekoľkými dňami zostali obyvatelia jedného z bytových domov na Ulici Dr. Janského
v šoku. Ich nové vchodové dvere poznačili oranžovým sprejom vandali. „Vyzdobené“ dvere
nepobúrili iba samotných obyvateľov bytového
domu, ale aj okoloidúcich, ktorí sa pri nich zastavovali a neskrývali rozhorčenie.
Páchateľ či páchatelia by si však mali uvedomiť,
že od roku 2005 platí na Slovensku novela Trestného zákona. V nej je zapracovaný § 246, ktorý presne
špecifikuje kto a akým spôsobom sa dopúšťa trestného činu poškodzovania cudzej veci postriekaním, pomaľovaním a popísaním farbou alebo inou
látkou. Tvorba grafitov sa tak stáva protizákonnou
činnosťou s nemalými sankciami. Kto poškodí cudziu vec tým, že ju pomaľuje či postrieka farbou
alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až
na jeden rok. Podľa rozsahu škody sa však takýto

čin môže potrestať aj odňatím slobody od šesť mesiacov až na desať rokov.
V prípade, že sa stanete svedkom takéhoto trestného činu, okamžite volajte na Mestskú políciu, číslo 159. Mestská polícia poškodenie zadokumentuje
a odovzdá na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru ako podozrenie z trestného činu v zmysle Trestného zákona § 246.
(li)

Cvičenia pre budúce mamičky

V žiarskej Nemocnici s poliklinikou sa každý
druhý štvrtok v mesiaci koná psychofyzická príprava budúcich mamičiek na pôrod.
Počas týchto stretnutí pôrodné asistentky budúce mamičky informujú o priebehu tehotenstva,
pôrode, šestonedelí a o starostlivosti o ich novorodené bábätko. Okrem besied absolvujú aj cvičenia
na fit loptách, čo im pomáha udržať sa aj počas
tehotenstva v dobrej fyzickej forme. Nechýbajú
ani prednášky o životospráve, pôrode či o rôznych
relaxačných metódach. Vďaka tomu, že sa budúce
rodičky bližšie spoznajú s pôrodnými asistentkami,
zníži sa ich strach z pôrodu, ktorý je pre každú ženu
prirodzený.
(li)

Foto: Dušan Minár

Foto: (kf)

Majster fantázie
V rámci celoslovenského podujatia Týždeň
slovenských knižníc si Mestská knižnica Michala Chrásteka pripravila pre svojich najmenších
čitateľov podujatie s tajomným názvom Majster
fantázie.
Malí čitatelia, a zároveň priaznivci rozprávok,
sa stretli v Divadelnej sále Mestského kultúrneho
centra. Cieľom podujatia bolo predstaviť a priblížiť
deťom zo školských klubov základných škôl tvorbu najznámejšieho svetového rozprávkara, Hansa
Christiana Andersena. Vďaka netradičnému putovaniu Andersenovou rozprávkovou ríšou spoznali
deti známe i menej známe rozprávky tohto skvelého majstra pera. Rozprávky boli spestrené pesničkami, tancom a krátkym divadlom. V programe sa
predstavili žiaci zo Základnej umeleckej školy Zity
Strnadovej-Parákovej a žiaci zo Školského klubu
detí pri Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika.
(li)

Študijný program Univerzity tretieho veku UMB v Banskej Bystrici na školský rok 2012/2013
Informácia, že mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Centrom pre celoživotné vzdelávanie
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje od nového akademického roka možnosť
univerzitného vzdelávania priamo v našom
meste, bola zverejnená v nedávnom období.
Aby práce na príprave mohli pokračovať, potrebujeme spolupracovať s budúcimi účastníkmi
vzdelávania. Dôležité sú pre nás predovšetkým
informácie, o aké študijné programy je záujem a
koľko študijných skupín vytvoríme, s čím priamo
súvisí zabezpečenie priestorov na vzdelávanie.
Zverejňujeme preto ponuku študijných programov, ktorých realizáciu v budúcom akademickom
roku plánujeme. V jednom študijnom programe
počítame s počtom 25 účastníkov. Predbežná
prihláška na štúdium bude k dispozícii na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom. Prihlášku si
taktiež môžete vyzdvihnúť na recepcii Mestského úradu v Žiari nad Hronom a v Dennom centre Domu seniorov na Ul. A. Kmeťa č. 11. Okrem
ponúknutých študijných programov uveďte
na svoju predbežnú prihlášku aj iné programy,
o ktoré by ste mali záujem.
Predbežnú prihlášku je potrebné doručiť
na MsÚ, vedúcej Odboru školstva a športu, Marte
Mergovej do 30. apríla 2012.
Ponuka študijných programov:
•Starostlivosť o zdravie – cibrenie pamäte
Základy zdravovedy, starostlivosť o zdravie, homeopatia, otázky z neurológie, klinickej psychológie – cibrenie pamätí

•Záhradníctvo
Odborné otázky v oblasti zeleninárstva, ovocinárstva a záhradnej architektúry
•Environmentalistika
Najnovšie poznatky vedy z oblasti života človeka a prírodných zákonitosti.
•Fytoterapia
Netradičné formy medicíny – zamerané na rastlinnú výživu a liečbu i preventívne opatrenia fytoterapeutického charakteru
•Výživa a zdravie
Zdravý životný štýl – zameraný na výživu zdravých osôb, zloženie výživy, zásady zdravej výživy,
falšovanie potravín, výživa pri rôznych ochoreniach, alternatívne spôsoby stravovania
•Umenie
Výrazové na výtvarné prostriedky výtvarného
umenia, výtvarné umenie na území Veľkej Moravy, Slovenska až po 20. storočie, svetové výtvarné
umenie – románsky sloh, gotické umenie, renesančné a barokové umenie
•Kresba a maľba
Teoretické a praktické zručnosti v kreslení a maľovaní
•Dejiny Slovenska
Moderná história Slovenska posledných dvoch
storočí
•Právo
Široký záber z teórie práva a jednotlivých právnych odvetví a to štátneho práva, občianskeho
práva, dedičského práva, rodinného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného
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práva, dôchodkový a sociálny systém a problematiku financovania štátu a dane a ďalšie špecifické
právne otázky.
•Spoločenský a diplomatický protokol a aplikované etiky
Spoločenské pravidlá v rámci etikety, morálka,
právne vedomie, správanie sa na verejnosti, dary
a darovanie, spoločenské podujatia, obchodné
rokovania a otázky týkajúce sa etiky.
•Psychológia
Odborné otázky týkajúce sa psychológie osobnosti, psychológie rodiny, psychohygienu, poruchy dospelých, rozvoj komunikačných zručností,
riešenie konfliktov, komunikáciou v rodine a pod.
•Sociológia
Otázky týkajúce sa postavenia človeka v spoločnosti, človek v rodine, človek v politike
•Informačné a komunikačné technológie
(počítače)
Základy informatiky a zoznámenie sa s počítačom a jeho funkciami, ďalšie odborné témy – tabuľkové procesory, MS Excel, internet, prepisovanie listov, digitálna fotografia, multimédia, tvorba
web stránok, jazyky a nástroje na tvorbu web
stránok, chatovanie, MS Front Page, GIS a ďalšiu
odbornú problematiku v oblasti IaKT.
•Jazykové kurzy
Jazykové kurzy v angličtine, nemčine, taliančine
a francúzštine, prípadne iných jazykoch za podmienky dostatočného počtu študentov (10 záujemcov o zvolený študijný jazykový odbor).
Phdr. Marta Mergová, OŠaŠ
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Učiteľ na jednotku
V piatok 30. marca boli pri príležitosti Dňa
učiteľov primátorom Ivanom Černajom ocenení žiarski pedagógovia. Šiesteho ročníka
programu sa okrem učiteľov z materských a základných škôl, Základnej umeleckej školy Zity
Strnadovej-Parákovej a Centra voľného času zúčastnili aj riaditelia stredných škôl a riaditeľka
Špeciálnej základnej školy.
Počas šiesteho ročníka kultúrno-spoločenského podujatia bolo za svoju dlhoročnú svedomitú
a kreatívnu pedagogickú činnosť odmenených 15
žiarskych pedagógov. Odovzdaná bola i mimoriadna cena, ktorú primátor mesta každoročne udeľuje
vybranému učiteľovi za celoživotnú pedagogickú
prácu a zodpovedné plnenie náročných úloh.
Takmer 300 pedagógov z našich základných
a materských škôl a učiteľov v dôchodku sa zišlo
v Estrádnej sále Mestského kultúrneho centra. Zo
Základnej školy na Ulici Dr. Janského si ocenenie
z rúk primátora a Marty Mergovej, vedúcej odboru
školstva a športu, prevzali Jozef Rochovský, Tatiana

Mária Vozárová.
Snopčoková a Mária Vozárová. Medzi ocenenými
zo Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika boli tento rok Ľuboslava Adamovská, Ján Beňo a Miroslava
Peštuková, zo Základnej školy na Jilemnického ulici
získali ocenenie Jana Borgulová a Eva Višňanská
a zo Základnej školy s materskou školou Štefana
Moysesa Jana Búciová a Jana Mičincová. Za svoju
dlhoročnú pedagogickú činnosť bola ocenená aj
Beáta Ritterová zo Základnej umeleckej školy Zity
Strnadovej-Parákovej. Odmenené boli opäť aj učiteľky z Materskej školy a jej elokovaných tried. Tento rok si ocenenie odniesli Ružena Bokšová, Helena
Garajová a Eva Lóšková.

Svoju prácu vnímajú ako poslanie
Ľuboslava Adamovská: „Bola som nesmierne dojatá, keď som sa dozvedela, že budem ocenená.
V dnešnej dobe, keď práca učiteľov, hoci je veľmi
náročná, ale nie je docenená ani po finančnej ani
spoločenskej stránke, nachádzajú mnohí ľudia cestu ako nám učiteľom ukázať, že si naše úsilie a dosiahnuté výsledky vážia. Tešila som sa na tento deň.
Bola som ohromená veľkoleposťou podujatia, ktoré pre nás, učiteľov, pán primátor spolu so svojimi
spolupracovníkmi pripravil.
Bol to nádherný pocit, keď som začula svoje meno
a mladý muž ma vzal pod pazuchu a viedol k pódiu.
Počúvala som slová, ktoré vypovedali o mojej 23ročnej práci v školstve a užívala som si tú jedinečnú
chvíľu. Mnoho kolegov mi blahoželalo a ja som tú
úprimnosť cítila z ich slov. Za moje výsledky určite

Ľuboslava Adamovská (v strede).
vďačím aj pozitívnej klíme na pracovisku, pretože
moji kolegovia sú aj mojimi priateľmi a, samozrejme, aj deťom, ktoré mi každý deň vracajú to, čo
do nich vkladám. Moja práca je zároveň koníčkom
a toto ocenenie ma posunulo ďalej, motivovalo ma
do ďalšej práce.“ Svoju prácu vníma ako poslanie aj
pedagogička Mária Vozárová: „Práca pedagóga je
krásna, ale namáhavá. Nie je to len povolanie, ale
celoživotné poslanie. Žiaci skutočne ocenia prácu
svojich učiteľov až v dospelosti, keď si uvedomia,
aké hlboké vedomosti v škole získali a ako sú prepravení na život. Každého pedagóga úprimne teší,
keď sa pri ňom po rokoch jeho žiaci pristavia, zaspomínajú si a poďakujú. Zadosťučinením je aj to,
keď si prácu všimnú a ohodnotia aj nadriadení.
Tohtoročné ocenenie si veľmi vážim a som za to
vedeniu školy vďačná.“
Všetci traja ocenení pedagógovia zo Základnej
školy na Ul. M. R. Štefánika boli milo prekvapení, že
si vedenie mesta a školy spomenulo práve na nich
a rozhodlo sa im udeliť ocenenie: „V Žiari nad Hronom sa každoročné oceňovanie najlepších učiteľov
stalo peknou tradíciou. Keď preberali toto ocenenie, vedeli sme, že tým sú oceňovaní všetci naši
kolegovia, či už starší, ktorí dlhé roky odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti mladej generácii,
alebo aj mladí, začínajúci učitelia, ktorí mali a majú
v dnešnej ťažkej dobe odvahu vziať na seba bremeno zodpovednosti voči našej budúcnosti. Veríme,
že spoločnosť vráti učiteľom váhu ich zodpovednosti a v budúcnosti ich ocení nielen individuálne,
ale aj každodenným uznaním a podporou ich nepochybne dôležitej práce.“

via, svoju prácu vykonáva na profesionálnej úrovni
so srdcom na dlani. Bibiána Nárožná: ,,Svoju prácu,
a najmä deti, mám veľmi rada a vždy sa im snažím
venovať s plným nasadením. Tešia ma ich úspechy
v súťažiach, ktoré potom spätne robia dobré meno
nám učiteľom i celej škole. Mimoriadne ocenenie
od primátora mesta si nesmierne vážim a vnímam
ho ako ocenenie nielen svojej svedomitej práce,
ale aj výborných výsledkov žiakov, ktorí nás reprezentujú, a zároveň ako poctu celej našej škole. Som
naň veľmi hrdá. Ešte raz zo srdca ďakujem. Podujatie Učiteľ na jednotku, na ktorom oceňujú učiteľov
za ich náročnú prácu, považujem za veľmi dôstojné, ktoré sa tu v Žiari nad Hronom organizuje na
vysokej úrovni. Práve takéto stretnutia a ocenenia
učiteľov v ich dnešnom neľahkom postavení dávajú odpoveď na otázku, že naša práca predsa len má
zmysel.“

Bibiána Nárožná, mimoriadne ocenenie.
V závere slávnostnej časti podujatia poďakoval
primátor Černaj Marte Mergovej za jej dlhoročnú
pedagogickú prácu, za ktorú ju ocenil aj minister
školstva.
Okrem tradičného oceňovania bolo pre prítomných pedagógov opäť pripravené aj prekvapenie
v podobe hudobného hosťa. Výbornú atmosféru
tak v piatok umocnilo spevácke trio La Gioia so
svojím vystúpením. O slávnostnú atmosféru sa postarali aj deti z materskej školy, žiaci ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej, Seniori Optimisti a DJ Vlado Fabo.
(li)

Pedagogický takt rozvíja pri práci
s intelektovo nadanými deťmi
Mimoriadne ocenenie udelené primátorom mesta a odborom školstva a športu za tvorivú a obetavú pedagogickú prácu a angažovanosť v rámci
školy, za prezentáciu školy a šírenie jej dobrého
mena získala Bibiána Nárožná zo Základnej školy
na Jilemnického ulici. Svoj pedagogický takt rozvíja
najmä pri práci s intelektovo i športovo nadanými
deťmi. Svedčia o tom jej nemalé každoročné úspechy najmä v literárnych súťažiach. V minulom školskom roku jej zverenci výborne zvládli testovanie
deviatakov, ktoré malo najväčšiu úspešnosť nielen
v našom okrese, ale vysoko prevyšovalo aj celoslovenský priemer. Ako by o nej povedali jej kolego-
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S učiteľmi si pripili aj primátor Ivan Černaj
a Marta Mergová.
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Hlas je jej poznávacím znamením
Na svoj najväčší životný úspech
stále čaká

Lenka Libjaková.
Sedemnásťročná Lenka Libjaková zo Žiaru
nad Hronom sa slovenskému i českému národu predstavila v súťaži Hlas Česko Slovenska.
Do svojho tímu si ju vybral kontroverzný Patrik
„Rytmus“ Vrbovský, ktorý o nej povedal, že nielen dobre spieva, ale aj dobre vyzerá.
Milá, priateľská a veselá. Taká je Lenka, ktorá už
v detstve zistila, že spev by mohol byť tou správnou
cestou, ktorou sa chce v živote uberať. Priviedla
ju k nemu Petra Kulichová, s ktorou sa zoznámila
v žiarskej ZUŠ-ke v literárno-dramatickom odbore.
„Už ako malé dievčatko som bola pevne rozhodnutá, že chcem byť speváčka alebo herečka. Či je
to však správna cesta, to neviem ešte ani teraz,“
prezradila s úsmevom Lenka, ktorá sa okrem spevu
venuje aj tancu a hre na klavíri. Najviac ju podľa jej
slov hudobne ovplyvnili ľudia z jej okolia, ktorí jej
posúvali veľa CD nosičov so skvelou hudbou: „Určite musím spomenúť Janka Kulicha a jeho manželku
Peťku, môjho brata, maminu a chalanov z kapely.“
Doteraz sa jej podarilo spolupracovať napríklad
aj s bývalými „superstaristami“ Robom Miklom či
Ivanom Štroffekom. To, akému hudobnému štýlu
sa venuje dnes a akému sa chce venovať v budúcnosti, však presne špecifikovať nevie. „Neviem, či to
chcem škatuľkovať do nejakého štýlu, keďže ja tak
hudbu ani nerozdeľujem. Jednoducho je hudba,
ktorá ma zasiahne viac a potom taká, ktorá menej.
Určite sa však v mojej tvorbe nájde z každého štýlu
niečo. A presne taká chcem, aby bola moja hudba,“
vysvetlila ďalej Lenka, ktorej obľúbeným spevákom
je Jaro Filip.

Mnohí Žiarčania si Lenku pamätajú ešte ako
malé dievčatko, keď vystupovala v detskom projekte Lenka a Žiarik. Veselo pobehovala, spievala
a tancovala na pódiu a nie jedno dievčatko sa jej
chcelo podobať. „Veľmi dobre si spomínam práve
na Žiarika, kedy som mala ako veľmi malé dievčatko
možnosť nahrávať svoje prvé pesničky. V Žiari som
však vystupovala aj na rôznych iných podujatiach,
ako napríklad na City feste či Zlatom klinci. Vážim
si aj možnosť vystupovať so skupinou ako predkapela Polemicu. Mimo nášho mesta ma mohli ľudia
zaregistrovať počas vystúpení v kluboch či práve
v televíznej súťaži Hlas Česko Slovenska.“ Aj keď sa

Lenka Libjaková & Band.
Band..

Slovenska zaregistrovali. Do súťaže sa však neprihlásila sama, ale išla do nej na pozvanie. „Z produkcie programu ma pozvali na kasting, pretože robili
výber z konzervatórií. Ak mám povedať pravdu,
keby som vedela, kto sedí v porote, určite by som
do toho nešla. Keď nás však do súťaže pozývali,
sľubovali také mená ako napríklad Dan Bárta,“ prezradila zákulisné informácie zo súťaže Lenka, ktorá
však účasť v šou neľutuje, pretože ako povedala,
išla sa tam hlavne zabaviť. Aj napriek tomu, že v súboji bola úspešnejšia jej česká konkurentka, nič na
svojom vystúpení by nemenila. Keby však bola taká
možnosť, že si svojho „kouča“ môže vybrať ona, nebol by to Rytmus: „Bol by to Pepa Vojtek. Je to veľmi
príjemný človek na spoluprácu.“ Pozitívnymi hodnoteniami na jej adresu však nešetril práve Rytmus.
Okrem iného jej povedal, že zo súťaže môže odísť
so vztýčenou hlavou, pretože podala profesionálny
výkon. „Si dobrá potenciálna speváčka, s ktorou sa
bude dať spolupracovať. Pôjdeš iba vyššie a vyššie
a ja chcem byť pri tom,“ povedal o nej počas súťaže.
V súčasnosti si Lenka najviac želá, aby úspešne
zmaturovala. „Spokojná budem, keď sa mi podarí
úspešne absolvovať štúdium na Vysokej škole múzických umení. Mojim životným snom je, aby som
mohla robiť to, čo ma naozaj baví. Zatiaľ sa mi to
darí, tak dúfam, že to tak pôjde aj ďalej.“ Keďže je
Lenka prijatá na VŠMU, v budúcnosti sa chce najviac venovať herectvu a spevu popri ňom.
(li)

v televízii Lenka predviedla ako sólová speváčka,
vystupuje predovšetkým so svojou kapelou. „Mám
vlastnú skupinu. Chalani sú veľmi šikovní, talentovaní a muzikálni, a tak som veľmi rada, že za mnou
stoja práve oni,“ pochválila Lenka svojich kolegov
– hudobníkov. Piesne, s ktorými sa pred publikom
prezentuje, si pritom textuje zväčša sama a do hudobnej podoby jej ich pripravuje Ivan „Cibi“ Vnučko, „jej“ gitarista.

V súťaži hľadala
nové zážitky a skúsenosti
Ak patríte medzi priaznivcov hudobných súťaží,
určite ste Lenku v spomínanej súťaži Hlas Česko

Počas vystúpenia.

Siréna - každodenná súčasť nášho života
Týka sa to nás všetkých
Položili ste si niekedy otázku pri počutí sirény, čo
to vlastne znamená?
Čo znamená, keď zaznie siréna? (Varovné signály)
Keď zaznie siréna:
hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite,
pred čím vás varuje,
počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného
(mestského) rozhlasu.
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:
Všeobecné ohrozenie – dvojminútovým kolísa-

vým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti.
Ohrozenie vodou – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom Koniec ohrozenia – dvojminútovým stálym
tónom sirén bez opakovania.
Varovný signál sa ihneď po skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných
prostriedkoch obcí.
Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas
vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia
územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je
ohrozenie vyhlásené a výraz vzdušný poplach.
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov va-
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rovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým
stálym tónom sirén, po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.
Dôležité telefónne kontakty
Tiesňové čísla
112 – jednotné európske číslo tiesňového volania
150 – Hasičský a záchranný zbor SR
155 – Záchranná zdravotná služba
158 – Policajný zbor SR
Využívaj linku 112 len ak naozaj potrebuješ pomoc!!!
Dôležité čísla
159 – Mestská (obecná) polícia
18 300 – Horská záchranná služba
18 155 – Vrtuľníková záchranná zdravotná služba
146/542 16 97 – Banská záchranná služba
VTU a KM MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO
a KR ObÚ Žiar nad Hronom
(Pokračovanie nabudúce...)

8

MSKC

noviny.ziar.sk

17. apríl 2012 | Mestské noviny

Mestské noviny | 17. apríl 2012
OZNAM

Urologická ambulancia
Od 1. apríla je v priestoroch Všeobecnej nemocnice Žiar nad Hronom, Sládkovičova 11,
v prevádzke Urologická ambulancia.
Ordinačné hodiny:
Utorok: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 16.00 hod.
Kontakt: MUDr. Ján Farkas, t. č.: 045/670 99 05,
e-mail: farkas@nemocnicazh.sk
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.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

17.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
18.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
19.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
20.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
21.4. 13.00 – 21.00 lekáreň Iirs
22.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
23.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
24.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
25.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
26.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
27.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
28.4. 13.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
29.4. 8.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
30.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
1.5. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 4
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

21.4. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
22.4. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
28.4. MUDr. E. Považancová, ProCare, Priemyselná, Žiar nad Hronom (601 30 20)
29.4. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
1.5. MUDr. Lucia Straňáková, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 03 98)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
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.
•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 výstavu súťaže amatérskych výtvarníkov Jarný salón výtvarného spektra. Výstava je sprístupnená 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.
•Tanečná škola Wanted
Výučba tancov rôznych štýlov hip-hop s lektorom Štefanom Chlebom. Každý piatok v mesiaci
od 15.30 hod. v POS.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále vás
oboznámi s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po slnečnú sústavu, počnúc veľkým
treskom, cez vznik a vývoj galaxií, formovanie prvých hviezd a ich sústav až po utváranie planét a
bezprostredného okolia nášho domova. Poskytne
vám tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu
niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia.
Po skončení programu je pre vás za priaznivých poveternostných podmienok pripravené pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou. Dňa
20. apríla o 20.00 hod.
•AOTEAROA – krajina veľkého bieleho oblaku
Cestopisné audiovizuálne pásmo. O Novom Zélande sa hovorí ako o „najmladšej“ krajine na svete.
Ponorte sa spolu s nami za spevu Maoriov, pôvodných obyvateľov krajiny, do jeho histórie a spoznajte jeho prírodné a kultúrne dedičstvo. Zoznámte
sa s krásami, zaujímavosťami a hlavne inšpirujte sa
k vlastnému objavovaniu neprebádaných kútov
našej planéty. Dňa 26. apríla o 19.00 hod.
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•Hrozba z nebies
Nie raz sa už v histórii stalo, že Zem bola zasiahnutá veľkými asteroidmi. Takáto zrážka znamená
pre ekosystém planéty vždy vážne následky. Videofilm vo Hviezdnej sále doplní demonštrácia aktuálnej oblohy. Za priaznivého počasia sa uskutoční
pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadom. Dňa
27. apríla o 20.00 hod.

Reportáže mestskej televízie ATV
už ajj na internete.

www.tvziar.tv
Hľadám domov
SALLY

Sally je asi 18-mesačný
psík priateľskej povahy.
Na ľudí vrtí chvostíkom,
rád sa nechá hladkať. Celý
život žil na dvore, pričom
majiteľka o neho nejavila
žiadny záujem. Kŕmili ho cudzí ľudia, ktorí ho
chceli zachrániť. Psík bude ostrihaný a následne bude očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
WINN

Winn je asi 2 roky starý
psík malého vzrastu. Je
veľmi priateľský, znáša sa
aj s inými psíkmi. Je to skvelý aportér, miluje
hranie.
OSKAR

Oskar je asi 8-mesačné šteniatko. Je to psík
s nádherným sfarbením.
Keď sa trošku osmelí,
bude určite perfektným
spoločníkom. Je menšieho vzrastu (asi ako bígl) a
pravdepodobne už veľmi nevyrastie.
BOJKO

Bojko je malý kríženec.
Potrebuje lásku, nehu a
veľa veľa pozornosti, ktorej sa mu zatiaľ nedostalo.
Má hygienické návyky. Každého psíka pozdraví
šteknutím a potom ho už provokuje ku hre. Je
poslušný, od svojho pána sa nikdy nevzdiali.
BAMBI

Bambi je asi 1-ročná
sučka kríženca jazvečíka.
Je veľmi milá, priateľská
a kamarátska. Je vhodná
do bytu, bude očkovaná, čipovaná a kastrovaná. Poslúcha na meno, rada sa hrá, nemá problém s inými psíkmi, hodí sa aj k deťom.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737.
Spravodajstvo
0917 359 492
Reklama
0917 985 855
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PREDAJ
•Predám knihy o Sinea´d O. Connor, Madonne, Blue,
M. Jagger + Stones, Queen, Prince, Elvis, D. Hoffman, P.
Swayze, Costner, Sever a Juh - 7 dielov.
1/8
T: 0902 828 424
•Predám VHS – Beatles, Dire Straits, Doors, Genesis,
Black Sabbath, Madonna, Spears a i. + koncerty, klipy.
2/8
T: 0902 828 424
•Predám CD: Nick Cave, Discharge, Pitchshifter,
Britney Fox, Crowbar, Warrioour Soul, Ch. Spedding,
Stephen Jones, Last Hard Men, Doors, A. Summers,
Beautiful Creatures, Oleander, Soul Motor, Tremeloes,
Masters of Reality, A. Myles, Canned Heat, Smokie, Be2/8
ach Boys. Kus: 3 €. T. 0902 828 424
•Predám rohovú gaučovku bez kresla, rozkladacia
s úložným priestorom. Rozmery: ľavá strana: š-160cm,
h-84cm, v-85cm, rohová strana: š-170cm, h-80cm,
v-85cm. Farba: bledý podklad a potlač poľné kvety,
prevláda zelená farba. Zachovalá. Cena dohodou. 3/8
T: 0908 572 228
•Predám toroidné trafá: 230/12V, 250 VA 1ks/cena:
15 €, 100 VA, 2 ks/cena za kus: 10 €. T: 0903 326 510 4/8
•Predám detský bicykel, vhodný pre 6 - 10-ročné deti
a kolobežku do 50 kg. V dobrom stave, cena dohodou.
5/8
T: 0905 289 310
•Predám kopačky Adidas, bielo-sivej farby č. 4 - 4,5
za 20 € (pôvodná cena: 33 €), 4-krát obuté. V prípade
6/8
záujmu pošlem foto na e-mail. T: 0908 072 852
•Predám telefón na pevnú linku – Siemens Euroset
2005. Cena: 3 €. Predám prehliadačku na diaky za 2 €
7/8
a DVD – porno. T: 0902 828 424
•Predám hudobné časopisy: Spark 1999 – 2009, Report Music 3, 11/2006, 4, 7, 8/2007, Mystic Art 2005,
Rock Planet 6, 7/2007, Fanzine 2006 – 2007, Partnerstvo 2/2006, Maxim 9/2005, Sanctuary Express 5/2005,
S-Music 4, 7/2006, Rock Fanzine 5/2006 – 1, 2/2008,
Spike 1, 2/2003 – 3/2004, Earache 2006, Catalogue
2008, Hard Rocker 1, 2/2008 – 4, 11/2009, Stereo a Video 7/2005, Rock Hard 12/2004, Summer Rocks 2003,
Just For Kicks 2008, Rock Shock 12, 13, 14, 17/2003 a 3,
8/8
6, 9/2004. T: 0902 828 424
•Predám zachovalú váľandu s úložným priestorom a
PC stolík. V prípade záujmu pošlem foto.
22/8
T: 0905 894 492
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám
záhradu
pri Janovej Lehote s výmerou
443 m2 so staršou drevenou záhradnou chatkou s murovanou pivnicou a kôlňou. Na pozemok je privedená
úžitková voda a elektrina. Záhrada sa nachádza v krásnom a tichom prostredí a pozemok poskytuje súkromie. Cena: 5 000 €, dohoda možná. T: 0907 813 348 9/8
•Predám pekný 3-izbový byt s garážou. Kontakt cez
10/8
SMS po 16.00 hod. na čísle: 0905 566 547
•Predám RD + hospodárska budova v hornej časti
11/8
Lutily (nad tenisovými kurtmi). T: 0908 661 726
•Predám 4-izbový byt, OV, Hviezdoslavova ul., 2. poschodie, v pôvodnom stave. Cena: 45 000 €.
12/8
T: 0910 653 122
•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), výrobnoprevádzkové budovy (úžitková plocha 2100 – 1 100 m2),
sklady (úžitková plocha 100 – 1 100
m ), garáže a dielne (úžitková
plocha 27 – 425 m2), pozemky (300 –40
13/8
000 m2).T: 0915 781 238
•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,
14/8
045/679 61 56
•Predám RD v Kosoríne na pozemku 1026 m2. Cena
15/8
dohodou. T: 0948 906 022, 045/679 61 56
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbového zateplený byt v ZH. Plastové okná, plávajúce podlahy, nová
linka, sanita. Voľný od mája 2012. T: 0907 320 411 16/8
•Dám do prenájmu 2-izbový byt na Hviezdoslavovej
ul. v ZH od mája 2012, slnečný, nezariadený.
T: 0902 493 779
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový nezariade17/8
ný byt. T: 0905 624 114
•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.
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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. Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová
cena 12.699,00 EUR (pôvodná cena: 15.500,00 EUR),
výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt 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 panelový byt v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 31.990,00 EUR, výmera: 49 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.
Komenského, kompletne zrekonštruovaný. Nová
cena: 32.000,00 EUR, (pôvodná cena 42.000,00
EUR), výmera: 60 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave. Nová
cena: 19.900,00 EUR, (pôvodná 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), výmera: 74 m2
•3-izbový panelový byt v Hliníku nad Hronom, centrum obce, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000,00 EUR, výmera: 75 m2
•3,5-izbový panelový byt v Hliníku nad Hronom, centrum obce, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 37.000,00 EUR, výmera: 81 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, čiastočne 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, v pôvodnom stave. Nová
cena 51.450,00 EUR (pôvodná cena: 58.000,00 EUR),
výmera pozemku: 817 m2
•RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 45.500,00 EUR, (pôvodná
cena 47.700,00 EUR), výmera pozemku: 611 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: 43.000,00 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 Trnavej Hore (stred
obce), určený na stavbu RD, siete nai pozemku.
Cena: 25.000,00 EUR, výmera: 605 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
18/8

T: 0915 781 238

ZAMESTNANIE
•Invalidný dôcodca hľadá prácu. T: 0948 414 039 19/8
CESTOVANIE
•Hľadáme spolucestujúcich autom na dochádzanie

noviny.ziar.sk

do zamestnania zo Žiaru nad Hronom do Banskej Bystrice. T: 0908 072 852
20/8
SLUŽBY
•Nahrám z VHS na DVD. Cena: 5 € za 1 VHS
T: 0944 164 027

21/8
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INZERCIA/ SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

SPOMIENKA

Odišla si tíško,
ako odchádza deň,
a v našich srdciach
zostáva spomienka len...
Dňa 19. apríla si pripomíname
1. výročie úmrtia, keď nás navždy opustila naša drahá manželka, matka,
stará aj prastará matka
Mária Sklenárová.
Kto ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manžel, deti s rodinami.

grafické štúdio hanka

0918 608 018

SPOMIENKA

Čas beží a spomienky bolia,
zabudnúť však
nikdy nedovolia.
Dňa 26. apríla uplynie 1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Marián Švehlík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou v srdci spomína manželka Mária,
deti, vnúčatá a ostatná rodina.
SPOMIENKA

Stíchlo srdce, utíchol hlas,
miloval život, miloval nás.
Dňa 11. apríla uplynulo
11 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý
Karol Janega.
Spomeňte si spolu s nami.
Spomína manželka a ostatná smútiaca
rodina.
SPOMIENKA

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, 25.000,- € / 753.150,00 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)
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•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)

Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom

noviny.ziar.sk

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 20. apríla uplynie 1 rok od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý otec
Štefan Švarba.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomínajú dcéry Anna, Marta a syn Dušan
s rodinami.
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Slovenská reštaurácia U Slováka
Ponúkame tradičné slovenské jedlá, menej
známe jedlá, ale pripravili sme si aj špecialitu,
ktorá uspokojí chuťové bunky tým najnáročnejším hosťom. V ponuke nájdete: Polievka –
cesnaková krémova polievka s krutónmi, Špecialita – jelenie ragú so slivkami so zemiakovou
knedľou, Hotové jedlá – pečená bravčová
krkovička so zemiakovou knedľou a červenou
kapustou, Bezmäsité jedlá– párance s bryndzou, lekvárové pirohy s makom. Ak ste verní
slovenským jedlám a neradi experimentujete,
tak neváhajte a navštívte slovenskú reštauráciu. Počas vychutnávania nami ponúkaných jedál v príjemnom prostredí vás bude sprevádzať
živá ľudová hudba, ktorá vás vnesie do slovenských tradícií.
Jamajská reštaurácia Ocho Rios
Jamajská kuchyňa vychádza z karibských tradícií. Reprezentuje inováciu a fantáziu, s akou
sa zmiešavajú starodávne jedlá s modernými.
Väčšina pokrmov je pikantná. Hlavným chodom je najčastejšie ryža, kuracie a teľacie mäso.
Ďalej ryby, ktoré často doplňujú korenisté
omáčky, morské plody pripravované na otvorenom ohni, ovocie alebo zelenina. Do mnohých
mäsitých a zeleninových jedál sa pridáva med
alebo cukor. V reštaurácii Ocho Rios si môžete
vychutnať: pečené krevety na masle a cesnaku
s avokádovo – limetkovým dipom a čerstvými
bagetkami, pečené plátky z teľacieho stehna s fazuľkovými strukmi dusenými na masle
s varenými zemiakmi, dusené kúsky z kuracích
pŕs na jemne pikantnej kokosovej omáčke,
pečené plátky z lososa na medovo-horčicovej
smotanovej omáčke, pečené taštičky z maslového cesta plnené duseným špenátom a syrom
Cheddar s paradajkovo-tymianovou salsou.
Môžete sa prísť osviežiť typickými jamajskými
miešanými nápojmi, ktoré si môžete vychutnať
a zároveň aj zrelaxovať v sedacích vakoch. Ako
aperitív odporúčame jamajský rum Captain
Morgan, ktorý povzbudí chuť do jedla. Príjemnú atmosféru celej reštaurácie dopĺňajú tóny
reggae hudby a hity Boba Marleyho.

Francúzska reštaurácia Soelil de Paris
Francúzska kuchyňa je vo svete preslávená
svojou originalitou, vysokou úrovňou prípravy
a servírovania jedál, pestrosťou zloženia jedálneho lístka i estetickým vzhľadom a chuťovými
vlastnosťami pripravených pokrmov. Vybrali sme pre vás tie najtradičnejšie jedlá, ktoré
vám priblížia francúzsku gastronómiu. Vždy
sa podáva viac chodov, ale v malých porciách.
Ponúkneme: teplé predjedlo Quiche Lorraine
– Cibuľovo-slaninový koláč so syrom, Soupe
d´oignon – Cibuľovú polievku, špecialitu Moules á l´ail – Slávky dusené na cesnaku, Blanc
de poulet aux carrotes et courgettes á la créme
de ciboulette et pommes de terre au curcuma
– Pečené plátky kuracích pŕs na mrkve a cukete s pažítkovou omáčkou a turnirovanými
zemiakmi, Raclette du fromage fondu – Raclette, teplý syr , ktorý bude pripravovaný priamo
pred očami hosťa, Plateau de fromage – Syrový
tanier pre dve osoby podávaný na dreve, francúzske vína.
Kangaroos steak
Austrálska kuchyňa je rôznorodá a pestrá,
pretože pozbierala recepty z celého sveta. Najrozšírenejším spôsobom prípravy jedál je grilovanie nazývané aj „Barbie“. Realizuje sa v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu, stačí mať len
chvíľu voľného času a pár priateľov. Niektorí
ľudia dokonca oslavujú Vianoce takouto formou. Tradičným obľúbeným jedlom Vianoc je
klokania polievka s rezancami a pečené indické kura s avokádom. Zo širokého sortimentu
špecialít austrálskej kuchyne sme si pre vás pripravili ponuku tých najchutnejších. Ponúkame
vám: Deluxe steak burger – grilovaný hovädzí
plátok na čerstvej žemli so zeleninou a dressingom, Grilled tuna steak – grilovaný tuniak s magickou omáčkou, Saffron chicken – šafránové
kura s pečenými zemiakmi. Ako špecialitu vám
ponúkame pečené stehno z klokana s malinovou omáčkou s názvom Raspberry´s kangaroo.
V našej reštaurácii na vás čaká aj kvalitné a obľúbené austrálske víno značky Chardonnay.

Gastrofestival 2012
Cukráreň Black and White
Cukrárne sú spoločensko-zábavné strediská, v ktorých sa podávajú chutné dezerty a
zákusky v spojení s podávaním kvalitnej kávy
a miešaných nápojov. Dezertmi nazývame najrozličnejšie lahôdky, ako sú sladké peny, zmrzliny, jemné krémy, šľahačku s ovocím a pod.
Zákusky musia byť nielen lahodiace oku, ale aj
chuťovo vyvážené a nie príliš kalorické. Pestrá
ponuka cukrárne Black and White ponúka: Čokoládový mouse, Gratinované jahodové košíčky s medovkou, Prekladané lievance omáčkou
s kúskami čučoriedok poliate javorovým sirupom, Gaštanové kocky, Marcipánové pralinky.
Súčasťou ponuky je aj lahodný miešaný nápoj
Lumumba, ktorému určite príde každý na chuť.
A na osvieženie sme pre vás pripravili Ananásové bowle. V cukrárni neodmysliteľne nesmie
chýbať ani dobrá a kvalitná káva.
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Reštaurácia Merhaba
Turecká kuchyňa je charakteristická svojou rozmanitosťou a radí sa medzi najzdravšie a najlepšie
na svete. Mnohým sa pri pojme turecká kuchyňa
vybaví kebab, turecká káva či baklava. Reštaurácia
Merhaba, zariadená v orientálnom štýle, zostavila
pestrú ponuku jedál a nápojov: Mercimek Corba
– Pikantný šošovicový krém s citrónovou šťavou
a mätou, Šiš kebab – Grilovaný jahňací špíz s paprikou a paradajkami preliaty citrónovým dipom
podávame s varenými zemiakmi ako špecialitu,
Istanbul Pilav – Dusená šafránová ryža s kúskami kuracieho mäsa, pistáciami a mandľami, pre
milovníkov zeleniny ponúkame Imam bayildi –
Pečené plátky baklažánu prekladané dusenými
paradajkami preliate cesnakovo – petržlenovým
pestom – hovorí sa, že názov vznikol tak, že turecký vodca omdlel blahom po ochutnaní tejto
lahôdky, z obľúbených tureckých nápojov v našej
ponuke nechýba Sahlep – Sladký mliečny nápoj,
či Rizé – Sladký čierny čaj.
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Už po desiatykrát vás pozývame na Gastrofestival. Je to festival chutí a medzinárodných kuchýň usporiadaný v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom v priebehu troch dní od 25. do 27. apríla. Tohto roku to bude jubilejný desiaty ročník. Tešiť sa môžete na sedem reštaurácií
a cukráreň: tureckú reštauráciu Merhaba, francúzsku reštauráciu Soleile de Pari, jamajskú reštauráciu Ocho Rios, cukráreň Black and White, írsku reštaurácia
Irish pub, austrálsku reštauráciu Kangaro steak, mexickú reštauráciu Hacienda Desperado a slovenskú reštauráciu U Slováka.
Irish Pub
Íri obľubujú jednoduché jedlá, ktoré nie sú
ťažké na prípravu, sú ľahko stráviteľné a dodajú im energiu na ťažkú celodennú prácu. Dlhé
roky zachovávali tradičné pokrmy a suroviny na ich prípravu. Bolo to väčšinou kvalitné
mäso, ktoré bolo na vidieku ľahko dostupné,
ryby, ktoré ponúkajú okolité moria a zemiaky,
ktoré obsahuje väčšina tradičných pokrmov.
V našej reštaurácii ponúkneme: Hráškovú krémovú polievku s čerstvou mätou a škoricou,
celozrnný chlieb, Pečené taštičky s lístkového
cesta plnené špenátovou plnkou podávané na
ľadovom šaléte s rukolou a cherry paradajkami, Pečené jahňacie kotlety s jogurtovo – mätovým dipom s pečenými zemiakmi v šupke
s rascou, Pečené kapustové závitky v anglickej
slanine s varenými zemiakmi s jarnou cibuľkou,
Pečené steaky zo žraloka na čerstvom zázvore
s paprikou s pečenými zemiakmi v šupke s rascou. Ponúkneme aj jablkovú šťavu obsahujúcu
veľa vitamínov, ktoré v chladnom počasí určite
potrebujú. Írsko je preslávené horkým tmavým
pivom s hustou penou Guinness, ktoré tiež nebude chýbať. Ochutnať môžete aj írsku whiskey
a nealkoholické nápoje ako Coca Cola či jemne
perlivú minerálnu vodu.

Gastrofestival 2012
Hacienda Desperado
Mexická kuchyňa je obľúbená pre svoju rýchlu prípravu, jednoduché zloženie a výživovú
hodnotu. Vo svete sa preslávila intenzívnymi
chuťami, farebnými dekoráciami a bohatstvom
korenín. Ako je známe, základ mexickej kuchyne tvorí zelenina a patrí medzi najzdravšie
kuchyne. V mexickej reštaurácii Hacienda Desperado sme pripravili: Nachos con chilli salsa – chutné, chrumkavé, kukuričné lupienky
podávané so zmesou z paradajok, z čerstvou
paprikou a pikantným korením, Nachos con
salsa yogurt – chutné, chrumkavé, kukuričné
lupienky podávané s bylinkovo - cesnakovým
jogurtom, Sopa a la mexicana – smotanovo –
krémová kukuričná polievka, z troch druhov
paprík ozdobená jogurtom a petržlenovou
vňaťou, Chilli con carne – dusené mleté bravčové plece na pikantnej paradajkovej omáčke
s červenými fazulakmi a mexickým korením,
Mexicana vegetariana – dusená zelenina s červenou fazulkou, pasírovanými paradajkamia
chilli korením, Chicken tortilla – pečená pšeničná placka, plnená marinovanými kúskami
kuracích pŕs s čerstvou zeleninou, Gambas
Hacienda Desperado – marinované krevety
s cesnakom a petržlenovou vňaťou podávané
s avokádovým dipom. Pripravili sme aj miešané
nápoje charakteristické pre Mexiko: Margaritu,
ktorá sa priam zrodila v Mexiku a jej hlavnou
ingredienciou je tequilla, nápoj pôvodne slúžil
ako aperitív, v súčasnosti sa pije kedykoľvek a
Tequillu Sunrise, osviežujúci koktail pripomínajúci východ slnka.

Gastrofestival 2012
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Plavci priniesli do Žiaru 5 medailí
Poslednú marcovú sobotu sa uskutočnilo
2. kolo Banskobystrického pohára v plávaní.
Žiarske farby úspešne reprezentovali „delfínčatá“ aj starší pretekári z Plaveckého klubu MŠK.
Do Brezna vycestovalo 23 najmladších plavcov spolu s trénerkami Miroslavou Mesárošovou
a Martinou Bartkovou a do Žiaru priniesli spolu päť
medailí. Sily si zmerali aj starší pretekári. Namiesto
medailí však získali body, ktoré sa im zarátajú
do koncového hodnotenia súťaže.

V disciplínach 25 m znak získala Ema Nagyová
striebornú medailu a na 25 m voľný spôsob bronzovú medailu. Striebornú medailu získal aj Fedor
Stajník, a to v disciplíne 25 m prsia. Rovnako ako
Ema, aj jemu sa podarilo na 25 m voľný spôsob
vyplávať bronz a v disciplíne 25 m znak skončil
na peknom 4. mieste. V disciplíne 25 m znak sa
na 5. mieste umiestnila Viktória Máliková, ktorá
skončila na 9. mieste v disciplínach 25 m voľný spôsob a 25 m prsia.
Okrem súťaží jednotlivcov sa
Žiarčania zúčastnili aj štafetového preteku. V zložení Jakub
Debnár, Melisa Martina Bartková, Tereza Veselá a Kristián
Nociar vyplávalo žiarske družstvo 1. miesto v kategórii „C“.
Darilo sa aj tímu v zložení Ema
Barančoková, Samuel Beňo,
Kristína Kminiaková a Alex

Karkuš, ktorí tiež domov priniesli zlato zo súťažnej
kategórie „B“. Bronzovú medailu získali v kategórii
„Open“ Timea Lukáčová, Maroš Kupec, Karol Krist
a Eva Piatriková.
Ako sme už spomínali, starší plavci boli hodnotení bodmi. V kategórii „B“ sa na 1. mieste umiestnil
Alex Karkuš, v kategórii „C“ na 2. mieste skončil Jakub Debnár, na 7. mieste Samuel Beňo a na 8. mieste Šimon Veselý. V kategórii žien sa darilo Eve Piatrikovej, ktorá získala 2. miesto a v kategórii „Open“
žiačky si 3. miesto vyplávala Timea Lukáčová. Lucia
Líšková skončila v kategórii „A“ žiačky na 10. mieste. V tej istej kategórii skupiny „B“ sa najviac darilo Eme Barančokovej, ktorá skončila na 1. mieste.
Kristína Kminiaková skončila na 2. mieste a Michaela Rišňovská na 7. mieste. V kategórii „C“ žiačky sa
na 3. mieste umiestnila Tereza Veselá, na 4. mieste
Melisa Martina Bartková a na 8. mieste Alexandra
Koštová a Martina Karkušová.
(r)

Žiarsky mestský polmaratón

Hviezdicový výstup k jazierku Slobodné
Mesto Žiar nad Hronom a
Mestský športový klub – Klub
slovenských turistov vás pozývajú na 15. ročník Hviezdicového
výstupu k jazierku Slobodné,
v časti Jastrabská vrchovina, ktorý sa uskutoční v sobotu 5. mája.
Zraz turistov bude o 8.00 hod.
na autobusovom nástupišti
č. 18. Trasa je stredne náročná
a vedie z viacerých východísk
po miestnych a turistických
značkách. Zraz účastníkov je
v čase od 11.00 do 12.30 hod.
pri jazierku Slobodné. Turistické
trasy – ponuka: Stará Kremnič-

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.

ka – Kotlište - jazierko Slobodné
(miestna značka), Lutila – Dolná Klapa – jazierko Slobodné
(miestna značka), Bartošova
Lehôtka – jazierko Slobodné
(miestna značka), Žiar n. Hronom
- Šibeničný vrch – Dolina úkladného jarku – jazierko Slobodné,
Horná Ves - jazierko Slobodné
(turistická značka), autobusom
zo ZH (nástupište č. 18 o 8.20
hod.) na Lom Potôčik – pešo k jazierku Slobodné. Prihlasovanie:
2. mája (streda) pred DK na Námestí MS od 16.00 do 16.30 hod.

Beh oslobodenia mesta
Mesto Žiar nad Hronom,
Mestský športový klub – Atletický klub a Centrum voľného
času vás pozývajú na 24. ročník Behu oslobodenia mesta,
ktorý sa uskutoční v piatok
20. apríla.
Prezentácia pretekárov bude
od 8.00 hod. na futbalovom
štadióne. Súťažiť sa bude v kategóriách žiaci a dorast od 10.00
hod. Prihlášky je potrebné zaslať
do 18. apríla na adresu: Mestský
úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19
Žiar nad Hronom alebo v deň

preteku pri prezentácii poslať
zoznam žiakov na e-mail: jan.
ziak@ziar.sk.
Kategórie: 2006 a ml.: 100 m
chlapci/100 m dievčatá, 2005
– 2004: 400 m chlapci/400 m
dievčatá, 2003 – 2002: 800 m
chlapci/800 m dievčatá, 2001 –
2000: 1900 m chlapci/1500 m
dievčatá, 1999 – 1998: 3000 m
chlapci/1900 m dievčatá, 1997
– 1996: 3000 m chlapci/1900 m
dievčatá, 1995 – 1994: 3000 m
chlapci/1900 m dievčatá.

noviny.ziar.sk

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).
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Žiarčania v semifinále Majstrovstiev Slovenska
BASKETBAL

Prehra o jeden bod ich vyradila z finále
V dňoch 19. a 20. marca sa v Leviciach uskutočnil finálový turnaj Majstrovstiev SR v basketbale študentov SŠ. Ako najlepší tím Banskobystrického kraja sa v konkurencii 8 škôl
predstavili aj študenti Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.
Hralo sa systémom v dvoch skupinách – každý
s každým, kde prví dvaja postúpili do semifinále.
Žiarčania po dvoch víťazstvách a jednej prehre
postúpili do semifinále z druhého miesta. Tu narazili na jednoznačného favorita majstrovstiev,
viacnásobných majstrov SR za posledné roky,
bratislavských gymnazistov. Uvoľneným a zodpovedným výkonom dokonale zaskočili súpera, keď
kŕčovito hrajúcich obhajcov titulu musel v závere
zápasu „zachrániť“ rozhodca. Prehra o jediný bod
50:51 a frustrácia po nevydarenej snahe zahrať
si finále sa odrazila v súboji o tretie miesto s Obchodnou Akadémiou Sereď. Tu sa prejavila aj
slabšia lavička žiarskeho gymnázia a hráčom, ktorí

za dva dni hrali piaty zápas, citeľne chýbali hlavne
fyzické sily. Chlapcom treba za výkon jednoznačne poďakovať a pochváliť ich za vzornú reprezentáciu svojej školy. Rovnako treba uznať, že titul
patrí oprávnene do rúk najkvalitnejšieho tímu,
Gymnáziu na Hubeného ulici v Bratislave.
Norbert Nagy
Skupina „A“:
Žiar nad Hronom – Nitra 63:45
Žilina – Žiar nad Hronom 43:72
Žiar nad Hronom – Sereď 51:59
Semifinále: Bratislava – Žiar nad Hronom 51:50
O 3. miesto: Košice – Žiar nad Hronom 57:46
Výsledné poradie: 1. Športové Gymnázium
Bratislava, 2. Obchodná Akadémia Sereď, 3. Športové Gymnázium Košice, 4. Gymnázium Žiar nad
Hronom, 5. SOŠ Handlová, 6. Gymnázium Žilina,
7. Gymnázium Poprad, 8. Športové Gymnázium
Nitra.
Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hro-

nom reprezentovali: Filip Bulko, Miroslav Dekýš,
Tomáš Hanus, Róbert Herinek, Peter Hronec, Marian Kysela, Filip Štefanec, Patrik Štefanča.

S favoritom súťaže bez výhry
BASKETBAL MLADŠÍ ŽIACI

1. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – BC Prievidza mládež
22:76
Strelci: Koňarik 8, Kuchár 6, Rajnoha 6, Mihalka
2.
2. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – BC Prievidza mládež 8:81
Strelci: Mihalka 4, Koňarik 2, Šarkozi 2.
Naši basketbaloví mladší žiaci odohrali ďalšie zápasy majstrovstiev regiónu s najväčším favoritom
na majstra Slovenska, Prievidzou. Nášho súpera
ešte do konca súťažného obdobia posilnil náš najlepší hráč Jakub Kádáši, ktorý je tam na hosťovaní.
Zúčastňuje sa tam aj na dvoch tréningoch týžden-

ne, čo je pre jeho basketbalový rast nesmierne
dôležité.
Priebeh obidvoch zápasov bol rovnaký. Hráči
Prievidze jednoznačne dominovali vo všetkých
herných činnostiach a boli fyzicky oveľa lepší,
navyše vyšší a dynamickejší. A keďže našich mladších žiakov je len osem, vždy sa dopĺňajú staršími
minibasketabalistami, a potom je fyzická prevaha
ešte výraznejšia. Aj napriek tomu treba chlapcov
za prvý zápas pochváliť. Všetci príkladne bojovali
a uhrali prijateľný výsledok. V druhom zápase sa
zranil náš najlepší hráč Koňarik a zápas sa len dohrával.
Miloš Slávik, tréner

Žiarski hokejbalisti sa vyhli baráži, sezónu ukončili prehrou
HOKEJBAL

17. kolo – dohrávka: ŠK Profis 32 Bratislava
– N-Sport Trend Žiar nad Hronom 9:1 (5:0, 3:0,
1:1)
Gól: Ďurčov.
Zostava: Pračka – Gáborík, Ďurčov, Kukla, Šulek
– Takáč, Nemček, Uhrovič, Pastorok, Pluhár, Považanec.
25. kolo: HBC Žirafa Žilina – N-Sport Trend Žiar
nad Hronom 1:3 (1:0, 3:1, 0:1)

Góly: Ďurčov, Takáč, Dobrík.
Zostava: Pračka – Gáborík, Ďurčov,
Kukla, Mojžiš – Takáč, Dobrík, Nemček,
Uhrovič,
Pastorok,
Šulek,
Považanec.
Príjemné prekvapenie si pripravili žiarski hokejbalisti v zápase 25. kola, v ktorom porazili družstvo
zo Žiliny. Znamenalo to, že sa vyhli baráži o zotrvanie
v Slovenskej hokejbalovej extralige. Cesta k víťazstvu bola o to komplikovanejšia, že na zápas z rôznych dôvodov cestovalo len jedenásť hráčov, navyše
zranenú brankársku jednotku suploval v bráne obranca Pračka, ktorý niekoľkými skvelými zákrokmi
dopomohol žiarskemu tímu k dôležitému víťazstvu.
Ostatné výsledky: DT Žirafa Pov. Bystrica – HBK
Nitrianski rytieri Nitra 0:4, HBK Kometa Vrútky – ŠK
Profis 32 Bratislava 4:2, HBC Žirafa Žilina – N-Sport
Trend Žiar n. Hronom 1:3, Imperial Vitamins Martin
– LG TPS Bratislava 2:3sn, ŠK 98 Pruské – MŠK Kežmarok 4:6, Jokerit Petržalka – Reebok Ružinov 2:3.
26. kolo: Double Team Žirafa P. Bystrica – NSport Trend Žiar nad Hronom 7:3 (2:2, 4:0, 1:1)

noviny.ziar.sk

Góly: Dobrík 2, Takáč.
Zostava: Náter – Pračka, Ďurčov, Strohner, Kamo
– Takáč, Dobrík, Ruttkay, Kukla, Uhrovič, Pastorok,
Považanec, Gáborík.
Ostatné výsledky: DT Žirafa Pov. Bystrica – NSport Trend Žiar n. Hronom 7:3, HBK Nitrianski rytieri Nitra – Reebok Ružinov 4:2, Imperial Vitamins
Martin – MŠK Kežmarok 3:2sn, LG TPS Bratislava –
HBK Kometa Vrútky 6:1, MHBO Géci Lipt. Mikuláš –
ŠK 98 Pruské 0:5 kontumačne.
Zdroj: www.sporttrend.eu
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Martin deklasoval Žiar, proti Tisovcu víťazne
FUTBAL
Majstrovstvá regiónu Stred
16. kolo: FK Žiar nad Hronom – Žilina B 1:2 (1:0)
Gól: Dobrota.
Zostava: Číž, Žňava, Rozenberg, Gajdoš, Šouc, Hanus, Macejko, Boldiš, Cvejkuš, Rapčan (70. Neuschl),
Dobrota.
Gól: Dobrota
Do zápasu nastupovali Žiarčania s malou dušičkou,
pretože súper je na prvom mieste a žiarske mužstvo
sa v zimnom období citeľne oslabilo (Radoslav Urgela,
Blaho, Žiak, Abrahám, Čamaj, Janúch) a týždeň pred
súťažou sa zranili dvaja kľúčoví hráči zo základnej zostavy Šimon a Bahno. Aj keď bolo mužstvo doplnené
o kvalitných hráčov, súper nastúpil ako favorit. Začiatok zápasu Žilina začala nátlakovou hrou, no do šance sa nedostala. Naši hráči umne prehusťovali stred
pola a dovolili súperovi hrať iba po šestnástku. Boli
sme to my, kto mal vyložené gólové šance. Po krásnej
krídelnej kombinácii Paľa Hanusa sa po centri z krídla
lopta dostala k Julovi Dobrotovi na päťku, ktorý hlavou trafil súperovmu brankárovi rovno do rúk. Asi
v 30. minúte z rohu však Julo Dobrota nezaváhal a hlavou strelil vedúci gól. Súper sa naďalej nevedel presadiť a my sme z protiútokov hrozili. Po uličke od Rapčana sa sám pred brankárom ocitol Hanus, no netrafil
ani bránu. V druhom polčase sme pokračovali v dobrej
hre, kde zostali nevyužité tutovky Hanusa a Dobrotu.
Asi 15. minút pred koncom sme si nešťastne dali vlastný gól po súperovom rohu a 3 minúty pred koncom
sme po priamom kope z 35 metrov po nedorozumení
obrany a brankára inkasovali po druhýkrát. V poslednej minúte po centri Dobrotu Hanus z úrovne päťky
napálil z voleja loptu do brankára. Vyzdvihnúť treba
celý kolektív za hru a bojovnosť.

Ostatné výsledky: MFK B. Bystrica – Ďanová 1:2, Kalinovo – Turany 4:0, L. Lúčka – L. Štiavnica 0:0, MFK N.
Baňa – Krásno 7:0.
17. kolo: Fomat Martin – FK Žiar nad Hronom 6:0
Zostava: Číž, Žňava (46.Víglaský), Rozenberg, Gajdoš, Šouc, Hanus, Macejko, Šimon, Boldiš, Urgela,
Dobrota.
Po dobrom zápase proti Žiline B cestovali Žiarčania do
Martina s odhodlaním potrápiť súpera a pokúsiť sa získať nejaký ten bod. Zápas sa začal tlakom súpera, ktorý od začiatku zápasu bol lepším mužstvom na ihrisku.
Začiatočný tlak sme nevydržali a už v 9. minúte sme inkasovali po krídelnej akcii a následnom centri do územia päťky, kde zostal nepokrytý hráč. Aj keď sme boli
pod tlakom, stále sme hrozili nebezpečnými brejkmi
Dobrotu a Urgelu. Asi v 30. minúte sme opäť inkasovali
po rohovom kope a opäť hlavou. Na konci prvého
polčasu sa nám zranil Žňava, ktorý musel predčasne
pod sprchy.
V druhom polčase súper hral už uvoľnene a nedovolil nám takmer nič. Definitívne nás zlomil šťastný
tretí gól, keď po zahranom faule sa centrovaná lopta
dostala medzi našich troch obrancov, no lopta trafila
padajúceho martinského hráča do hlavy a odrazila sa
do našej siete.
Ostatné výsledky: V. Krtíš – MFK B. Bystrica 0:1, Tisovec – Z. Poruba 1:0, K. N. Mesto – L. Lúčka 3:1
18. kolo: FK Žiar nad Hronom – Tisovec 2:0 (2:0)
Góly: Rozenbert, Šimon.
Zápas sa začal opatrne z oboch strán. Hostia mali
do 15. minúty územnú prevahu, ale bez vážnejších šancí. Domáci sa po rýchlom protiútoku dostali
do zakončenia, ale hlavička Macejka skončila len na
žrdi. V 16. minúte otvoril skóre zápasu Rozenberg,

keď krížnou strelou nedal hosťujúcemu brankárovi šancu. V 21. minúte spálil veľkú šancu Šimon,
ale vynahradil si to o desať minút neskôr, keď zvýšil
na 2:0. Zvyšok 1. polčasu sa dohrával medzi 16-kami.
Druhý polčas začali lepšie Žiarčania, ktorí sa sústredili
na nátlakovú hru. V obrane dominoval Gajdoš.
Ostatné výsledky: MFK B. Bystrica – Turany 5:1, Ďanová – L. Štiavnica 4:1, Kalinovo – K. N. Mesto 3:0, L.
Lúčka – Krásno 2:0, Čadca – Žilina B 0:0, MFK N. Baňa
– Fomat Martin 0:2, Z. Poruba – V. Krtíš 2:5.

Tabuľka
1. MŠK Žilina B
2. MŠK Fomat Martin
3. CSM Tisovec
4. Baník V. Krtíš
5. Baník Kalinovo
6. MFK B. Bystrica
7. Družstevník Ďanová
8. MŠK K. N. Mesto
9. ŠK Z. Poruba
10. FK Žiar nad Hronom
11. Družstevník L. Štiav.
12. FK Čadca
13. MŠK Turany
14. Tatran K. n. Kysucou
15. MFK Nová Baňa
16. Cementáreň L. Lúčka

17
18
18
18
17
18
17
17
18
18
17
16
17
17
17
18

13
13
10
9
8
8
8
7
6
7
6
4
4
4
4
2

3
3
3
3
5
3
2
3
6
3
5
5
3
3
0
2

1 50:13
2 51:17
5 27:17
6 32:36
4 27:10
7 38:34
7 33:26
7 35:33
6 28:28
8 33:37
6 30:23
7 27:25
10 20:39
10 19:38
13 22:50
14 16:62

42
42
33
30
29
27
26
24
24
24
23
17
15
15
12
8

Zdroj: www.fkziarnadhronom.sk

Starší dorast bez výhry, mladší dorast s dvomi remízami
FUTBAL
3. liga starší dorast
17. kolo: MŠK R. Sobota – FK Žiar nad Hronom U19
4:2 (2:1)
Góly: Hudec 2.
Zostava: Siekela – Kukučka, Bodor, Hric, Palík, Hudec,
Vuong, Lipták (78. Mekíš), Milčík, Glab (36. Huliak),
Búci.
Do zápasu sme nastupovali v rozostavení 4-1-4-1,
bez štyroch hráčov zo základu, ale s cieľom uhrať
dobrý výsledok. Už v 8. minúte sme sa ujali vedenia
1:0 gólom Hudeca, ale v 31. minúte rozhodca nariadil pochybný pokutový kop, kedy domáci vyrovnali.
V 36. minúte domáci hráč nevyberaným zákrokom
zranil Glaba, preto sme museli nútene striedať, čo sa
prejavilo na hre po ľavej strane. Ešte do polčasu domáci po rohovom kope zo skrumáže išli do vedenia 2:1.
V druhom polčase sme sa snažili o vyrovnanie, no naša
obrana, a hlavne ľavá strana robili veľké chyby, a tak
namiesto vyrovnania sme inkasovali na 3:1. Aj napriek
tomu sa mužstvo snažilo ďalej o strelenie kontaktného gólu, čo sa nám aj podarilo opäť Hudecom v 63.
minúte na 3:2. Aj naďalej sme sa snažili o vyrovnanie a
vytvorili sme si niekoľko šancí, ale domáci nás potrestali štvrtým gólom za veľmi zlú defenzívnu hru.
18. kolo: FK Žiar nad Hronom U19 – Jednota Bánová 4:5 (4:1)
Góly: Truska 2, Lipták, Vuong.
Zostava: Siekela – Kukučka, Bodor, Hric, Glab, Lipták (46. Palík), Vuong, Milčík (66. Huliak), Hudec,

Truska, Gallo.
Zápas dvoch rôznych polčasov, keď v 1. polčase domáci sfúkli hostí 4 gólmi a do 38. minúty bolo 4:0. Hostia ešte v 38. minúte znížili na 4:1. V druhom polčase
domáci produkovali jednu chybu za druhou v záložnej a obrannej línii, a tak hostia otočili zápas 4 gólmi
do domácej siete v ich prospech.
3. liga mladší dorast
17. kolo: MŠK R. Sobota – FK Žiar nad Hronom U17
1:1 (1:0)
Gól: Kukučka.
Zostava: Tatár – Štefanovič, Kružlic, Mezei, Hanuška,
Henžel, Sviržovský (60. Foltán), Murgač, Dúbravský,
Kružic (56. Chrien), Kukučka (77. Líška). Na striedanie
boli pripravení Bilický, Mudrončík.
Na ihrisku druhého tímu tabuľky sme nastúpili z cieľom pobiť sa o čo najlepší výsledok a pokúsiť sa odniesť domov nejaké body. Tomuto cieľu sme podriadili
aj taktiku zápasu. Vychádzali sme z dobre organizovanej defenzívnej hry a pokúšali sa prekvapiť domácich rýchlymi protiútokmi. Prvú časť plánu sa nám
vo veľkej miere darilo počas väčšiny zápasu napĺňať,
no pri protiútokoch sa nám nedarilo dostatočne dopĺňať osamoteného Kukučku. Napriek dobre organizovanej hre našej defenzívy sa podarilo domácim
v 21. minúte skórovať, keď sa odrazená lopta odrazila pred osamoteného súperovho hráča, ktorý nemal
problém skórovať. Našich hráčov to však nepoložilo

noviny.ziar.sk

a ďalej sa trpezlivo držali stanovenej taktiky. V druhom polčase sa hral najmä medzišestnástkový futbal
a prevládal boj o stred ihriska. Od 60. minúty sme sa
postupne dostávali do miernej prevahy po tom, čo
súper poľavil vo svojom úsilí. Z tejto miernej prevahy sa nám podarilo skórovať presnou krížnou strelou
obetavo hrajúceho Kukučku. Zvyšok zápasu sa dohral
v miernej prevahe domácich, ktorý sa snažili v závere
ešte prikloniť víťazstvo na svoju stranu, avšak koncentrovaný výkon našich hráčov im nedovolil vziať si späť
vybojovaný bod. Zápas tak skončil zaslúženou deľbou
bodov.
18. kolo: FK Žiar nad Hronom U17 – Jednota Bánová 1:1 (1:0)
Gól: Mezei.
Zostava: Tatár – Tryzna, Mezei, Kružlic, Hanuška
(53. Mudrončík), Búci, Chrien, Dúbravský, Murgač,
Henžel (76. Bilický), Kukučka.
V zápase sme podali nevýrazný výkon poznačený
množstvom individuálnych chýb. V prvom polčase
sme sa ujali vedenia gólom Mezeia v 23. minúte.
V druhom polčase sme sa zásluhou dobre hrajúcich
hostí vôbec nedostali do zápasu a svojimi chybami a
húževnatosťou hostí sme sa nevedeli dostať z pod tlaku. Tí nakoniec pretavili svoj tlak do vyrovnávajúceho
gólu z 11metrov v 63. minúte.
(RV)
Zdroj: www.fkziarnadhronom.sk
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Vydarený vstup cyklistov do novej sezóny
CYKLISTIKA

Úvodným podujatím Českého pohára Cofidis v cestnej cyklistike v Příbrami odštartovali
žiarski cyklisti sezónu 2012. O cenné pódiové
umiestnenie sa postarali kadeti Juraj Bellan
a David Zverko.
Organizátorom úvodného kola Českého pohára Cofidis bol agilný Cyklistický klub Windoor´
s Příbram. Pretek sa jazdil na 12,5 km dlhom okruhu so štartom i cieľom v obci Dlouhá Lhota neďaleko Příbrami. Profil trate bol mierne zvlnený, ale
pretek sprevádzala veľká zima so silným nárazovým vetrom. V početnom 96 člennom štartovnom
poli kadetov mala svoje zastúpenie aj pätica žiarskych cyklistov v zložení David Zverko, Juraj Bellan, Nicolas Jelža, Matej Truban a Kristián Zimány.
Kadeti absolvovali pretek na 62,5 km a aj napriek
nepriaznivému počasiu pretekalo sa hneď od štartu. Neustále striedal únik za únikom a dochádzalo
v silnom vetre k častým pádom. Pozornosť súperov
sa sústredila najmä na bronzového medailistu z Európskeho Olympijského festivalu mládeže, Davida
Zverka. Túto situáciu výborne využil aktívne jazdiaci Juraj Bellan, ktorý sa sólovou jazdou odpútal
od pelotónu spolu s Pavlom Camrdom s Giesegi
team Tábor. Vzornou spoluprácou „uprchlíkov“
a výbornej taktickej práce žiarskych cyklistov

na špici pelotónu ich náskok narastal. Vedúca dvojica dotiahla svoj únik až do cieľa, kde sa z víťazstva
radoval Pavel Camrda pred našim Jurajom Bellanom. So stratou viac ako dvoch minút priviedol početnú hlavnú skupinu do cieľa famózne špurtujúci
David Zverko a vybojoval si celkové tretie miesto.
V hlavnom poli boli klasifikovaný Nicolas Jelža
na 22. mieste, Matej Truban na 26. mieste a Kristián Zimány na 34. mieste. Táto trojica mladíkov
absolvovala svoju premiéru v kategórii kadetov,
ale napriek tomu podali chlapci sľubný výkon. Celý
pretek absolvovali bez problémov, jazdili s prehľadom a zvládli ho aj po taktickej stránke. Štart
na pretekoch v Dlouhej Lhote mal prípravný charakter a bol zameraný na prvý vrchol sezóny, a to
Medzinárodné etapové preteky kadetov Závod
míru nadejí, ktoré sa pôjdu v dňoch od 4. do 6. mája
v českom Jevíčku.
Mladší a starší žiaci Cyklistického klubu štartovali na pretekoch Veľkonočný Turiec kap v horskej
cyklistike – disciplíne cross-country v Turčianskych
Tepliciach. Výborný výkon na tomto podujatí podal starší žiak Adrián Foltán, ktorý obsadil cenné druhé miesto. Henrich Hasch obsadil sľubné
6. miesto. V kategórii mladších žiakov sa najviac darilo Matúšovi Černekovi, ktorý obsadil piate miesto.

Matúš Valuška skončil deviaty a Tomáš Kamenský
päťnásty. V dňoch 14. a 15. apríla absolvovali žiarski
cyklisti ďalšiu náročnú previerku, a to na podujatí
Slovenského pohára mládeže v Trnave.
F.S.

Turnaj najmenších basketbalistov
BASKETBAL

Basketbalový klub usporiadal 5. apríla turnaj
pre najmenších basketbalistov. Zúčastnilo sa
ho 6 družstiev – 2 družstvá postavili domáci,
3 družstvá prišli z Banskej Bystrice a jedno
z Handlovej. Takmer 70 mladých basketbalistov malo možnosť získať svoje prvé basketbalové
skúsenosti. Aj keď každý chcel vyhrať, výsledky
zápasov neboli najdôležitejšie. Veľkú radosť mali
deti z každej úspešnej streľby, presnej prihrávky
či dobrého obranného zákroku. K výbornej atmosfére prispeli aj rodičia, ktorí v hojnom počte prišli
povzbudiť naše basketbalové nádeje.
Výsledky našich tímov:
ZH „A“ – Banská Bystrica –Spojová 50:8

ZH „A“ – Banská Bystrica –SNP 64:12
ZH „A“ – Banská Bystrica –Ďumbierska 34:6
ZH „A“ – ŠBK Handlová 22:10
ZH „A“ – ZH „B“ 62:10
ZH „B“ – Banská Bystrica – Spojová 10:36
ZH „B“ – Banská Bystrica – SNP 8:14
ZH „B“ – Banská Bystrica – Ďumbierska 16:34
ZH „B“ – ŠBK Handlová 8:22
Poradie:
Žiar nad Hronom „A“
10 b
Banská Bystrica – Ďumbierska 9 b
ŠBK Handlová
8b
Banská Bystrica – Spojová
7b

Foto: Tomáš Gemza
Banská Bystrica – SNP
Žiar nad Hronom „B“

6b
5b

POZVÁNKY
Klub slovenských turistov
Klub slovenských turistov Žiar nad Hronom organizuje
turisticko-poznávací zájazd do Chorvátska v dňoch od 15.
do 24. júna.
Poplatok: doprava: 88 €, ubytovanie 7 nocí: 102 €, možnosť polpenzie (7x): 98 €, individuálne vstupy do národných
parkov (5x): cca 50 €. Minimálny poplatok bez polpenzie
a vstupov do NP: 190 €. Poplatok s polpenziou: 338 €.
Basketbal
Mladší mini – 10. kolo
21. apríla: BK MŠK Žiar nad Hronom – Prievidza
Starší mini – 14. kolo
28. apríla: BK MŠK Žiar nad Hronom – Žilina

Muži – 13. kolo
28. apríla: MBK Karlovka Bratislava – BK MŠK Žiar nad
Hronom
Muži – 14. kolo
29. apríla: BK Inter Bratislava – BK MŠK Žiar nad Hronom
Futbal
1. liga starší žiaci A – 19. kolo
21. apríla: FK Čadca – FK ZH U15
1. liga starší žiaci B – 19. kolo
21. apríla: FK Čadca – FK ZH U14
3. liga mladší dorast – 20. kolo
21. apríla: FK ZH U17 – MFK Lokomotíva Zvolen
1. liga starší žiaci A – 20. kolo

28. apríla: FK ZH U15 – MFK Zvolen
1. liga starší žiaci B – 20. kolo
28. apríla: FK ZH U14 – MFK Zvolen
3. liga mladší dorast – 21. kolo
28. apríla: ŠK Kremnička – FK ZH U17
3. liga mladší dorast – 22. kolo
1. mája: FK ZH U17 – LAFC Lučenec
Majstrovstvá regiónu Stred – 20. kolo
22. apríla: FK Žiar nad Hronom – Závažná Poruba
Majstrovstvá regiónu Stred – 21. kolo
29. apríla: FK Žiar nad Hronom – MFK Banská Bystrica

