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V tomto čísle:
KLUB NEZARADENÝCH POSLANCOV

Krajskí poslanci založili Klub nezaradených poslancov. Predsedom sa stal Ladislav Kukolík. Ako
povedal, poslanci klubu chcú byť nápomocní
pri prijímaní dobrých rozhodnutí pre obyvateľov
kraja. Viac na strane 3.

Práce na nových bytovkách pokračujú

ŽIARSKE CÉČKO SĽUBUJE
MNOŽSTVO PREKVAPENÍ

Aj v roku 2014 si všetci tí, ktorí majú radi kvalitnú zábavu, prídu na svoje. Žiarske Céčko sľubuje
svojim priaznivcom množstvo hudobných či
divadelných prekvapení. Rozhovor s producentom MsKC nájdete na strane 7.

STRANA 3

Bál Žiarčanov otvoril plesovú sezónu v meste

PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

Každoročne samospráva poskytuje dotácie
pre bytové spoločenstvá a pre správcov bytových domov na území mesta za účelom rozvoja
oblastí určených VZN. Žiadosti je potrebné doručiť na MsÚ do 28. februára. Bližšie informácie
na strane 3.
KÚPOU KALENDÁRA POMÔŽETE
PSOM Z ÚTULKU

Dobrovoľníci z OZ Strážni anjeli nafotili dvanásťstranový nástenný kalendár. Jeho kúpou
prispejete na činnosť žiarskeho útulku a podporíte psíkov, ktorí sa v ňom nachádzajú. Strana 5.

STRANA 4

Folklórny ples FS Hron
31. januára 2014 o 20.00 hod.
Do tanca hrá ľudová hudba z Telgártu
V priestoroch ZŠ na Jilemnického ulici. Vstupné: 15 EUR. Vstupenky objednávajte na čísle: 0918 083 732
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V minulom roku sa narodilo viac chlapcov
Ešte pred niekoľkými rokmi bola na Slovensku
pomerne nízka pôrodnosť detí. Počas niekoľkých
rokov sa táto situácia postupne začala zlepšovať.
Zisťovali sme, ako sme na tom boli v minulom
roku v našom meste.
Zaujímalo nás predovšetkým to, koľko malých
Žiarčanov pribudlo, ale aj to, koľkí sa do nášho
mesta v roku 2013 prisťahovali. „Do Žiaru nad
Hronom sa v minulom roku prisťahovalo 258
obyvateľov a odsťahovalo 375,“ konkretizuje Erika
Rajčanová z Mestského úradu v Žiari nad Hronom
a ďalej spresňuje: „Vlani sa narodilo 169 detí, z toho
87 chlapcov a 82 dievčat. Umrelo 189 obyvateľov.
Najčastejšie používané mená medzi dievčatami
boli vlani Ema, Lucia a Veronika. Zaznamenali
sme však aj neobvyklé mená ako Heidi, Saskia či
Andromeda. Medzi chlapcami dominujú Filip, Martin, Tomáš a Samuel. Neobvyklé chlapčenské meno
v meste je napríklad Loris.“

Žiarska matrika však zaznamenáva údaje aj
o deťoch mimo mesta, ktoré sa však v Žiari nad
Hronom narodili. Podľa týchto údajov sa v minulom
roku v našom meste narodilo 570 detí. Z tohto počtu
bolo 298 chlapcov a 272 dievčat. Naopak, matrika
zaznamenala aj 428 úmrtí. V minulom roku pritom
umrelo viac žien, a to 221.
(li)

Školáci začali s vlastným televíznym vysielaním
a najserióznejšie venovať problémom, ktoré trápia občanov tohto mesta. Moderátori a kameramani budú tiež monitorovať život spoločenských,
kultúrnych a iných inštitúcií, ktoré sa nachádzajú
v našom meste. „Budeme reagovať aj na témy, ktoré
nesúvisia priamo s regiónom a s mestom, ako sú
napr. nezamestnanosť či rôzne sviatky. Verím, že
TV4 bude prinášať všetkým radosť,“ dodáva na záver
Marian Majzlík.
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Priateľské stretnutie primátora
s osobnosťami mesta
V utorok 21. januára pozval primátor Peter
Antal osobnosti mesta na tradičné novoročné
stretnutie.
Každoročne sa novoročného stretnutia s primátorom zúčastňujú osobnosti politického, verejného
či kultúrneho života. Tento rok prijali pozvanie
primátora poslanci NR SR Emília Műllerová, Miroslav Číž a Viera Šedivcová, poslanec BBSK Ladislav
Kukolík, prednostka Okresného úradu Andrea
Žiaková, poslanci mestského zastupiteľstva, riaditelia spoločností priemyselného parku, riaditelia
školských zariadení v meste, zástupcovia športových
klubov, členovia bánk, ale aj riaditelia či zástupcovia inštitúcií pôsobiacich na území nášho mesta,
ktoré svojim pôsobením v konkrétnych oblastiach
prispievajú k rozvoju nášho mesta. Cieľom stretnutia je predovšetkým komunikácia a upevňovanie
vzťahov s mestom Žiar nad Hronom.
Primátor Peter Antal hosťom poďakoval za spoluprácu v roku 2013, a zároveň vyjadril želanie,
že rovnako dobrá spolupráca bude pokračovať aj
v tomto roku. „Stretnutie primátora s osobnosťami
sa koná každý rok a je poďakovaním a uctením si
ľudí, ktorí mestu pomáhajú. Vážime si ich prácu,
ktorú v meste pre jeho obyvateľov vykonávajú. Či
už je to z pozície štátnych inštitúcií, alebo z pozície
podnikateľských subjektov,“ povedal primátor Peter
Antal.
(li)

Pracujú so skúseným kameramanom
Pred niekoľkými týždňami začali v Základnej
škole na Jilemnického ulici s projektom školskej
televízie TV4, ktorý je postavený na práci
mladých kameramanov a redaktorov.
Vznik TV4 je spojený s iniciatívou školy a
s iniciatívou Silvestra Šouca, ktorý pôsobil vo viacerých televíziách a svoje skúsenosti sa rozhodol
odovzdať mladej generácii. „Cieľom vzniku školskej
televízie je podporiť informovanosť o dianí v škole,
ale aj v regióne a v meste, a to očami detí,“ hovorí
riaditeľ školy, Marian Majzlík a pokračuje: „Chceme
tiež rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov, a to
mimo školy. Je zaujímavé vidieť, ako mladí televízni
kameramani a redaktori reagujú v komunikácii na
nové situácie, ako si pripravujú rozhovor s primátorom mesta či inou osobnosťou.“ Nádejní redaktori
si najskôr musia pripraviť tému, otázky. Aj takto sa
postupne stávajú kreatívnejšími a v komunikácii
dokonalejšími.
Vytvorenie televízie nie je náhodné, ale nadväzuje
na iniciatívu predchádzajúcich rokov. „Žiaci našej
školy sa učia prezentovať tzv. ročníkové práce, kedy
pred spolužiakmi, kamarátmi a rodičmi prezentujú
tému, ktorú si vybrali. Prezentujú sami seba, čo im
v budúcnosti uľahčí nájsť si povolanie. Nemusia sa
báť skúšania a vedia tak vyjadriť svoje pocity a postoje,“ vysvetľuje riaditeľ školy a ako dodáva, prostredníctvom TV4 sa chcú čo najprofesionálnejšie

Silvester Šouc je nielen žiarskej verejnosti už
dlhé roky známy ako úspešný kameraman. Práve
on podal pomocnú ruku začínajúcim moderátorom a kameramanom a aj naďalej im s vysielaním
TV4 pomáha. V súčasnosti tiež na „Štvorke“ vedie
krúžky Masmediálna komunikácia a Práca s kamerou. „S deťmi sa stretávam raz za týždeň po dve
hodiny a potom, keď ideme so štábom na výrobu,“
vysvetľuje Silvester Šouc a spresňuje: „Štáb tvorí jedna žiačka – redaktorka, ktorá v danej chvíli a v danom čase môže ísť na výrobu. To isté platí aj s kameramanmi. Témy vyhľadávam ja, keďže toto všetko
je beh na dlhé trate a do vysielania chcem dať len
pozerateľné veci. Doteraz som preto synchróny s respondentmi točil sám. Chlapci mi neskôr z toho urobia obrázky, ktoré pri spoločnom strihu hodnotíme
a zisťujeme, či je použiteľný, alebo nie.“ Skúsený kameraman tiež učí redaktorky, ako majú stáť pred kamerou, akým spôsobom majú klásť respondentom
otázky a ako sa majú na výrobu pripraviť, aby dobre
prebehla. „Ak bola výroba cez víkend a reportáž nepotrebuje veľký komentár od redaktorky, navyše si
okolnosti vyžadujú dať reportáž rýchlo na internet,
tak to urýchlene postrihám doma. Potom v utorok
v krúžku si to však celé vyhodnotíme,“ dodáva Silvester Šouc na záver. Vysielanie školskej televízie si
môžete pozrieť na webovej stránke www.tvpozrito.
sk.
(li)

Primátor na stretnutí odovzdal vedúcemu FS Hron
Oliverovi Dávidovi dve staré kroniky súboru.

Stretnutia sa zúčastnil aj viceprimátor
Emil Vozár (vpravo).
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Nové byty majú prilákať ľudí do mesta

O počte obyvateľov v Žiari nad Hronom nerozhodujú iba novonarodené deti či počet úmrtí.
Zaujímavé sú aj čísla obyvateľov, ktorí sa do
mesta prisťahovali, alebo, naopak, odsťahovali
z neho.
Minulý rok opäť potvrdil štatistiku z predchádzajúcich rokov. „V minulom roku sa do Žiaru nad Hronom prisťahovalo 258 obyvateľov, ale na druhej
strane, odsťahovalo sa z neho až 375,“ informuje
hovorca mesta, Martin Baláž a dodáva: „Koncom
decembra žilo v našom meste 18 806 obyvateľov.
Z týchto údajov je jasné, že počet Žiarčanov klesá.
Veď ešte v roku 2000 v meste žilo viac ako 20-tisíc
obyvateľov.“

Vo výstavbe bytoviek na severe mesta sa pokračuje.

Vedenie mesta chce túto situáciu riešiť.
Obyvateľom chce ponúknuť nové byty. „Aj keď sa
v predchádzajúcich rokoch rodilo menej detí, situácia sa začína zlepšovať. Klesajúci počet obyvateľov
v našom meste však ovplyvňuje aj tá skutočnosť,
že mesto nemá nájomné byty, ktoré by mladým
rodinám mohlo ponúknuť,“ vysvetľuje Peter Antal, primátor mesta a pokračuje: „Už niekoľko rokov z mesta postupne odchádzajú obyvatelia do
okolitých obcí, ktoré im vedia ponúknuť nielen
stavebné pozemky, ale aj nájomné byty.“

Pripravené sú projekty
na ďalšie dve bytovky
Vedenie mesta si chce svojich obyvateľov
nielen udržať, ale tiež prilákať do mesta nových.
V súčasnosti na severe Žiaru vyrastajú dva nové bytové domy. Aj keď ich stavia súkromná firma, mesto
ich chce odkúpiť a ponúknuť novým obyvateľom,
prípadne tým, ktorí dlhodobo žiadajú o pridelenie
bytu. Odkúpenie bytoviek do vlastníctva mesta
odsúhlasili žiarski poslanci na júnovom zasadnutí
MsZ. V súčasnosti má na mestskom úrade žiadosť
o pridelenie bytu takmer dvesto záujemcov.
„S výstavbou bytoviek pribudne 48 nájomných
bytov. Na ich kúpu chceme použiť finančné prostriedky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Ak nám úver schvália, byty by sme mohli žiadateľom
začať prideľovať už v júni,“ konkretizuje Peter Antal
a dodáva, že v nových bytovkách budú dvoj a trojizbové byty.
Bytovky, ktoré budú onedlho dokončené, nemusia byť pritom posledné, ktoré sa v meste postavia.
„V prípade, že aj naďalej bude zo strany obyvateľov

Krajskí poslanci založili Klub nezaradených poslancov
V piatok 17. januára sa uskutočnilo rokovanie
zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v Jelšave. Pred rokovaním založili nezávislí poslanci Klub nezaradených poslancov,
ktorého predsedom sa stal Ladislav Kukolík.
Klub má štrnásť poslancov a po poslaneckom klube
Smeru-SD – KDH sa tak stal druhou najsilnejšou skupinou poslancov v zastupiteľstve BBSK. Predsedom
klubu sa stal Ladislav Kukolík a jeho podpredsedom
Daniel Gelien. Dôvodom na založenie klubu bol
podľa Ladislava Kukolíka ten fakt, že v zastupiteľstve
zostali 12 poslanci, ktorí neboli nikam zaradení.
„Zhodli sme sa na tom, že spoločne dosiahneme
v klube viac ako každý sám,“ hovorí Ladislav Kukolík
a pokračuje: „Neskôr sa k nám pridali ďalší dvaja poslanci, a to zo strany SaS a Nová väčšina. Klub je však
naďalej otvorený pre všetkých, napríklad aj pre tých,
ktorí v budúcnosti opustia svoj klub.“
Cieľom Klubu nezaradených poslancov je byť aktívnym a konštruktívnym poslaneckým klubom.
„Chceme byť nápomocní pri prijímaní dobrých
rozhodnutí pre obyvateľov kraja. Našou snahou
je pomôcť v zastupiteľstve, nie proti niekomu
bojovať. Nechceme byť protiváhou županovi ani
najsilnejšiemu poslaneckému klubu,“ vysvetľuje
ďalej Ladislav Kukolík a dodáva, že jeho úlohou ako
predsedu klubu bude zúčastňovať sa stretnutí spolu
s predsedami ostatných klubov.

Prvé stretnutie absolvovali poslanecké kluby v piatok 24. januára s predsedníčkou väčšinového poslaneckého klubu, Ľubicou Laššákovou. Stretnutia sa
zúčastnili traja predsedovia klubov a traja poslanci,
ktorí nikde nie sú zaradení. Témou ich stretnutia bolo
kreovanie komisií a rozdelenie predsedov, dohoda
na obsadenie komisií, rokovací poriadok, určenie
počtu neposlancov z radov občanov a odborníkov
a, samozrejme, rozpočet kraja. Rovnaké témy budú
predsedovia klubov preberať na druhom stretnutí,
ktoré sa uskutoční v piatok 31. januára s predsedom
BBSK, Marianom Kotlebom.
(li)
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záujem o prenájom bytov, bude sa vo výstavbe
v severnej časti mesta pokračovať. Projekty sú pripravené na ďalšie dva bytové domy, v ktorých by mali
byť už aj jednoizbové byty,“ dodáva na záver primátor mesta.
V prípade, že budú bytovky odkúpené do vlastníctva mesta, nájomný charakter bytov bude zachovaný po dobu najmenej 30 rokov. Na kúpu bytových
domov chce mesto použiť úver zo Štátneho fondu
rozvoja bývania počas celej doby jeho splatnosti, čo
je 40 rokov, pri úrokovej sadzbe 1 %. Výška nájomného pri trojizbovom byte s rozlohou 65,32 m2 by
mala byť 140 eur bez energií, pričom táto suma bude
zahŕňať poistné či splátku úveru. Suma je pritom
vypočítaná na dobu splácania 40 rokov. Dvojizbové
byty budú s rozlohou od 48 do 55 m2, nájomcovia
v nich budú platiť nájomné vo výške od 104 do 112
eur. V každej bytovke sa bude nachádzať na prízemí
aj jeden bezbariérový dvojizbový byt. Plán výstavby
nájomných bytov bol prispôsobený požiadavkám
občanov.
(li)

Podmienky poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta

Mesto Žiar nad Hronom s blížiacim sa termínom na podávanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014 dáva
do pozornosti novelu Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Žiar nad Hronom č. 10/2013
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta Žiar nad Hronom.
Podľa nej môže samospráva poskytnúť dotáciu
za účelom rozvoja nasledovných oblastí: 1. ochrana
a tvorba životného prostredia, 2. obnova verejných
priestranstiev, 3. ochrana vonkajších priestorov bytových domov kamerovým systémom. Oprávnenými osobami sú bytové spoločenstvá so sídlom na
území mesta Žiar nad Hronom a správcovia pre bytové domy na území mesta Žiar nad Hronom.
Jednej oprávnenej osobe môže byť v príslušnom
roku poskytnutá na jeden účel (projekt) len jedna
dotácia, a to v maximálnej výške 70 % predložených
rozpočtových nákladov na projekt. Nesmie byť však
vyššia ako 3 319,39 eur. Predložené žiadosti prerokováva Komisia pre hodnotenie projektov, ktorá je
zložená z poslancov MsZ a projektového manažéra
mesta. Jej odporúčania posudzuje primátor mesta,
ktorý o poskytnutí dotácie rozhodne.
Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie je možné
si vyzdvihnúť na Mestskom úrade – Odbor riadenia
projektov, alebo si ju stiahnuť z webovej stránky
mesta, kde sú uvedené aj všetky potrebné ďalšie informácie (sekcia AKO VYBAVIŤ). Žiadosť je potrebné
doručiť na mestský úrad v termíne do 28.2.2014 so
všetkými potrebnými dokladmi.
(r)
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Na bále spotrebovali takmer tisícku balónov

Mr.Toons nesklamal.
Druhý ročník Bálu Žiarčanov ukázal, že sa Céčku
podarilo opäť navrátiť lesk tejto spoločenskej
udalosti. Zabaviť sa prišlo takmer 250 hostí.
Prvé ohlasy mali organizátori hneď na bále. Hostia
odchádzali spokojní a ako hovorí Michaela Pribilincová, riaditeľka žiarskeho Mestského kultúrneho
centra: „Ešte som na bále nevidela, aby po štvrtej
hodine ráno tancovalo 70 percent hostí. Bol to veľmi
príjemný pohľad. Aj to svedčí o kvalite zábavy.“
Základ programu tvoril aj tento rok hlavný hosť,
ktorého úlohou bolo sprevádzať divákov celým
večerom. „Snažíme sa vyberať obľúbených hercov,
umelcov, ktorí nie sú len televíznymi hviezdičkami,
ale ich práca a skutočné umenie z nich urobilo hviezdu,“ dopĺňa Janko Kulich, producent MsKC, ktorý oba
ročníky bálu pripravil a pokračuje: „Maroš Kramár
bol zároveň prvým moderátorom môjho prvého
Plesu mesta Žiar nad Hronom v roku 2005, na ktorý
prilákal 300 hostí. Verím jeho schopnostiam a vyšlo
to.“ Súčasťou bálu je aj hudobná zábava, preto je
vždy veľmi dôležité vybrať a trafiť dobrú skupinu a
DJ. V spoločnej kombinácii musia byť pokryté všetky
žánre a požiadavky divákov od ľudoviek, cez country, repete hudbu až po súčasné hity. To sa opäť podarilo. Pre hostí je tiež veľmi atraktívne žrebovanie
o ceny v tombole. „Tento rok bolo v tombole dvadsať
úžasných cien, ktoré sme skombinovali do atraktívnych balíčkov. Za všetky spomeniem cenu mesta,

ktoré dalo Tablet, alebo exkluzívny kávovar, či set
záhradného nábytku. Ostro sme sledovali aj catering, aby občerstvenie pokrylo všetky požiadavky,
aby ho nebolo málo, aby si každý našiel niečo po
chuti. Tri najdôležitejšie body sú moderátor, hudba,
jedlo,“ konkretizuje ďalej žiarsky producent.

Kramár si užíval spolu so Žiarčanmi

Skvelú atmosféru bálu dotvorila krásna výzdoba,
na ktorú bola použitá takmer tisícka balónov. „V
poslednom popolnočnom vstupe Maroša Kramára
sme všetky balóny vypustili zo siete pod stropom
na divákov a nasledoval balónový tanec. Milým programom potešil aj klaun Mr. Toons z Dánska, ktorý
u nás v Céčku trávil niekoľko dní a dokonca po bále
v pondelok absolvoval aj výchovné koncerty pre
školy,“ prezrádza Janko Kulich.
Žiarsky bál si užíval aj herec Maroš Kramár. Fotil
sa s hosťami a úsmevy rozdával na všetky strany.
„Atmosféra bola naozaj kúzelná a hlavne priateľská.
Z bálu Maroš Kramár odchádzal na hotel až okolo
tretej hodiny ráno, rozprával sa s hosťami, fotil sa,
podpisoval a rozdával úsmevy. Nie preto, že musel,
ale medzi ľudí sa tešil. V Žiari nad Hronom má veľmi
silnú divácku podporu a čoskoro ho budú môcť naši
diváci opäť vidieť s divadlom Mandarínková izba, a
to 5. apríla v MsKC,“ pozýva producent Céčka.

sa minula asi tisícka balónov. „Našim cieľom bolo,
aby si bál mohol dovoliť každý. Aby za primerané
vstupné získal krásny večer plný kvalitnej zábavy.
Žiadny ples v róbe, ale ani veselica v rifliach. Náš bál
nemá mantinely, nemá pravidlá pre oblečenie alebo
správanie. Je pre ľudí, pre Žiarčanov, pre priateľov a
dobrých ľudí, ktorí sú chcú zabaviť, aj keď nemajú
smoking či róbu. Trochu máme vždy problém v tom
ako bál začať. Či plesovo – polkou, valčíkom a dať
možnosť vyniknúť dámam v róbach, alebo len tak
príjemne a nenápadne, ako sa patrí na bál. Hľadáme
stále ideálny kompromis bál verzus ples a verím,
že z roka na roka budeme lepší,“ konštatuje Michaela Pribilincová. A ktorý z dvoch uskutočnených
ročníkov bálu sa podľa nej vydaril viac a prečo?
„Ťažko sa mi to hodnotí. Minulý rok to bolo o chalanoch z Partičky, potrebovali sme bál etablovať na
scéne a zaujať. Dokázalo sa to a všetci sme sa veľmi
tešili na pokračovanie. Mne sa páčili oba ročníky.
Som rada, že ľudia pochopili náš úmysel a vždy radi
navštívia bál a bavia sa. Ale medzi nami, najkrajší bál
je vždy ten, čo ešte len bude. A ten ďalší bude už
16. januára 2015 a my na ňom začíname pracovať,“
dodáva na záver Michaela Pribilincová.
(li)

Žiarsky bál nemá žiadne mantinely

Na tohtoročnom bále sa tancovalo približne do
piatej hodiny ráno. Ako sme už spomenuli, tento
ročník sa niesol v znamení balónov. Balóny boli
všade. Vypúšťali sa o polnoci, každý stôl bol vyzdobený balónmi namiesto kytice vo váze, nad ním
lietal trs balónov a najväčší balón priniesol práve Mr.
Toons v čísle známom z talentovej show. Na všetko

Na stretnutí s ministrom školstva

Riaditeľka SOA Helena Halová s
ministrom Čaplovičom.
Helena Halová, riaditeľka Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom, sa pri
príležitosti vyhodnotenia spolupráce v roku
2013 na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dušana Čaploviča, zúčastnila
spoločenského stretnutia.
„Toto stretnutie ako riaditeľka Súkromnej obchodnej akadémie vnímam ako ocenenie za dlhoročné
úsilie, kvalitnú úroveň riadiacej a pedagogickej
práce školy,“ hovorí Helena Halová a pokračuje: „Z
príhovoru ministra zaznela jednoznačne požiadavka
na zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania a nárokov na vedomosti žiakov v matematike a ostatných
predmetov, rozvíjajúcich ich zručnosti potrebné pre
reálny život.“ O úrovni profesionálneho prostredia
školy vypovedajú dlhodobo dosahované kvalitné

výsledky žiakov. Škola má zabezpečené také materiálno – technické podmienky pre učiteľa a žiaka,
aby denne na väčšine predmetov využívali IKT. „Vo
výučbe sú uplatňované inovačné formy a metódy
práce, ktoré garantujú rozvoj odborných kvalít
žiakov. O výsledkoch svojej práce sú pravidelne informovaní rodičia žiakov a široká verejnosť,“ dodáva
Helena Halová.
V decembri 2013 bolo realizované hodnotenie
kvality stredných škôl v rámci SR. Výsledky publikované na národnej úrovni hovoria o dosiahnutých
výsledkoch žiakov a podmienkach na vyučovanie v
jednotlivých školách. Tieto boli zosumarizované na
portáli skoly.ineko.sk. Ako ukazovatele kvality školy
boli použité:
- výsledky externej časti a písomnej formy internej
časti maturitnej skúšky,
- mimoriadne výsledky žiakov,
- nezamestnanosť žiakov (pri stredných odborných
školách má vyššiu váhu ako pri gymnáziách),
- pokračovanie v ďalšom štúdiu na vysokých školách.

Súkromná obchodná akadémia
v Žiari je tretia najlepšia v kraji
Súkromná obchodná akadémia sa umiestnila na
popredných miestach. So skóre 6,5 dosiahla nasledovné umiestnenia:
stredné školy v rámci SR: 585 škôl, 3. miesto, stredné
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školy v rámci BB kraja: 71 škôl, 8. miesto, stredné odborné školy v rámci SR: 401 škôl, 85.miesto, stredné
odborné školy v rámci BB kraja: 49 škôl, 7. miesto
a obchodné akadémie v rámci BB kraja: 8 škôl, 3.
miesto.
Škola v rámci sebahodnotenia výsledkov svojej práce ako ďalšie ukazovatele kvality používa:
kvalitu vedomostí a zručností žiakov, progres žiaka,
inováciu a vzdelávanie učiteľov, kvalifikovanosť
zamestnancov a ich kompetencie, kvalitu postojov
a vzťahov (vnútorných a vonkajších), materiálno
technické podmienky (pre žiaka a učiteľa), efektívne
nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými
zo štátneho rozpočtu, spoluprácu s odbornými
inštitúciami, podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní( MPC, ŠIOV, NUCEM, VŠ, ...) a zamestnávateľmi
absolventov.
„Zavedenie inovácií v škole nie je možné bez
kvalitnej spolupráce vedenia školy a pedagóga,
ktorý ovláda systémové myslenie, má rozvinutú
schopnosť pre tvorivosť a kreativitu a je ochotný ju aj
zavádzať do života. Práve vďaka ochote pedagógov
inovovať, dosiahlo umenie vzdelávania a výchovy
na našej škole nové výšiny a obzory. Výchovu a
vzdelávanie vnímame ako pôsobenie na človeka
tak, že bude šťastný a prospešný (odborne zdatný)
súčasne. Kvalita školy je tým vyššia, čím lepšie to
škola zabezpečuje. My sa o to v spolupráci s rodičmi
snažíme denne,“ dodáva na záver riaditeľka Súkromnej obchodnej akadémie, Helena Halová.
(r)
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Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014. Voľby sa konajú
v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby
prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu
29. marca 2014. Právo voliť prezidenta Slovenskej
republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí
v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa
v deň voľby na území Slovenskej republiky. Oznámenia o čase a mieste konania volieb budú doručené
každému voličovi zapísanému v zozname voličov
v termíne do 23.2.2014. Pre voľbu prezidenta
Slovenskej republiky sa budú vydávať voličské preukazy, a to po doručení Okresným úradom v Žiari
nad Hronom ( t. j. od 17.2.2014) na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom (Kancelária prvého kontaktu,
okienko č. 4, v čase úradných hodín). Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku; zápis platí
iba na čas vykonania voľby.
(r)

V našom meste máme 15 okrskov:
•Základná škola , Ul. A. Kmeťa 4
•MŠ, Ul. Rudenkova 1
•Pohronské osvetové stredisko, Ul. Dukelských
hrdinov 21
•Základná škola, Ul. Dr. Janského 2
•Dom kultúry, Nám. MS 23
•Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17
•Súkromná stredná odborná škola technická,
Dr. Jánského 10
•MsKC, Ul. SNP 119
•Základná škola, Jilemnického ul. č. 2
•Základná škola, Jilemnického ul. č. 2
•Stavebné bytové družstvo, Ul. Pod Donátom 3
•Gymnázium, Ul. J. Kollára 2
•Gymnázium, Ul. J. Kollára 2
•SSE, a.s., Ul. Svitavská 4
•Kultúrny dom Š. Podhradie

Kúpou kalendára podporíte žiarsky útulok

Občianske združenie Strážni anjeli nafotilo nový dvanásťstranový nástenný kalendár. Kúpou tohto kalendára podporíte psíkov
v žiarskom útulku.
Kalendár má veľkosť A4 (20 x 30 cm) a obsahuje
vyznačené dni v týždni, slovenské meniny a sviatky.
„Kalendárom sa pokúšame vyvrátiť názor, že psík
z útulku do rodiny s deťmi nepatrí,“ vysvetľuje Miroslava Taranzová z občianskeho združenia a dodáva:
„Na fotografiách sú adoptovaní psi z rodín, ktoré

majú psíka z útulku, alebo v útulku aktívne pomáhajú.“ Fotografie vznikali vo fotoateliéri Ivana Pepicha.
Ich autormi sú Ivan Pepich a Miroslava Taranzová. „V
prípade, že máte o kalendár záujem, pošlite e-mail
na adresu: kalendar@utulokziar.sk. Nezabudnite
uviesť vaše kontaktné údaje a počet kalendárov,
o ktoré máte záujem,“ dodáva Miroslava Taranzová.
Cena jedného kalendára je 10 eur. Jeho kúpou
podporíte psíky v žiarskom útulku, ktoré stále
čakajú na svoj domov. V súčasnosti je útulok stále
plný, kapacita je dvojnásobne prekročená. Psi síce
odchádzajú do nových domovov, ale stále pribúdajú
aj noví.
Zo získaných finančných prostriedkov im bude
zakúpené krmivo, dobroty a maškrty, deky a použité
budú aj na očkovanie, čipovanie, kastrovanie a na
iné zdravotné úkony vo veterinárnej ambulancii.
(li)

Živé exempláre exotických zvierat
Po h r o n s k é
osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom si
v týchto dňoch
pre vás pripravilo zaujímavú výstavu
exotického
hmyzu zo zbierky Michala Zachara.
Exponáty zo zbierky Michala Zachara pochádzajú
z celého sveta. Je krásne vidieť rozmanitosť prírody v
tvaroch a farbách motýlích krídel. Farby na krídlach
pritom vždy spĺňajú i nejakú funkciu, čiže nejde len o
krásu, ale aj funkčnosť a význam, že v prírode všetko
so všetkým súvisí. Okrem motýľov zo všetkých kútov
zeme na výstave nájdete i chrobáky, pavúky, kraby,
škorpióny, mnohonožky. Lákadlom by mohlo byť i
niekoľko živých exemplárov, ktoré si tí odvážnejší
môžu i poláskať (šváby, pavúky, mnohonožky,
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gekončíci).
Výstava je vhodná predovšetkým pre žiakov
a študentov základných a stredných škôl, ako aj pre
širokú verejnosť, milovníkov prírody a pre všetkých,
ktorí majú radi pekné a netradičné veci. Pre
návštevníkov expozície sú tiež k dispozícii zaujímavé
darčekové kazety preparovaného hmyzu, ktoré je
možné si zakúpiť počas prehliadky vystavovaných
exponátov.
Cieľom výstavy je podporiť, rozvinúť a prehĺbiť
výchovu jedinca, ktorého hodnotový systém mu
umožní múdro a citlivo konať v prospech ochrany
a zachovania biodiverzity života vo všetkých jeho
formách. Výstava je sprístupnená do 21. februára
v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 17.00 hod.
v priestoroch Pohronského osvetového strediska
v Žiari nad Hronom. V prípade záujmu o výstavu
mimo určených hodín sa môžete informovať na
telefónnom čísle: 0905 587 339, alebo e-mailom na:
posfilus@gmail.com.
(li)
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ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

Každý rok prebieha zápis do základných
škôl od 15. januára do 15. februára. V základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, sa opäť uskutoční počas
dvoch dní.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole. Nikoho nemožno oslobodiť
od plnenia povinnej školskej dochádzky. Miesto
a čas zápisu určuje VZN č. 4/2008. Mesto Žiar
nad Hronom má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri základné školy: ZŠ na Ulici Dr. Janského 2, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika 17 a ZŠ na
Jilemnického ulici 2.
Vo všetkých troch školách sa zápis uskutoční
v rovnaké dni, a to:
- 9. februára (nedeľa) od 10.00 do 15.00 hod.,
- 10. februára (pondelok) od 9.00 do 16.00
hod.
Zápis v ZŠ s MŠ Š. Moysesa na Ulici A. Kmeťa 1
sa uskutoční:
- 3. februára (pondelok) od 9.00 do 16.00
hod.
Na zápis je potrebný občiansky preukaz
zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad
o jeho zdravotnom postihnutí. Podľa zákona
žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca nerozhodne podľa § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Riaditeľ spádovej
školy je povinný prednostne prijať na plnenie
povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú
miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a to až do výšky maximálneho počtu
žiakov v triede príslušného ročníka (zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Pre policajtov navrhli uniformu či ocenenie
V ostatnom ročníku regionálnej výtvarnej
súťaže detí a mládeže Polícia známa - neznáma
vystavovali 181 prác.
Prostredníctvom spolupráce BBSK – Pohronského
osvetového strediska a Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Žiari nad Hronom sa organizuje už 8. ročník regionálnej výtvarnej súťaže detí
a mládeže. Cieľom súťaže je priblížiť činnosti policajného zboru, ale aj rozvinutie prevencie kriminality a formovanie negatívneho postoja k trestnej
činnosti, šikanovaniu, násiliu či užívaniu drog.
Témami prác boli: návrh ocenenia pre policajta,
návrh na vizuál budovy polície a návrh na uniformu.
Cieľovou skupinou projektu sú materské a základné
školy, špeciálne základné školy, základné umelecké
školy, detské domovy a 8-ročné gymnáziá.
Projekt finančne podporilo mesto Žiar nad Hronom.
(li)

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

0905 602 942
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Čo musí ovládať budúci prvák pri zápise
Každý rok sa rodičia budúcich prvákov zaoberajú otázkou, do ktorej školy svoje dieťa prihlásiť
a čo všetko by ich deti mali pred nástupom do
školy ovládať. Poradíme vám.
Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom
má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zápis do školy to nie sú
prijímacie skúšky. Na zápise deti nerobia skúšky
rozumovej a telesnej vyspelosti. Jeho poslaním je riadne zaregistrovať školopovinné deti. Škola si overí
osobné údaje o dieťati a obyčajne zisťuje aj základné
informácie o rodičoch. Školy dávajú deťom aj tzv.
zápisné úlohy – napr. niečo nakresliť, pomenovať
farby, určiť počet predmetov, tvary či povedať
básničku. Takto zisťujú prípadné rečové nedostatky,
rozumovú a grafickú vyspelosť alebo zaostalosť.
Ak sa niečo zistí, škola navrhne rodičovi navštíviť
zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva,
ktoré po predchádzajúcom vyšetrení odporučí
zákonnému zástupcovi dieťa zaškoliť, alebo navrhne
odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok .
Školská spôsobilosť
Úroveň vyspelosti dieťaťa sa označuje pojmami
školská spôsobilosť alebo školská zrelosť. Školskou
spôsobilosťou sa označuje súhrn vedomostí,
zručností a návykov nevyhnutných pre začatie
školskej dochádzky v nasledujúcich oblastiach.
Perceptuálno-motorická oblasť:
•zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať
sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.),
•návyky správneho stolovania (jesť s príborom,
udržiavať čistotu pri jedle, atď.),
•dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať,
rešpektovať ostatných,
•zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť,
tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú
tvorivosť,
•sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole, držať správne ceruzku.
Kognitívna oblasť:
•predstaviť sa menom i priezviskom – rozlíšiť a
pomenovať členov rodiny,
•určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela
a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu,
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Rozpis služieb poslancov
v poslaneckej kancelárii
JANUÁR

22.1.: Mária Biesová, Veronika Balážová, Viera
Biela
29.1.: Emil Vozár, Jozef Tomčáni, Norbert Nagy
FEBRUÁR

•priradiť, rozoznať a pomenovať farby, na obklopujúcich reáliách, priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť),
•určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v
skupine,
•počítať minimálne od 1 do 10,
•priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 5,
•poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť rovinné geometrické tvary (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik),
•uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka,
•rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia,
poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce,
lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce
živočíchy,
•orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa,
týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a
prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov,
•pomenovať miesto svojho bydliska,
•chápať vzťahy v priestore – pred, za, pod, nad, na,
v, vedľa, hore, dole, medzi – určovať smer: vpravo,
vľavo, hore, dole,
•zapamätať si a vedieť interpretovať krátke literárne
útvary: riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské
básne, atď.,
•zvládnuť kresbu ľudskej postavy.
Sociálno-emocionálna oblasť:
•pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc, počúvať
s porozumením,
•adekvátne reagovať a komunikovať v novej situácii,
v novom prostredí,
•primeraná miera samostatnosti.
Odbornou inštitúciou na zisťovanie školskej zrelosti
sú školské zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie (centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie a centrum špeciálnopedagogického poradenstva).
Je dôležité si uvedomiť, ak sa zistí, že je dieťa nepripravené na školskú dochádzku, neznamená to,
že musí zaostávať v rozumovom vývine. Dieťa nepripravené na školskú dochádzku je dieťa s normálnymi intelektovými schopnosťami, s čiastkovými
nedostatkami v niektorej oblasti, ktoré sa procesom
ďalšieho vývinu odstránia, vyrovnajú a po odklade
školskej dochádzky je dieťa zaradené do 1. ročníka
ZŠ. Je však potrebné, aby dieťa počas odkladu povinnej školskej dochádzky navštevovalo predškolskú
prípravu v MŠ a absolvovalo psychostimulačný program zameraný na rozvoj deficitných oblastí.
Tento materiál bol spracovaný v súlade s obsahovými
a výkonovými štandardami štátneho vzdelávacieho
programu pre predprimárne vzdelávanie – ISCED O
(Materské školy) a odporučený CPPPaP v Žiari nad Hronom.
(r)
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5.2.: Richard Rišňovský, Stela Šeševičková, Martin Sklenka
12.2.: Lýdia Cígerová, Viera Biela
19.2.: Andrej Jánoška, Michal Žurav, Dušan
Bosák
26. 2.: Norbert Nagy, Katarína Dekýšová, Monika
Balážová
MAREC

5. 3.: Veronika Balážová, Stela Šeševičková
12. 3.: Peter Dubeň, Emil Vozár, Jozef Tomčáni
19. 3.: Mária Biesová, Stella Víťazková, Viera Biela
26. 3.: Katarína Dekýšová, Monika Balážová,
Norbert Nagy
APRÍL

2.4.: Peter Dubeň, Stela Šeševičková, Martin
Sklenka
9.4.: Monika Kopčová, Mária Biesová, Rastislav
Uhrovič
16.4.: Veronika Balážová, Martin Sklenka
23.4.: Richard Rišňovský, Viera Biela
30.4.: Norbert Nagy, Lýdia Cígerová
MÁJ

7.5.: Stela Šeševičková, Martin Sklenka, Rastislav
Uhrovič
14.5.: Peter Dubeň, Emil Vozár, Jozef Tomčáni
21.5.: Katarína Dekýšová, Monika Balážová, Lýdia Cígerová
28.5.: Norbert Nagy, Viera Biela
JÚN

4.6.: Monika Kopčová, Martin Sklenka
11.6.: Mária Biesová, Lýdia Cígerová, Viera Biela
18.6.: Peter Dubeň, Stella Víťazková
25.6.: Andrej Jánoška, Michal Žurav, Dušan
Bosák
ZÁMER PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI
OZNAM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje
svoj zámer predať nehnuteľnosť – pozemok,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, vytvorený na základe geometrického
plánu č. 47110899-139/2013, úradne overeného
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny
odbor dňa 20. novembra 2013, z pôvodnej CKN
parcely č. 1149/5 – zastavané plochy a nádvoria
s celkovou výmerou 50 725 m2 a CKN parcely č.
1149/47 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou
výmerou 39 m2, zapísaných na liste vlastníctva č.
1136, a to:
– CKN parcelu č. 1149/47 zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 64 m2.
Uvedený pozemok sa nachádza v zastavanom
území mesta Žiar nad Hronom na Ul. Jesenského.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade – Odbor správy majetku mesta, alebo
na úradnej tabuli mesta.
(r)
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ROZHOVOR

Kvalitná zábava s obľúbenými umelcami – aj taký bude rok 2014 s Céčkom
Žiarčania si už za posledné roky zvykli na
kvalitnú kultúrnu zábavu v našom meste.
Pestrá všehochuť je pripravená počas celého
roka. Nechýbajú hudobné či divadelné predstavenia, podujatia pre deti či tradičné zábavy.
Samozrejmosťou sú aj novinky, ktorými svojich fanúšikov žiarske Mestské kultúrne centrum pravidelne zásobuje. Aký bude rok 2014
s Céčkom? O tom sme sa porozprávali s jeho producentom, Jankom Kulichom.
Začiatok roka býva vždy bohatý predovšetkým
na tradičné zábavné podujatia. Zrejme inak
tomu nebude ani tento rok. Čo teda Žiarčanov
čaká po bále?
Základ dramaturgie tvoria nosné akcie. Bál Žiarčanov,
Športovec mesta, Fašiangy, Skoromáj, Deň detí, Deň
dospelých detí, World music fest Svetovo, Žiarsky
chlpáč, Kultúrne leto, City fest, Septembeer fest, Jarmok, Sitňan fest, Mikuláš, Žiarivé Vianoce, Vianočka,
Silvester. To sú hlavné projekty, následne riešime
ostatnú dramaturgiu, a to komerčné akcie, akcie pre
deti, divadlá, koncerty, programy žiarskych umelcov,
nové projekty.
Blíži sa vyhlásenie najlepšieho športovca mesta.
Niektorí poslanci sa vyjadrili, že by prijali určité
zmeny v programe. Nakoľko ste sa inšpirovali ich
pripomienkami?
Už minulý rok sme priniesli nové prevedenie tejto
akcie. Preniesli sme ju z divadelnej sály do hlavnej
sály s možnosťou prístupu verejnosti. Program sme
doplnili o množstvo hostí v atraktívnej svetelnej
show a reakcie ľudí boli fantastické.
Ani tento rok tomu nebude inak. V programe vystúpia skvelí artisti formácie Vertigo, ktorá vystupuje po celom svete. Po prvýkrát budú diváci vidieť
artistov lietajúcich na kruhoch a šáloch priamo
nad hľadiskom. Atmosféru dotvorí aj neuveriteľný
silák Apolón či moderátor Rišo Vrablec. Podujatie sa
uskutoční 25. februára v MsKC.

Divadlo sa vráti do Domu kultúry
na námestí

Céčko je známe v širokom okolí nielen svojimi tradičnými podujatiami, ale aj tým, že
každoročne si jeho produkcia pripraví niečo
nové, iné, čo inde v mestách nemajú. Môžu sa
teda Žiarčania aj tento rok tešiť aj na podujatia
mimo tých tradičných?
Pripravujeme nové projekty. Pripravujeme nový
detský program, pesničky, divadielko, CD i DVD.
Veľkou novinkou bude návrat divadiel do Divadelnej
sály Domu kultúry na námestí, kde od mája do septembra prinesieme veľké predstavenia, ktoré nebolo
možné uskutočniť v sálach MsKC. Plánujeme tiež
netradičné projekty na leto s cieľom priniesť kultúru
za ľuďmi aj tam, kde ešte nikdy nebola.
Stalo sa samozrejmosťou, že do Žiaru v rámci
kultúrnych podujatí pravidelne zavítajú aj
rôzne osobnosti, či už ako účinkujúci, alebo ako
moderátori nejakých programov. Budete v tom
pokračovať?
Vždy do našich programov vyberáme tých umelcov,
ktorí sú žiadaní, populárni a ktorí sú ochotní urobiť
kompromis, dohodnúť sa na prijateľných podmienkach. Budeme v tom pokračovať, pretože tak je to
správna. Snažíme sa vyberať to najlepšie zo všetkých
žánrov.
Obľúbenými sa stali aj divadelné zájazdy. Budú
aj v tomto roku?

Janko Kulich sľubuje v roku 2014 množstvo
kultúrnych prekvapení.
V tomto roku prinesieme naozaj výnimočné divadlá.
Po dlhých rokoch sa k nám vráti bratislavská Astorka
a Žiarčania sa môžu tešiť aj na veľký muzikál, ale aj
Radošinské naivné divadlo. Tradične vyberáme divadlá a súbory s tými najlepšími a najpopulárnejšími
hercami. Sála Domu kultúry nám umožní priniesť
veľkovýpravné divadlá s celými súbormi hercov.
Do Žiaru tak tento rok zavíta viac ako 30 najlepších
hercov.
Deň dospelých detí je podujatie, ktoré si ešte len
hľadá svojich verných fanúšikov. Bude mať svoje
pokračovanie, alebo ho nahradíte niečím iným?
Plánujeme pokračovať v tomto projekte. Veríme
mu a vieme, že to v budúcnosti môže byť jedno z
našich najväčších podujatí. Je pripravených niekoľko
variant a nápadov. Projekt má nevyčerpateľné
možnosti, neustále hľadáme nové atrakcie a čo
možno najvhodnejší program. Určite však bude po
novom, v novom šate a s novým názvom.
Vydaril sa aj prvý ročník Septembeer festu. Aký
bude druhý ročník?
Toto je kapitola sama o sebe. Projekt predčil naše
očakávania. Stovky ľudí, skvelá atmosféra. Tu je však
veľmi dôležitým faktorom počasie, podujatie by
sme chceli urobiť hneď na začiatku septembra, aby
sme ešte stihli leto a teplo. Určite doplníme stánky,
značky pív, pribudnú súťaže, atrakcie a program
bude patriť country hudbe popoludní a rockovej
hudbe večer.

City fest bude aj naďalej v parku
Nepochybne najočakávanejšou a najviac
vyhľadávanejšou akciou je City fest, ktorý má
za sebou už niekoľko ročníkov. Bude tento
nadchádzajúci niečím iný, alebo pokračujete
v osvedčenej a zaužívanej produkcii?
Na City feste pracujeme už niekoľko mesiacov. Potvrdené máme už niektoré hviezdy a vymyslený aj
ostatný program. Čakáme ešte na potvrdenie partnerov, od čoho bude záležať počet umelcov či výška
vstupenky. Chceme divákom priniesť ešte viac ich
obľúbenej hudby, zároveň ukázať niečo nevšedné
a dať možnosť vystúpiť žiarskym umelcom. Myslím
si však, že tento ročník bude výnimočný zostavou
hviezd.
Zostáva miesto konania naďalej v parku? Keby
si mohol ako producent zhodnotiť ročníky,
ktoré si pripravoval, ktorý bol podľa teba

noviny.ziar.sk

najvydarenejší?
Pre City fest neexistuje lepšie miesto ako je v parku.
Park je nádherný a ponúka ideálne prostredie. Vďaka
parku je city fest výnimočný. Mne osobne sa páči
každý ročník. Je veľa faktorov, ktoré vždy aktuálny
ročník ovplyvňujú. Výber umelcov je komplikovaný,
pretože požiadavky umelcov z roka na rok rastú, ale
peňazí je všeobecne stále menej. Niektoré ponuky
a návrhy striktne odmietame a umelcom dávame
jasne najavo, že je to pre nás neprijateľné. Chceme
urobiť celodenný program a nie vystúpenie jednej
skupiny.
City fest má za sebou už niekoľko ročníkov,
zrejme sa preto nedá vyhnúť tomu, aby sa
niektoré hudobné hviezdy„neopakovali“.Viete už
o niekom, koho meno môžete prezradiť, že sa
opäť ukáže v Žiari? Alebo je to ako vždy až do
poslednej chvíle tajomstvom?
Niektoré mená sa musia opakovať, pretože nejde
o hviezdičky na jeden rok, ale o známe mená
s piesňami, ktoré sa počas niekoľkých rokov
stali hitmi. Aj tento rok sa možno niektoré mená
zopakujú z dávnejších ročníkov, ale viem, že to nebude
na škodu a diváci budú nadšení. V tomto momente
ich ešte nemôžem a ani nechcem zverejniť, ale v
marci tak určite urobíme. Nechceme robiť tajomstvá. Mená zverejňujeme zásadne po podpísaní zmlúv, aby nedošlo k omylom a pochybeniam.

Prekvapenia a návraty veľkých hviezd
Dostávate podnety, napr. aj od obyvateľov, že čo
by chceli vidieť v Žiari, aké podujatia, aké osobnosti? Ak áno, do akej miery sa riadite ich vkusom?
Sú ľudia, ktorí mi sem tam napíšu na e-mail, alebo
ma zastavia na akcii, či na ulici s nejakým nápadom,
či návrhom. Veľmi sa mi to páči, keď sa tak stane a
snažím sa plniť ich priania v rámci našich možností.
Dramaturgia MsKC nie je o tom, čo má rád Janko Kulich, ale čo chcú Žiarčania. Plné sály a tradičné podujatia sú toho dôkazom.
Chystá sa niečo v tomto roku, čo bude zaručene
„BOMBA“, o ktorej viete, že si ju nenechajú obyvatelia ujsť?
Najväčšou bombou bude určite City fest. Verím,
že ľudia budú veľmi prekvapení, keď zverejníme
program. Počet divadiel a hereckých hviezd sme
pre tento rok zdvojnásobili, tešiť sa môžete aj na
výnimočné koncerty, akým bude určite aprílový
návrat Lucky Bílej do Žiaru nad Hronom. V máji
bude víkendový festival osobností, zaujímavé stretnutia so skutočnými osobnosťami a ich životnými
príbehmi pre motiváciu ľudí. V októbri budeme
pokračovať druhým ročníkom motivačného festivalu s celoslovenským záberom Ochutnaj šťastie.
Prekvapení však bude oveľa viac.
(li)

City fest láka do Žiaru ľudí z celého regiónu.
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Kurz grafológie
Nový kurz grafológie v štyroch lekciách:
1.2., 8.2., 15.2. a 22. 2. 2014.
Písmo ako nástroj poznávania seba aj iných.
Lektor kurzu: Mgr. Peter Bakay.
Cena kurzu: 35 €.
Prihlásiť sa môžete na tel. čísle: 0944 600 086,
045/678 13 01 alebo e-mailom: osveta@osvetaziar.
sk.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Vesmírna galéria
Krátky film sprostredkuje pohľady do milióny
svetelných rokov vzdialeného vesmíru, tak ako
ich nasnímal Hubbleov vesmírny ďalekohľad na
obežnej dráhe okolo Zeme. Tento unikátny prístroj,
pracujúci vo vesmíre od roku 1990 nám priniesol
mnoho fascinujúcich záberov a stal sa jedným z
najdôležitejších ďalekohľadov v dejinách astronómie. Program je mozaikou tých najkrajších záberov
podfarbených hudbou bez slov, ktoré vám spolu
predstavia krásu a dokonalosť prírody v jej vlastných výtvoroch. Dňa 30. januára o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Martin a hviezda
Rozprávka a program pre škôlkarov. Rozprávanie
o chlapcovi Martinovi a jeho veľkej túžbe dostať sa k
tej najkrajšej hviezde na oblohe. Či sa mu to podarí
a čo všetko na svojej ceste objaví, vyrozpráva príbeh
venovaný najstarším škôlkarom. S modelmi v UFO
sále si predvedieme, ako sa pohybujú telesá v slnečnej sústave a za priaznivého počasia sa pozriete
na oblohu cez náš astronomický ďalekohľad. Dňa
31. januára o 16.00 hod.
•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. Aké
najznámejšie prípady podobných udalostí poznáme? Hrozí aj dnes planéte Zem bezprostredné nebezpečenstvo? Vieme sa proti prípadnej hrozbe z
vesmíru v súčasnosti účinne brániť? Audiovizuálny
program vo Hviezdnej sále doplní demonštrácia
aktuálnej oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora. Za priaznivého počasia sa
uskutoční pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadom. Dňa 31. januára o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou
– Náš pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty ľudského poznania vám vyrozpráva náš multimediálny program s využitím možností planetária.
Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickou technikou.
Dňa 7. februára o 18.00 hod.

Z pera čitateľa

Z očí
Mali sme mať poradu, keď sa na mňa jedna
pani veľmi pozorne pozrela. Doteraz neviem,
čím som upútala jej pozornosť. Nevenovala som
tomu jej pohľadu zvláštnu pozornosť. Poradu
sme nakoniec nemali. Keď som sa s kolegyňami vrátila do kancelárie, tie mi hovoria: „Marka,
čo si taká biela v tvári?“ „Neviem,“ odpovedala som po pravde: „Cítim sa zle a vás vidím ako
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Sila pozitívneho myslenia
Ak ste pripravení na zmenu vo vašom živote, a my sme toho názoru, že práve zmena
myslenia na pozitívne môže priniesť aj zmenu života, a tak dopomôcť k vyššej kvalite
života a k vyššej životnej úrovni, potom je
táto téma určená práve pre vás.
Kde: Výstavná sieň (MsKC Žiar nad Hronom)
Kedy: 5. februára o 16.00 hod.
Ako: Prihlásenie na seminár e-mailom na
adrese: babineczh@gmail.com alebo na facebooku
Kto príde: Jozef Čuha
Jozef Čuha je jeden z prvých šíriteľov myšlienok Dale Carnegieho v SR o pozitívnom myslení.
Prečo: Lebo pozitívne myslenie je duševný
postoj, ktorý pripúšťa do mysle myšlienky, slová a obrazy, ktoré sú vodivé k rastu, expanzii
a úspechu. Je to mentálny postoj, ktorý očakáva dobré a priaznivé výsledky.
Pozitívna myseľ predpokladá šťastie, radosť,
zdravie a úspešný výsledok každej situácie
a akcie. Nie každý prijíma alebo verí v pozitívne myslenie. Niektorí považujú túto tému za
nezmysel a iní sa vysmievajú ľuďom, ktorí veria
a prijímajú to. Medzi ľuďmi, ktoré to prijímajú,
nie mnohí vedia, ako ju používať efektívne,
získať výsledky. Napriek tomu sa zdá, že veľa
z nich stále sa vracajú k tejto problematike,
o čom svedčí mnoho kníh, prednášky a kurzy.
To je téma, ktorá nadobúda na popularite.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

28.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
29.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
30.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
31.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod. Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu
od 8.00 do 12.00.hod. Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase
od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

1.2. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
2.2. MUDr. Ingrid Kupcová, I. ZŠ, Žiar nad Hronom
(672 22 72)
8.2. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
9.2. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(67 75 117)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
v hmle, tak na poli.“ „Asi si dostala z očí,“ povedala
jedna z nich a ďalšia ju doplnila: „Na to je najlepší
čistec,“ povedala kolegyňa Lydka a dodala: „Mám
ho doma. Idem poň.“ Ako povedala, tak aj urobila. Ženy medzitým uvarili na variči v hrnci vodu.
Otiepku čistca zaliali v umývadle prevarenou
vodou. „Ja som si v ňom potom poumývala tvár.
Mdloba sa razom stratila. Bola som veľmi vďačná
kolegyniam za rýchlu a účinnú pomoc,“ dokončila
svoje rozprávanie moja známa.
Teodor Komenda
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Hľadám domov
ZACK

Zack je asi 3-ročný psík,
je menšieho vzrastu (do 10
kg). Spočiatku býva trošku
nedôverčivý. So psíkmi aj
sučkami je znášanlivý, je
kompletne
veterinárne
ošetrený (kastrácia, očkovanie, čipovanie).
DÁŠENKA

Dáša je veľmi milá, je to
teriér telom aj dušou. Aktívna, čulá, naučená v byte,
má návyky. Má asi 5 rokov
a je menšieho vzrastu (do
10 kg).
DEBBIE

Debbie je mladučká, asi
8-mesačná sučka, zrejme
kríženec nejakého poľovného plemena. Je maličkého
vzrastu (asi 10kg), je veľmi
kamarátska, dobrá k ľuďom
aj ku psíkom. Je vhodná aj
k deťom, je veľmi kontaktná a má rada ľudskú
spoločnosť. Je vhodná do bytu alebo rodinného
domu s prístupom do vnútra.
HENRY

Henry je mladý psík, ktorý
vyzerá ako mini verzia belgického ovčiaka. Je malého
vzrastu, znášanlivý, hravý,
priateľský, nemá problém s
deťmi. Vhodný do bytu alebo do rodinného domu. Je
očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
LUIGI

Luigi je mladý, asi
2-ročný, psík stredného vzrastu. K ľuďom je
veľmi priateľský, užíva
si spoločnosť a prechádzky. S inými psíkmi sa znesie bez problémov. Bude očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.
Je vhodný do rodinného domu, prípadne aj do
bytu.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737 alebo Miroslavu
Taranzovú na 0904 066 648 (prosíme, volajte
počas pracovných dní od 9.00 do 19.00 hod.).
Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie. www.utulokziar.sk

www.utulokziar.sk
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám detský kočík, 2-kombináciu Mutsy Evo v bielej farbe, športová časť s možnosťou sklopenia až do úplného ľahu, možnosť otočenia v smere i v proti smere jazdy, kožená rukoväť, všetko vo výbornom
stave. Pri rýchlom jednaní darujem modrú podložku do kočíka v hod3/2
note 20 €. Cena: 330 €. T: 0944 149 918
•Predám nepoužívaný rotopéd Insport Line IN3531 Jupiter SE. V záruke. Cena: 140 €. Cena nového: 230 €. T: 0903 806 083
7/2
•Predám originál CD (USA, Anglicko) Pitchshifter, Discharge, Crowbar, Oleander, Britny Fox, A. Summers, Soulmotor, Beautiful Creatures,
Last Hard Men, masters of Reality, Ch. Speeding, Stephen Sones, 2CD
Doors, niektoré ešte zabalené. Cena: 3 €/kus. T: 0902 828 424
15/2

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

•Predám časopisy Spark 2000 – 2010 (0,50 €/kus), 2000 – 2004, Premiere 2000 – 2001 (1 €), Premiere 2002 (0,70 €/kus), Premiere 2004
– 2006 (0,50 €), Total Film 2000 (1 €/kus), Blocbaster 12105 (1 €), Film
Mag 2009 (1 €), DVD & video 2004 – 07 (0,20 €/kus), Film Mag Special
1/06 (0,30 €/kus), Rock Shock 2003 – 04 (0,50 €/kus), Sanctury Express
heavy (0,30 €/kus), Fanzine 2006- 08 (0,50 €/kus), Rock Hard 04 (2 €),
foto Freedom Call (0,20 €). T: 0902 828 424
16/2
•Predám DVD – filmy (horory, démoni). Cena: 1 – 2,50 €/ks. Kruh
temnoty, Bratrstvo, Společenství zla, Mladí démoni, Černé lebky, Draculovy nevěsty, Vrah přichází v noci, Neuvěřitelné příběhy – disk 8,
Beatrice Cenci, Ženy od hluboké řeky, Narušitel, Zombie: Ostrov smrti,
Krysí muž, Zámecká zrůda, Saw 1,2,3,4,5, Kletba Halloweenu, Plíživý
děs, Scanner: Policajt, Virus, Bazén, Boa v sevření hrůzy, Fakulta, GAG,
Mstitel, Voodoo – Umění ďábla, Cela, Moje sestra vlkodlak 2,3, Prokletí, Noc nabroušenou britvou, Larva, Wolf Creek, May, Rival, Cry – Wolf,
Masaker v zálivu, Soumrak mrtvých, Mesto duchov, Rituál, 88 minút,
Pustina, Max Payne, Fantom Paříže, Popravčí, 2001 maniaku, Inkvizitor, Úsvit mrtvých (hororová kolekcia 3 DVD: GAG – Black Christmas
– Vzkříšení duchů. T: 0902 828 424
17/2
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám rodinný dom na Starej Kremničke, s garážou. Prebehla vo
vnútri rozsiahla rekonštrukcia. Cena dohodou. T: 0905 921 397 2/2
•Predám 2,5-izbový byt, prípadne vymením za 1-izbový. Pártošovej
ulica, ZH. T: 0905 109 082
4/2
•Predám 1-izbový veľký slnečný byt (50 m2) s loggiou, na Etape,
Sládkovičova ul. Cena dohodou. T: 0917 065 160
8/2
•Predám 4-izbový byt v Brezne – časť Mazorníkovo. Byt má 84 m2, s
balkónom, na 4. pochodí. Bytový dom je zateplený, plastové okná, s
pivnicou. Cena dohodou. Volať po 19.00 hod. T: 0907 805 277 18/2
•Predám 2-izbový tehlový byt v OV, v širšom centre mesta, na 1.
poschodí z troch. Byt má 57 m2, plastové okná, pôvodný, ale zachovalý stav. K bytu patrí aj murovaná pivnica. Cena: 29 000 €. Nemám
záujem o služby realitnej kancelárie! T: 0949 292 001, e-mail: stolcova.
martina@gmail.com
23/2
•Predám 1-izbový byt na Ul. SNP 143, rozloha cca 60 m2, 1. poschodie. T:045/671 61 53 (robota), 0961 645 505, 0908 618 995
24/2
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Mladý pár hľadá do podnájmu 1-izbový byt za dobrú cenu. Máme
aj psíka. Cenovo max. do 190 €. T: 0944 390 795
6/2
•Hľadám do dlhodobého prenájmu 3-izbový byt v Žiari nad Hronom. T: 0949 061 835
9/2
•Hľadáme do prenájmu 2-izbový byt v Žiari nad Hronom (blízko
nemocnice). T: 0911 199 444
10/2
•Dám do prenájmu 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Tajovského.
Cena: 230 € vrátane energií. T: 0917 798 101
11/2
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový nezariadený byt v Žiari
nad Hronom, Hviezdoslavova ulica. Cena dohodou. T: 0902 493 779

13/2

•Prenajmem 1-izbový slnečný byt na Etape v Žiari nad Hronom. Byt
sa nachádza na 3./8 poschodí, plastové okná, kuchynská linka, sporák,
nové svietidlá, WC. K bytu prislúcha pivnica. Nehnuteľnosť sa prenajíma
nezariadená. Veľmi dobrá občianska vybavenosť. Cena: 230 €pre 1 os.,
250 € pre 2 os./ mesiac vrátane energií. T: 0948 970 918
14/2
•Prenajmem 1-izbový nezariadený byt na Ul. Novomeského. By je
voľný od 1.3.2014. T: 0907 806 012
19/2

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim súrne byt v Žiari nad Hronom. T: 0905 909 908

12/2

ZAMESTNANIE
1/2
•Prijmem krajčírku. T: 0905 921 397
•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí (prax mám), príp. poupratujem váš byt alebo dom. T: 0908 896 138
21/2

•Hľadám miesto opatrovateľa (môžu byť deti, seniori, postihnutí...).
Som absolventom kurzu. T: 0949 048 133
22/2

SLUŽBY
•Ak sa potrebujete zbaviť kníh, kontaktujte: 0905 587 339

5/2

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
P248/2014:
Panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Dr. Janského,
pôvodný stav - zachovalý. Cena
10.000 EUR, výmera: 23 m2
P216/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, kompletná rekonštrukcia. Nová cena:
28.500 EUR, (pôvodná cena 29.000
EUR), výmera: 36 m2
P243/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, kompletná rekonštrukcia. Cena: 28.000
EUR, výmera: 41 m2
P215/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom
v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských
hrdinov, čiastočná rekonštrukcia.
Nová cena: 24.500 EUR, (pôvodná
cena 26.000 EUR), výmera: 51 m2
P249/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom
v Žiari nad Hronom, širšie centrum
mesta, pôvodný stav - zachovalý.
Nová cena: 27.000 EUR, výmera:
52 m2
P252/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
kompletná rekonštrukcia. Cena:
35.000 EUR, výmera: 62 m2
P251/2013:
2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
pôvodný stav - zachovalý. Cena:
35.000 EUR, výmera: 60 m2
P235/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, pôvodný stav - zachovalý.
Cena: DOHODOU, výmera: 63 m2
P239/2013:
3-izbový tehlový byt v K r e m n
i c i, centrum mesta, kompletná
rekonštrukcia. Nová cena: 49.900
EUR. (pôvodná cena 54.900 EUR),
výmera: 64 m2
P042/2011:
3-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Dr. Janského, nadštandardná rekonštrukcia, vrátane

zariadenia. Nová cena: 85.000 EUR,
(pôvodná cena 103.000 EUR), výmera: 100 m2
P061/2011:
4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Nám.
Matice slovenskej, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 43.000
EUR, (pôvodná cena 67.000 EUR),
výmera: 80 m2
P177/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočná rekonštrukcia.
Nová cena: 47.000 EUR, (pôvodná
cena 62.000 EUR), výmera: 84 m2
DOMY:
P246/2013:
RD – dvojgeneračný v Žiari nad
Hronom, rekonštruovaný. Cena:
200.000 EUR, úžitková polocha
domu 200 m2 ,výmera pozemku:
714 m2
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočná
rekonštrukcia. Nová cena: 157.000
EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR),
výmera pozemku: 823 m2
P151/2012:
Rozostavaný RD v Lutile. Nová
cena: 99.000 EUR, (pôvodná cena
110.000 EUR), zastavaná plocha:
298 m2, úžitková plocha: 360 m2,
výmera pozemku: 1.819 m2
P116/2012:
RD v Starej Kremničke, pôvodný
stav. Nová cena: 17.500 EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha: 156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
P223/2013:
RD v Kremnici, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 119.800 EUR,
(pôvodná cena 152.000 EUR), zastavaná plocha: 409 m2, výmera
pozemku: 2.594 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 63.000
EUR, (pôvodná cena 67.500 EUR),
úžitková plocha: 100 m2, výmera
pozemku: 410 m2
P182/2013:

RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 203.000 EUR, zastavaná plocha: 1.402 m2, výmera
pozemku: 2.835 m2
P237/2013:
RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín,
pôvodný stav. Cena: 29.990 EUR,
zastavaná plochy: 111 m2, výmera
pozemku: 1922 m2
P238/2013:
RD - dvojgeneračný v Hliníku nad
Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 88.000 EUR, zastavaná
plochy: 326 m2, výmera pozemku:
947 m2
P245/2013:
RD v Dolnej Vsi, novostavba. Cena:
DOHODOU, zastavaná plocha: 110
m2,výmera pozemku: 625 m2
POZEMKY:
P003/2011:
3 stavebné pozemky v Lutile (časť
„Nová Lutila“), určené na stavbu
RD, siete na pozemku. Cena: 40
EUR/m2, výmery od 1.018 m2 do
1.392 m2
P002/2011:
3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská Hodruša“),
určené na stavbu RD, chaty alebo
chalupy, siete na a pri pozemku.
Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera jedného pozemku: 800 m2
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri
pozemku. Cena: 254.5000 EUR, výmera: 5.090 m2
P126/2012:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom (Ul. SNP), určený na priemyselnú výrobu, siete na a pri
pozemku. Nová cena: 81.000 EUR,
(pôvodná cena: 100.000 EUR), výmera 3.116 m2
OSTATNÉ:
P236/2013:
Obchodný priestor – cukráreň
a cukrárenská výroba v Žiari nad
Hronom, Svätokrížske námestie,
Cena 253.000 EUR

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
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POĎAKOVANIEv
Dňa 10. januára 2014 po ťažkej
chorobe od nás navždy odišiel
náš milovaný manžel, otec
a starý otec
Ladislav Balogh
vo veku 63 rokov.
Ďakujeme všetkým - rodine, priateľom, kolegom
a známym, ktorí ste sa prišli s ním rozlúčiť.
Ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Odišla si tíško, niet ťa medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ stále
spomienkami.
Dňa 21. januára uplynulo
8 rokov od chvíle, čo nás navždy
opustila naša milovaná
mamička, babička a prababička
Anna Ivaničová.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

POĎAKOVANIEv
Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal,
zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí na poslednej
ceste odprevadili našu drahú
Annu Grolmusovú,
ktorá nás navždy opustila dňa 5. januára 2014
vo veku 76 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti,
ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 11. januára sme si pripomenuli 3. výročie od chvíle, keď náš
navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Štefan Kúšik.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

POĎAKOVANIEv
Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa
10. januára 2014 prišli rozlúčiť
s našou drahou mamičkou, starou
mamou a prababkou
Helenou Áčovou,
ktorá nás navždy opustila vo veku 89 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Očiam si odišiel, v srdci si ostal.
Spomienka na teba
nikdy nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 28. januára si pripomíname
6. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Július Štyri.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína manželka a synovia s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 26. januára uplynulo sedem
rokov, čo nás navždy po ťažkej chorobe opustil
manžel, otec a starý otec
Ján Holos
z Lutily.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca manželka a dcéry s rodinami.

Inzerujte
v Mestských novinách
0,72 €/cm2
Viac informácií e-mailom:
mn@ziar.sk
Cena plošnej inzercie:

SPOMIENKAtkov
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
čo ťa milovali.
Dňa 16. januára uplynul rok od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
Zuzana Holubová
vo veku 28 rokov.
S láskou spomína mama,
priateľ Róbert a ostatná rodina.
SPOMIENKAtkov
Tak náhle odišla duša tvoja,
nestihol si povedať
ani zbohom, rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že tvoja duša všade s nami chodí
a Pán boh, až príde čas,
nás znovu spojí.
Dňa 16. januára uplynulo 5 mesiacov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
Tomáš Holub
vo veku 30 rokov.
S láskou spomína mama,
priateľka Jana a ostatná rodina.

SPOMIENKAtkov
Dňa 21. januára sme si pripomenuli 5. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
pán Václav Solák.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si s nami.
Za spomienku ďakujeme.
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SPOMIENKAtkov
Najväčšia láska na svete zomiera,
keď oko matky sa navždy zaviera.
Tá rana v srdci ostáva a bolí
a už sa nikdy nezahojí.
Dňa 23. januára 2014 sme si
pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá zosnulá
Helenka Balážová
z Trnavej Hory – Jalnej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou a úctou na ňu spomína dcéra,
syn s rodinou a ostatní príbuzní.
SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 18. januára sme si pripomenuli 25. výročie, keď nás navždy
opustil
Július Dobiáš
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Ľudmila a dcéry
Helena a Darina.
SPOMIENKAtkov
Vždy, keď Boh zatvorí dvere
za životom,
otvorí okno,
aby svietilo naveky.
Dňa 27. decembra 2013 sme si
pripomenuli 1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá mamka a starká
Ľubica Mária Krajčiová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Dňa 5. februára 2014 si pripomíname 10. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustila
naša mamička
Margita Vigašová
vo veku 87 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú vďačné
dcéry Anna a Mária s rodinami.

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších
prostredníctvom
Mestských novín.
Blahoželania a smútočné
spomienky či poďakovania
ZADARMO
iba v našich novinách.
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Veľké testovanie na „Jednotke“
Každá škola, ktorá nechce
ustrnúť a má snahu zvyšovať
svoju kvalitu, by nemala zabúdať na hodnotenie vlastnej práce. Naša základná
škola má záujem neustále zvyšovať úroveň vzdelania, preto využila ponuku nezávislej agentúry
Exam testing, a dala tak rodičom a žiakom možnosť
objektívne sa vyjadriť. Zrkadlo, ktoré nám nastavili,
bolo nestranné a objektívne. Aby sme neskĺzli do
sebachvály, naše výsledky porovnávame s ďalšími
47 základnými školami, ktoré našli odvahu a zúčastnili sa tohto testovania. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame nezávislý pohľad na našu
školu.
60 % našich žiakov uviedlo, že často na vyučovacích hodinách využívajú počítače, interaktívne tabule či inú modernú techniku. V ostatných základných školách to uviedlo len 47 % žiakov. Súvisí to
s nadštandardným vybavením našej školy. Žiakom
sú k dispozícií 3 počítačové učebne a v každej
druhej triede interaktívna tabuľa. V súčasnosti
sa budujú 3 nové učebne v hodnote 200 000 €,

a to učebňa biológie a chémie, učebňa fyziky
a techniky. Aj preto skoro 37 % žiakov uviedlo, že
sa na hodinách často venujú praktickým pokusom
a experimentom, čo zvyšuje názornosť a potláča
teoretizovanie. V ostatných školách vyššie uvedenú
skutočnosť zaznamenalo len 22 % žiakov. Zároveň
sa 42 % našich detí vyjadrilo, že sa na vyučovaní
častejšie venujú dlhodobejším projektom. V iných
školách sa takto vyjadrilo len 28 % detí. Podporujeme tak vlastnú aktivitu žiakov, tvorivosť,
potláčame pasívny výklad učiva a mechanické
písanie poznámok. Do nezávislého prieskumu
boli, samozrejme, zapojení aj rodičia našich žiakov.
Skoro tri štvrtiny rodičov považuje rodičovské
združenia za užitočné. Čo je pozitívne a len potvrdzuje, že rodičovské združenia nie sú formálne,
ale zaznievajú na nich zmysluplné informácie. 80
% rodičov je so spôsobom komunikácie a s prístupom školy k riešeniu problémov spokojných.
Rodičia vysoko hodnotili aj informovanosť o dianí
v škole. Klímu školy 80 % rodičov vníma ako príjemnú, priateľskú (82 %), otvorenú (80 %), veselú (79
%), aktívnu (78 %).

Zaujímavou skutočnosťou je hodnotenie užitočnosti jednotlivých predmetov zo strany rodičov.
Najlepšie dopadli tieto predmety: anglický jazyk,
matematika, slovenský jazyk a informatika. V našom školskom vzdelávacom programe sa táto skutočnosť jasne prejavuje. Od 5. ročníka otvárame
triedy s prírodovedným zameraním s v súlade
so súčasnými vzdelávacími trendmi, pričom rozvíjame u žiakov tak potrebné logické myslenie.
Výučba anglického jazyka od prvej triedy sa realizuje v rozsahu až 3 hodín týždenne. Pri osvojovaní slovnej zásoby a zdokonaľovaní komunikačných
zručností v cudzom jazyku využívame metódu
CLIL vo všetkých triedach na viacerých predmetoch.
Nezávislé interné alebo externé hodnotenie
je celoeurópskym trendom. Výsledky, ktoré dosiahla naša škola, nám jasne ukazujú, že ideme
správnym smerom a že spĺňame tie najprísnejšie
vzdelávacie kritériá. Už teraz sa tešíme na nových
prváčikov, ktorým naše vzdelávacie know-how
chceme poskytnúť.
Mgr. Marek Baláž, riaditeľ ZŠ

Brána poznania na „Dvojke“ pre budúcich prvákov otvorená
Artemas Ward povedal:
„Priemerný učiteľ rozpráva.
Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší
učiteľ inšpiruje.“
V duchu tohto citátu pracujú
pedagógovia našej školy a aj preto sa vo štvrtok 16. januára ráno otvorili jej brány, aby okrem našich žiakov privítali
aj rodičov a ich deti – budúcich prvákov – na veľkom Dni
otvorených dverí.
Malí predškoláci mali možnosť „ochutnať“ život na našej
veľkej škole a spoznať jej ruch. V sprievode rodičov a starých
rodičov mali možnosť prejsť sa novo vymaľovanými vestibulmi jednotlivých pavilónov, zrekonštruovanou telocvičňou a
jedálňou, zavítať do školského klubu detí a moderných školských dielní, nakuknúť do tried, v ktorých prebiehalo vyučovanie cez SKYPE či pomocou interaktívnych tabúľ, zastaviť sa
v odborných učebniach nadštandardne vybavených najmodernejšou technikou a pomôckami, ale aj sa prebehnúť cez
ihrisko s umelým povrchom a relaxačno-oddychovou zónou
v areáli školy s tenisovou stenou. Rodičia mali možnosť oceniť bezbariérový prístup do jednotlivých budov školy pre
žiakov so zdravotným postihnutím, oboznámiť sa s prácou

pedagógov, ktorí sa venujú nielen deťom nadaným, ale aj
tým, ktoré majú vývinové poruchy učenia a sú začlenené
do bežného vyučovacieho procesu práve aj vďaka činnosti
dvoch špeciálnych pedagogičiek a asistenta učiteľa.
Naša škola je zameraná na vyučovanie spoločensko-vedných predmetov, v rámci ktorých posilňujeme v týchto
triedach vyučovanie najmä cudzích jazykov. Vyučovať sme
v tomto školskom roku začali v 1. ročníku anglický jazyk nielen v jazykovej triede, ale aj v bežných triedach už dávnejšie používanou metódou CLIL, ale aj hravou formou JOLLY
PHONICS. Žiaci majú možnosť zdokonaľovať sa v konverzácii
nielen v angličtine, ale aj ruštine či nemčine aj vďaka zahraničným stážistom napríklad z Číny, Ruska, Brazílie, Ugandy,
Japonska, Zimbabwe, Nigérie...
V popoludňajších hodinách DOD pokračoval ukážkami
v niekoľkých blokoch. Rodičia a starí rodičia mali možnosť
oboznámiť sa s interaktívnymi metódami učenia v jazyku
anglickom, ruskom a nemeckom na 2. stupni, s vyučovacou
metódou JOLLY PHONICS na vyučovaní anglického jazyka na
1. stupni, so zážitkovým vyučovaním na hodine prírodovedy
a hudobnej výchovy, s tajomstvami chémie, s vyučovaním
pomocou IKT a so záujmovou činnosťou First Lego League
(Mladý technik) a Elektronik.

Tradícia našej školy je založená na viac ako 35-ročnej
úspešnej existencii matematických tried. Ani takto nadaní
žiaci sa nám v škole nestratia. Práve naopak. Pripravujeme
ich nielen na matematickú, fyzikálnu, chemickú či biologickú olympiádu, ale aj na technickú a súťaže technického
zamerania, Lego - ligu, korešpondenčné súťaže cez PC... Za
všetko hovoria úspechy našich žiakov, napr. 1. miesto v obvodnom kole olympiády zo slovenského jazyka, minuloročné 3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku,
3. miesto na Festivale vedy a techniky, 1. miesto v obvodnom
kole fyzikálnej olympiády, 2. miesto v celkovom hodnotení
a mimoriadna cena poroty v robotickej súťaži ZŠ First Lego
League, 1. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži s názvom
Maľujte a fotografujte s Primalexom... Našim cieľom nie je
vymýšľať stále nové typy vyučovania, ale najmä sa zamerať
na už osvedčené metódy a formy práce a tieto modernizovať
a zdokonaľovať tak, aby čo najlepšie motivovali a inšpirovali
žiakov. Dôraz kladieme na projektové a zážitkové vyučovanie. Naši absolventi sa k nám radi vracajú. Ich úspechy, ale
aj dôvera rodičov a ich detí, nás odmeňujú a zaväzujú.
Záverom ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom za
prejavený záujem a hojnú účasť na Dni otvorených dverí na
„Dvojke“ a tešíme sa na budúcich prváčikov!„Dvojka“

Prioritou „Štvorky“ sú športové triedy
Vážení rodičia,
milí predškoláci
a priatelia školy!
Dovoľte, aby
sme vám priblížili činnosť našej
školy pri príležitosti blížiaceho sa
zápisu žiakov do
1. ročníka. Určite dôkladne zvažujete výber toho
najvhodnejšieho pre vaše dieťa. ZŠ na Jilemnického ulici, nazývaná aj „Štvorka“, vám ponúka vzdelávanie a výchovu milými, chápavými a neustále sa
vzdelávajúcimi pani učiteľkami a vychovávateľkami, široký výber krúžkovej činnosti podľa záujmov
dieťaťa, činnosť v ŠKD od 6.00 do 16.30 hod., krásne telocvične, ihrisko s umelou trávou. Priestranný školský areál slúži nielen našim žiakom na
športové a pohybové aktivity, relaxáciu a oddych,
ale organizujeme na ňom aj súťaže s celosloven-

skou pôsobnosťou. Obrovskou výhodou je fakt, že
tu nájdete všetko pod jednou strechou – školu, ŠJ,
ŠKD a ZUŠ. Jedineční sme aj v realizácii ročníkových prác – projektov, ktoré vyjadrujú záujem každého nášho žiaka. Že ideme s dobou, svedčí aj fakt,
že na našej škole vyučujeme predmet Zdravý životný štýl v anglickom a nemeckom jazyku už od
1. ročníka. Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole sú inovácie
na vyučovaní. Umožňuje to moderné vybavenie
v jednotlivých triedach a učebniach. No nesedíme
len v triedach. Netradičné vyučovanie umožňuje
aj novopostavený altánok v priestoroch školského
areálu. Chodíme na výlety, exkurzie, do divadla, na hory, zapájame sa do rôznych projektov.
Ak vaše deti radi súťažia, tak sme pre ne to pravé!
Naši žiaci získali už veľa diplomov z rôznych súťaží – vedomostných, výtvarných, recitačných, športových... Podporujeme tým nielen nadanie našich
školákov, ale aj chuť zdokonaľovať sa. Prioritou
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školy je aj naďalej rozvíjať športové nadanie žiakov
na II. stupni, kde máme už tretí rok otvorené športové triedy. Od septembra v našej škole funguje
školské rádio – Rádio4 a školská televízia – TV 4.
O našej činnosti sa dozviete viac na webovom sídle
školy www.zsjilemnickehozh.sk, prípadne www.
tvpozrito.sk
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu! Sme TU
a PRE VÁS!
„Štvorka“
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INZERCIA

YAMAHA CLASS Žiar nad Hronom pripravuje OTVORENÉ HODINY predškolských programov. VSTUP JE ZDARMA!
Miesto:
Komunitné centrum na Ul. Dr. Janského
v Žiari nad Hronom
Termín: 3. február 2014 (pondelok)
Robík – od 9.00 do 10.00 hod.
– pre matky s deťmi vo veku od 4 do 18 mesiacov
Prvé krôčiky – od 16.15 do 17.15 hod.
- pre matky s deťmi vo veku 18 mes. do 4 rokov
Termín: 4. február 2014 ( utorok )

Rytmické krôčiky – od 16.15 do 17.15 hod.
– pre deti vo veku 4 až 6 rokov
Čo môžu deti na vyučovacích hodinách zažiť,
vidieť a počuť?
•Piesne, básne, hra na telo, tematické rozprávanie,
hudobno-pohybové hry s tuleňom Robíkom, Mackom a chobotničkou Jajkou
•Skladby rôznych žánrov a štýlových období
•Flauta, keyboard a detské hudobné nástroje

REALITNÁ SPOLOČNOSŤ
JODES, S.R.O.
NÁDVORNÁ 16, ZVOLEN
SI VÁM DOVOĽUJE PONÚKNUŤ
NA PREDAJ:
3 – izbový byt s výmerou 76 m2 na Ul. Dr.
Janského v Žiari nad Hronom. Čiastočná
rekonštrukcia. Cena bytu: 47 380,- Eur.
V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať na tel. č. 0915 510 077
alebo prostredníctvom e-mailu:

realityjodes@realityjodes.sk.

Dr. Janského 477/4
Tel. č. : 0905 200 270 – Dušan Štefan
0905 750 910 – Mariana Hrmová
045/672 34 70 – kancelária
web: marshallreality.sk
mail: marshall@marshallreality.sk

PONÚKAME:
RIEŠENIE
PROBLÉMOV PRI EXEKÚCII
RI
A PONUKA
NÁHRADNÉHO BÝVANIA
ODKUPOVANIE
O
ZADĹŽENÝCH
BYTOV
ZAD
PONUKA – PREDAJ:
•3-izb. byt – OV, 7. posch., rozloha: 63 m2, čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena:
40 000 €
•4-izb. byt – OV, 1. posch., čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena: 46 500 €
•Dom – OV, rodinný dom, Dolná Ves, cena:
9 000 € - AJ NA SPLÁTKY
•Dom – OV, RD, Stará Kremnička, rozloha pozemku: 623 m2, cena: 35 000 € – AJ NA SPLÁTKY
•Obchodno-kancelársky priestor – OV, rozloha:
209 m2, na Ul. Hollého, cena: 80 000 €
•NP – svojpomocná dielňa – OV, rozloha pozemku:
142 m2, Ul. Hutníkov
PONUKA – PRENÁJOM:
•Skladové priestory
•Obchodno-kancelárske priestory
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•Notová pyramída, solmizačné schodíky
•CD s farebným leporelom alebo žiacky zošit s klávesnicou, notové karty
Bližšie informácie získate od Adely Cibuľovej na
mobilom čísle 0908 112 209 alebo na e-mailovej
adrese: acibulova@centrum.sk. Viac o Hudobnej
škole YAMAHA sa dočítate na stránke

www.yamahaskola.cz
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Vstup do prípravy Áčku vyšiel
FUTBAL -A-TEAM II. LIGA

FK Pohronie„A“ – FKM Nové Zámky 1:0 (0:0)
Gól: 74. Sojka.
Zostava: Prvý polčas: Malec – Beluš, Krivjančin, Sojka,
Šenk, Pelegríni, Paraj, Urgela, Zvara, Garaj, Jánošík.
Druhý polčas: Malec (60. Packo) – Šenk, Sojka, Krivjančin
(60. Arvaj), Uškrt, Pelegríni (60. Páleník), Kamas, Sedliak, Abrahám, Bobor, Matuškovič.
V prvom prípravnom stretnutí si zverenci Štefana Zaťka
poradili s Novými Zámkami 1:0.
Na umelej tráve v Žiari nad Hronom odohrali futbalisti Pohronia prvý prípravný zápas. V prvom polčase mali domáci

územnú prevahu, hru mali pod kontrolou a už v 8. min. nastrelil Urgela brvno. V 24. min. obišiel Jánošík troch hráčov a
vypálil tesne nad brvno. Po zmene strán skúšali Pohrončania
ďalšiu jedenástku, ich tlak bol ešte výraznejší. Futbalisti Pohronia hrali na polovici súpera a zaslúženého gólu sa dočkali
v 74. min., keď po centri Kamasa sklepol Páleník loptu Sojkovi,
ktorý už so zakončením do prázdnej bránky problém nemal.
V 82. min. ešte vysunul Matuškovič Abraháma, ktorý išiel sám
na brankára, ale napálil iba do neho. Prvý prípravný zápas
splnil svoje poslanie.
www.fkpohronie.sk

Jesenná časť súťaže mužov „B“ v číslach
FUTBAL - MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

Po jesennej časti najvyššej regionálnej súťaže patrí
žiarskemu futbalovému„B“ mužstvu 14. priečka ligovej
tabuľky.
Odohrali sme celkom 15 zápasov, z ktorých sme zaznamenali 4 výhry (2 doma, 2 vonku), 4 remízy (2 doma, 2 vonku) a
7 prehier (3 doma, 4 vonku). Získali sme 16 bodov (8 doma, 8
vonku) a máme nie veľmi lichotivé skóre 15:32 (doma 7:10,
vonku 8:22). Najvyššie víťazstvo sme dosiahli doma s Kalinovom (2:0),na druhej strane najvyššiu prehru sme utrpeli v
Brusne (8:1). Titul kráľa strelcov si odniesol so 4 gólmi Július
Dobrota, za ním s tromi presnými zásahmi nasleduje Denis
Urgela, dva góly strelili Patrik Abrahám a Mário Blaškovič a po

jednom góle dali Drobňák, Rybanský, Matuškovič a Hudec.
Najviac času strávil na ihrisku kapitán mužstva Tomáš
Macejko (1260 minút), druhé miesto obsadil Marek Šimon
(1116 minút) a tretia priečka s 1110 minútami patrí Milanovi
Pastvovi.
Za zmienku stoja aj „zlí“ muži v tíme. Červené karty videli traja: Bodor, Debnár a Glab. Najusilovnejším
„zberateľom“ žltých kariet sa stal Dobrota (5), za ním
nasledujú Bublák, Kukučka a Macejko (po 3), dve karty
videli Bodor a Hájovský a po jednej sa ušlo Lehockému,
Pastvovi, Pepríkovi, Tatárovi, Denisovi Urgelovi a Šimonovi.
Vojtech Šimovič, vedúci mužstva

Futbalová U9 absolvovala svoj najkvalitnejší turnaj
FUTBAL - U9

V sobotu 18. januára bola žiarska futbalová U9 účastníkom
turnaja vo Svinnej, ktorého organizátorom bol AS Trenčín.
Prvýkrát za 1,5-ročné tréningové obdobie sa podarilo dostať na najkvalitnejší a najlepšie obsadený turnaj
v rámci republiky. Žiarčania mali možnosť zmerať si sily
s Corgoňligovými klubmi ako Slovan Bratislava, MŠK Žilina, AS Trenčín, MFK Ružomberok, Zbrojovka Brno a LP
Domino Bratislava. Futbalisti vedeli, že ich nečaká nič ľahké, čo sa potvrdilo aj v jednotlivých výsledkoch. Napriek
všetkému doniesli domov nové skúsenosti a poznatky.
Výsledky
ý
yjjednotlivých
ý zápasov:
p

FK Pohronie – Zbrojovka Brno 0:2
FK Pohronie – MŠK Žilina 1:7, gól: Obertáš.
FK Pohronie – Domino Bratislava 0:1
FK Pohronie – Slovan Bratislava 1:4, gól: Jakab.
FK Pohronie – MFK Ružomberok 0:6
FK Pohronie – ASTrenčín bieli 0:2
FK Pohronie – ASTrenčín červení 0:8
Konečné poradie: 1. Slovan Bratislava, 2. ASTrenčín červení,
3. MŠK Žilina, 4. AS Trenčín bieli, 5. MFK Ružomberok, 6. LP
Domino Bratislava, 7. Zbrojovka Brno, 8. FK Pohronie
(DH,VP)

Víťazný turnaj v Prievidzi
FUTBAL - U10

Ešte koncom decembra sa hráči kategórie roč. narodenia 2004 (Krčmár, Hric, Bohuš, Olajec, Boška, A. Kukučka), doplnení o dvoch hráčov narodených 2003 (Sučák,
Krištof), zúčastnili halového turnaja prípraviek pre kategóriu 2003 a mladších v Prievidzi.
Spolu s nimi vycestovali aj niektorí chlapci z U10 (Kováč,
P. Beňo, Javorský,Vrška a Baláž).Tento kombinovaný tím odohral tri víťazné zápasy. Jednoznačne vyhral celý turnaj, avšak
s herným prejavom sme my, tréneri, určite spokojní neboli.
Viacerí hráči svojimi výkonmi zaostali za očakávaním. A to už
aj pred očami nového trénera pre kategóriu 2004 (U10) Mateja Šouca. Určite vedia z futbalového umenia oveľa viac ako
predviedli na palubovke v Prievidzi.
Rastislav Urgela, tréner
Výsledky turnaja: 1. Kanianka – FK Pohronie 3:6, góly:
Hric (3), A. Kukučka, Olajec, Sučák, 2. FC Baník Horná Nitra –
FK Pohronie 2:11, góly: Hric (3), Bohuš (2), Sučák, A. Kukučka,
Vrška, Baláž, Boška, vlastný, 3. Príbovce (výber Turca) – FK Pohronie 2:17, góly: Boška (9), Bohuš (2), Olajec (2), A. Kukučka,
Hric, Vrška, Krčmár.
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Po vyrovnaných zápasoch tesná prehra
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI

BK MŠK Žiar nad Hronom – MBKVictoria Žilina 51:59
(15:10, 8:19, 11:11, 17:19)
Strelci: Horváth 27, Bača 7, Krajčovič 7, Golebiowski 4,
Šonkol 3, Mihál 2, Olajec 1, Novák, Kucej, Grochal, Greguš,
Kotlárik.
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBKVictoria Žilina 48:54
(12:14, 12:13, 10:17, 14:10)
Strelci: Horváth 27, Bača 9, Krajčovič 4, Olajec 2, Kucej 2,
Mihál 2, Novák 2, Grohal, Greguš, Šonkol, Kotlárik.
Mladší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom v sobotnom
derby privítali na domácej palubovke družstvo Žiliny,
s ktorým odohrali dva vyrovnané zápasy.
Začali sme veľmi dobre, darilo sa nám v útoku aj v obrane.
Po prvej štvrtine sme vyhrávali 15:10. V ďalšej časti hry, a po
prestriedaní našej prvej päťky sa už prejavila sila súpera,
ktorý disponoval vyrovnanejším kádrom, a hlavne fyzicky
vyspelejšími hráčmi. Naši chlapci sa snažili, bojovali, ale to
nestačilo na Žilinčanov, ktorí nás predčili hlavne v dosko-

koch pod oboma košmi. Nedokázali sme odstavovať ich
vysokých hráčov a zdravo sa pobiť o loptu. Postrácali sme
vlastnou chybou aj veľké množstvo lôpt, ale čo najviac mrzí
a čo nás pripravilo v obidvoch zápasoch o víťazstvo, sú nepremenené trestné hody. V prvom zápase sme nepremenili 19 a v druhom 16 trestných hodov. Na druhej strane je
potešiteľné, že Žiarčania dokázali eliminovať žilinské rýchle
protiútoky a po stratených loptách alebo neúspešných pokusoch sa dokázali vrátiť do obrany skôr ako súper, čím mu
znemožnili ľahko skórovať. Aj tieto dva zápasy ukázali, že sa
neustále približujem k špičke slovenského basketbalu, kde
už niekoľko rokov kraľuje Žilina. Už možno chýba len ten
malý krôčik, ktorý musia spraviť práve sami hráči, ktorým
sa nedá uprieť tréningové ani zápasové nasadenie. A tu sa
dostávame k samotnej príprave hráčov na zápas, koncentrácii, k zodpovednosti a celkovej schopnosti preniesť svoje
basketbalové umenie z tréningového cyklu do zápasu. Čím
skôr si to chlapci uvedomia a zvládnu to, tým skôr môžu pomýšľať o najvyšších métach.
Juraj Horváth, tréner a Július Kucej, asistent

Kadetky na čele tabuľky s výrazným bodovým náskokom
VOLEJBAL SUMÁR
SUMÁR VÝSLEDKOV DRUŽSTIEV VK MŠK ŽIAR NAD HRONOM

6. Žiar n. Hr. „B“ 16
7. Krupina „B“ 16
8. Detva „B“
16

JUNIORKY – I. LIGA VÝCHOD

9. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – KV
MŠK Oktan Kežmarok 2:3 (22, -24, 18, -22,
-13)/1:3 (-20, 18, -20, -21) – hralo sa v Kežmarku

7 0 1 8 27:28 22
2 0 1 13 11:43 7
0 1 0 15 5:47 2

MLADŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED – JUH

10. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKM Liptovský Hrádok 0:3 (-20, -15, -14)/0:3 (-19, -12, -15)

12. kolo: VK Lovinit Lovinobaňa – VK MŠK Žiar
nad Hronom 1:3 (-8, 24, -21, -16)/1:3 (-13, 18, -17, -15)

1. P. Bystrica
2. L. Hrádok
3. S. N. Ves
4. Hnúšťa
5. Kežmarok
6. Žiar n. Hr.
7. B. Bystrica
8. Žilina
9. Zvolen

1. Brusno
24
2. Poltár
24
3. B. Bystrica 24
4. Krupina
24
5. Hnúšťa
24
6. Žiar n. Hr. 24
7. R. Sobota
24
8. Zvolen
24
9. Lovinobaňa 24
10. Brusno „B“ 24
11. Krupina „B“ 24
12. Hnúšťa „B“ 24

18
18
18
16
18
18
18
18
18

17
14
9
8
6
4
3
3
3

0
2
2
0
1
3
3
1
1

1
0
1
2
3
3
0
2
1

0
2
6
6
8
8
12
12
13

53:7
49:12
37:29
31:25
30:40
29:40
20:44
20:44
17:45

52
46
32
26
23
21
15
13
12

KADETKY – I. TRIEDA STRED

12. kolo: KV Ivana Kollárika Žilina – VK MŠK Žiar
nad Hronom 0:3 (-15, -7, -20)/0:3 (-15, -18, -12)
1. Žiar n. Hr. 24
2. Hnúšťa
24
3. L. Hrádok 24
4. Brusno
24
5. Krupina
24
6. Poltár
24
7. AC Žilina
24
8. Detva
24
9. VA Žilina
24
10. KUVIK Žilina 24
11. B. Bystrica 24
12. Zvolen
24

20
18
15
16
13
13
9
7
8
5
2
0

1
1
4
1
3
2
1
2
2
1
0
0

1
0
2
2
1
2
1
4
0
0
3
2

2 66:20
5 61:22
3 62:26
5 58:26
7 53:37
7 51:37
13 35:48
11 38:52
14 36:49
18 23:58
19 24:67
22 7:72

63
56
55
52
46
45
30
29
28
17
9
2

STARŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED

8. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – MVK Detva
1:3 (-17, 20, -23, -19)/2:3 (19, -15, -10, 22, -11)

Dievčatá nastúpili proti prvému družstvu v tabuľke a
podali veľmi dobrý výkon. Hlavne v druhom zápase
odohrali s lídrom vyrovnanú partiu a vybojovali bod.
1. Brusno
2. Detva
3. L. Hrádok
4. Poltár
5. Krupina
6. B. Bystrica
7. Žiar n. Hr.
8. VA Žilina

16 11 4
16 12 2
16 10 1
16 9 1
16 7 0
16 3 2
16 2 0
16 0 0

0
1
1
1
1
2
4
0

1
1
4
5
8
9
10
16

45:15
45:16
37:22
35:23
28:30
24:38
20:42
0:48

41
41
33
30
22
15
10
0

20
18
16
17
12
11
9
9
6
6
2
0

2
1
2
1
2
3
2
2
2
0
1
0

1
1
4
0
2
1
3
1
1
2
0
2

1 68:14
4 61:23
2 63:23
6 57:23
8 48:36
9 45:39
10 43:46
12 39:47
15 35:54
16 25:54
21 9:67
22 5:72

65
57
56
53
42
40
34
32
23
20
8
2

STARŠIE ŽIAČKY – II. TRIEDA STRED – JUH

8. kolo: VK Slovan Rimavská Sobota – VK MŠK
Žiar nad Hronom „B“
3:1 (19, 18, -23, 12)/3:1 (15, -16, 15, 18)
1. R. Sobota 16 15 1 0 0
2. Zvolen
16 10 1 1 4
3. Hnúšťa
16 10 0 1 5
4. Brusno „B“ 16 9 0 1 6
5. L. Hrádok „B“ 16 4 4 2 6

noviny.ziar.sk

48:7
37:22
34:21
32:23
29:32

47
33
31
28
22

Zo stretnutia I. ligy junioriekVýchod . Žiar nad Hronom – Liptovský Hrádok (0:3).Foto:Tomáš Gemza.
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Sedem klubov a sedem zlatých pre žiarske karate
KARATE

V sobotu 11. januára sa členovia Karate klubu MŠK
v Žiari nad Hronom zúčastnili 3. ročníka priateľského
turnaja v karate o pohár riaditeľky Centra voľného času
v Prievidzi. Do turnaja sa zapojilo 7 klubov a o cenné trofeje bojovalo viac ako 140 pretekárov.
V novom roku sa žiarski karatisti opäť s bojovným nadšením úspešne pustili do vylepšovania si svojej reputácie.
Získali sme spolu 7 zlatých, 5 strieborných a 4 bronzové
medaily, čím sme sa v celkovom hodnotení klubov dostali
v tesnom bodovom závese za domáci klub na pekné druhé
miesto, a to iba s minimálnou 3 bodovou stratou.
V kategórii kata (tieňový boj) svojím pekným výkonom

opäť zažiaril Šimon Sečkár, ktorý s prehľadom vyhral svoju
kategóriu mladší žiaci do 9 rokov. Prvé miesto v kategórii
mladší dorastenci 12 – 13 rokov si zaslúžene z turnaja odniesol Zdenko Vanka, za ktorým sa na krásnom druhom mieste
umiestnil Andrej Krátky. V kategórii začiatočníci bez technického stupňa do 10 rokov si svoje tretie miesto vychutnal
Jaro Kalamár. V dievčenskej kategórii do 9 rokov si dobrým
výkonom získava rešpekt svojho okolia Esterka Šišková, ktorá
s prehľadom vyhrala. Vďaka skvelým výkonom a bojovným
nasadením Nelky Mladenovič a Paťky Vankovej sme v tejto
kategórii získali aj druhé a tretie miesto.

Žiarčania súpera potrápili,
ale na výhru to nestačilo
BASKETBAL – STARŠÍ MINIBASKETBALISTI

Žiarčanom sa najviac darí v kumite
V kategórii kumite (športový zápas) sa nám už tradične
darilo viac a naši skúsení pretekári si ani na tomto turnaji
hanbu nespravili. Vo vekovej kategórii mladšie dorastenky
12 – 13 rokov s prehľadom vyhrala Ninka Jelžová, rovnako
ako kategóriu staršie žiačky 10 – 11-ročné vyhrala Veronika
Viglašská. V kategórii mladšie žiačky do 9 rokov prvé miesto
tesne uniklo Viktórii Snopkovej, ktorá si svojím výkonom vybojovala krásne druhé miesto. V kategórii mladší dorastenci
12 – 13 rokov sa prebojovali do finále Zdenko Vanka a Marko
Kováč. Zdenko si svojim výkonom vyslúžil druhu zlatú medailu v turnaji a stal sa tak našim najúspešnejším pretekárom
tohto turnaja. V kategórii starší žiaci sa do finále prebojovali
Aris Nikolas Čela a Erik Sklenka. V tomto žiarskom finále bol
úspešnejší Aris, ktorý svojim výkonom presvedčil rozhodcov a tesne zvíťazil nad Erikom. Tretie miesto pre žiarske karate v tejto kategórii získal Samuel Hanus. V kategórii mladší
žiaci do 9 rokov si vybojoval tretie miesto Adamko Dolnický.
Tešíme sa z dosiahnutých úspechov našich pretekárov,
a zároveň sa chceme touto cestou poďakovať všetkým deťom v oddiele, ktoré na sebe pracujú, aby bolo naše karate
lepšie, aby sme boli my všetci lepší.
Poďakovanie patrí aj organizátorom za pekný športový zážitok v priateľskej atmosfére nadšencov bojových umení a za
kvalitne zorganizovaný turnaj, ktorý určite potešil všetkých
priaznivcov športového karate. Verím, že takéto turnaje
pomáhajú všetkým zúčastneným v ich profesionálnom
raste a v budovaní ich charakteru. Veď ako hovorí majster
Funakoši: „Cieľom karate nie je víťazstvo alebo prehra, ale
zlepšovanie charakteru bojovníka.“
PaeDr. MilošViglašský,
tréner Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom

BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina 27:28
(7:9, 4:8, 7:10, 9:1)
Strelci: Golebiowski 4, Kucej 4, Király 4, Kret 3, Lehotský 3,
Babiak 3, Greguš 2, Novák 2, Ziman 2, Barcík, Truben, Balogh,
Švec, Grochal.
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina 22:34
(5:11, 4:13, 4:6, 9:4)
Strelci: Novák 8, Golebiowski 6, Kret 2, Kucej 2, Greguš 2,
Grochal 1, Barcík 1, Király, Lehotský, Balogh, Truben, Babiak,
Švec, Ziman.
Žiarski starší minibasketbalisti MŠK BK nastúpili v sobotu 18. januára na domácej palubovke proti chlapcom
zo Žiliny. Ako domáci, ani hostia zatiaľ túto sezónu neokúsili horkosť prehry.
Oba zápasy boli vyrovnané a aj keď Žiarčania oba zápasy
prehrali, podarilo sa im súpera riadne potrápiť. Hlavne v prvom zápase, keď prehrali len o jeden bod. Do druhého zápasu chlapci nastúpili menej koncentrovaní, čo súper hneď využil a ujal sa vedenia. Druhý polčas sme síce dokázali vyhrať
o 5 bodov, ale náskok súpera z prvého polčasu sa zmazať už
nepodarilo. Do zápasu nastúpilo všetkých 14 chlapcov, ktorým sa darilo striedavo. Buď zahrali v prvom, alebo v druhom
zápase. Na týchto veciach budeme musieť ešte popracovať
a verím, že v najbližších zápasoch majstra Slovenska, Žilinu,
ešte viac potrápime a aj zdoláme. Juraj Horváth, tréner

