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V tomto čísle:
Z FEBRUÁROVÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Vo štvrtok 20. februára sa uskutočnilo prvé
tohtoročné zasadnutie MsZ. Poslanci na ňom
okrem iného schvaľovali aj niektoré Všeobecne
záväzné nariadenia. Strana 2.

Do prvého ročníka nastúpi viac ako dvesto detí

KOCKATÉ HLAVY HĽADAJÚ
V SRDCI SLOVENSKA

Cieľom projektu Kockaté hlavy je vyhľadať
nadané deti a podporiť ich talent a zručnosti
v oblasti informatiky. Medzi prvými na strednom Slovensku sa do projektu zapojila aj žiarska
„Dvojka“. Viac na strane 4.
ZISŤOVANIE O FINANCIÁCH A SPOTREBE
DOMÁCNOSTÍ

V mesiacoch február a marec sa aj v našom
meste uskutoční zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti. Do zisťovania bolo náhodným
výberom vybraných približne 430 obcí, medzi
nimi aj naše mesto. Bližšie informácie nájdete na
4. strane.

STRANA 3

Od vlakov budú
opäť premávať
autobusy
STRANA 3

JARNÝ SALÓN

Prvé žiarske
bábätko
u primátora
V tomto ročníku sa do súťaže amatérskych
výtvarníkov Jarný salón zapojilo a svoje práce
vystavovalo 26 autorov. Na svoju tvorbu použili techniky ako olejomaľba, akryl či pastel. Viac
na 6. strane.

STRANA 3

XXIII. POHÁR PRIMÁTORA MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Celoslovenská tanečná súťaž
1. marec 2014
od 10.00 do 19.00 hod.

Hlavná sála MsKC. Vstupné: 4 €
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Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 20. februára sa uskutočnilo prvé
riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov.
Medzi prvými bodmi februárového rokovania bolo
prerokovanie podnetu na prešetrenie zákonnosti
vykonávania funkcie hlavného kontrolóra mesta.
Podnet na prokuratúru podali poslanci Peter Dubeň
a Norbert Nagy, ktorí upozornili na to, že kontrolórka
mesta vykonáva funkciu kontrolóra bez súhlasu MsZ
aj v susednej obci Lutila. Ako sa vyjadril už aj v minulosti primátor mesta, zákon bol naozaj porušený
a porušila ho kontrolórka mesta, ktorá podľa neho
mala iniciovať uzatvorenie zmluvy medzi mestom
a spomínanou obcou. „Kontrolórka mesta vykonávala tú istú činnosť v obci Lutila, ktorú vykonáva aj
v meste. Keďže sa medzitým vzdala tejto funkcie
v susednej obci, odpadol dôvod, aby prokuratúra
nejakým spôsobom zasahovala v zmysle jej zákona.
Je preto na poslancoch, aby k tomu zaujali stanovisko,“ uviedol počas zasadnutia primátor mesta.
Poslanci zobrali na vedomie podnet na prešetrenie
zákonnosti vykonávania funkcie hlavného kontrolóra podaný poslancami MsZ a písomné upovedomenie o výsledku šetrenia podnetu okresnou
prokurátorkou. Návrh na vyslovenie dôvery hlavnej
kontrolórke mesta však poslanci neschválili.
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 31. decembru 2013 predniesol hlavný ekonóm mesta, Martin Majerník. Z predloženej správy vyplýva, že v roku 2013 boli celkové skutočné
rozpočtové príjmy mesta v sume 14 260 092 eur
a celkové skutočné rozpočtové výdavky v sume
13 248 325 eur. Kladné saldo celkového rozpočtu
tak predstavuje sumu 1 011 767 eur. Poslanci tiež
schválili I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2014, a to
v zmysle predloženého návrhu.

Mesto chce rekonštruovať svoju
knižnicu
O projektoch mesta informoval prítomných poslancov projektant mesta, Pavel Mužík. V súčasnosti
má mesto rozpracovaných niekoľko projektov.
Najväčším z nich naďalej zostáva Centrum zhodnocovania odpadov, ktorý by mal byť ukončený
v auguste tohto roku. Doba ukončenia projektu
bola predĺžená po odsúhlasení mimoriadnej

zmeny projektu, o čom sme vás už niekoľkokrát
informovali. Medzi projekty financované z eurofondov patrí projekt Učme sa aj vo vyššom veku, na ktorý
bola mestu schválená suma vo výške 72 221 eur. Projekt bol určený seniorom, ktorí sa v rámci neho mali
vzdelávať v niekoľkých oblastiach. Keďže o projekt
nebol záujem zo strany určenej cieľovej skupiny (seniori nad 50 rokov), mesto požiadalo o mimoriadne
ukončenie tohto projektu dohodou. Medzi projekty,
ktoré mesto úspešne ukončilo ešte koncom minulého roka, patrí Bezpečnosť obyvateľstva v meste.
Na tento projekt získalo mesto zo štátneho rozpočtu
sumu 5-tisíc eur. Mesto bolo úspešné aj pri získavaní
financií na projekt Digitalizácia Kina Hron. Aj o tomto projekte sme už verejnosť niekoľkokrát informovali. Projekt Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho
kamerového systému mesta by malo byť v sume
17 753 eur financované zo štátneho rozpočtu
a sumou 4 647 eur z rozpočtu mesta. V súčasnosti
mesto čaká na odsúhlasenie žiadosti. V prípade, že
bude úspešné, v meste pribudne šesť moderných
otočných digitálnych kamier s ďalším potrebným
vybavením do súčasného kamerového systému,
v ktorom sa už nachádza 12 vonkajších analógových
kamier. V súčasnosti posledným projektom, kedy sa
bude mesto uchádzať o financie z eurofondov, je
Rekonštrukcia mestskej knižnice. V rámci tohto projektu chce mesto zvýšiť energetickú hospodárnosť
budovy, a to rekonštrukciou zastaralého
obvodového plášťa a otvorových konštrukcií ich
výmenou, zateplením bočnej betónovej steny
a strechy. Vybudovať by sa mal aj bezbariérový
vstup do budovy. Mesto by sa v prípade úspešnosti
získania finančných prostriedkov podieľalo na
rekonštrukcii 5 % z celkových výdavkov.

Prevádzkový poriadok pohrebísk
neschválili
Ďalším bodom programu bolo menovanie preventivára požiarnej ochrany. Do tejto funkcie mesto
navrhlo držiteľa požadovanej odbornej spôsobilosti,
Jána Žiaka. Poslanci tento návrh schválili.
V novembri 2013 Okresná prokuratúra v Žiari
nad Hronom upozornila mesto na nesplnenie
si zákonnej povinnosti, keďže nemalo prijaté
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp. Poslanci preto
na februárovom zasadnutí toto predložené VZN
schválili. Ďalším bodom programu bolo prijatie VZN
– Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti
mesta. Tento bod vyvolal pomerne dlhú diskusiu.
Ako povedal primátor, filozofiou tohto VZN je dať
do cenníka služieb všetky ceny, ktoré sa vzťahujú
na prevádzkovanie pohrebiska. Súčasťou cenníka, ktorý VZN obsahuje, nemajú byť ceny, ktoré
vykonávajú aj iné subjekty v rámci cintorínskych
služieb. V cenníku by tak mali byť zahrnuté iba tie
služby, ktoré si občan nemôže objednať inde, čiže
ktoré sú spojené s domom smútku a s pohrebiskom.
K navrhovanému VZN mali pripomienky nielen po-

slanci, ale aj majiteľ súkromnej pohrebnej služby,
podľa ktorého VZN obsahuje pojmy, ktoré nie sú
v súlade so zákonom. Na to, aby bolo VZN prijaté,
bolo potrebné, aby zaň hlasovalo 67 % prítomných
poslancov. Za návrh však hlasovalo iba 62,5 % prítomných poslancov, preto toto navrhované VZN nebolo schválené. Naopak, poslanci odsúhlasili VZN,
ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o sociálnych službách
v znení VZN č. 13/2012. Toto VZN sa týka sociálnych
služieb a opatrovateľskej služby.

Primátor vymenoval náčelníka
mestskej polície
Informáciu o príprave Kalendára športových podujatí mesta na rok 2014 a vyhodnotenie kalendára
za rok 2013 predložil poslancom Ján Žiak. Kalendár športových podujatí je navrhnutý v sume
21-tisíc eur. Zaradené sú do neho športové podujatia, ktorých organizátorom je mesto, príspevky
a športové podujatia organizované športovými
klubmi, telovýchovnými jednotami či občianskymi
združenia.
Poslanci schválili aj doplnenie poslanca
pre výkon Zboru pre občianske záležitosti. Výkonom občianskych obradov poverili Emila Vozára.
V závere zasadnutia MsZ primátor mesta vymenoval
do funkcie náčelníka MsP. Stal sa ním doterajší zastupujúci náčelník Róbert Šiška. „Zastupujúci
náčelník urobil veľký kus práce, a to nielen navonok,
ale najmä vo vnútri MsP,“ uviedol počas rokovania
primátor a dodal: „Spokojnosť zamestnancov je
vďaka tomu odrazená na ich pracovných výsledkoch. Práca MsP je veľmi sledovaná obyvateľmi
mesta a býva aj kritizovaná. Za poslednú dobu som
počul veľa pozitívnych reakcií na zastupujúceho
náčelníka, ako aj na nových policajtov, ktorých prijal a ktorí začali vykonávať funkciu v decembri minulého roku. Keďže už ustali sťažnosti aj zo strany
poslancov, potvrdilo sa mi, že zastupujúci náčelník
je na správnom mieste.“ Funkciu náčelníka MsP
začne Róbert Šiška vykonávať od 1. marca. Poslanci
boli zároveň oboznámení s tým, že v priebehu tohto
roka by mali byť posilnené hliadky mestskej polície.
Najbližšie
riadne
zasadnutie
mestského
zastupiteľstva by sa malo uskutočniť 16. apríla. (li)

Novým náčelníkom MsP sa stal Róbert Šiška.
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Zo železničnej stanice budú opäť premávať autobusy do mesta
Obyvatelia mesta budú môcť už od marca
využívať autobusové spojenie zo železničnej
stanice. Vedenie mesta sa snažilo podchytiť
vlakové spojenia, ktoré sú obyvateľmi najviac
využívané.
Na základe požiadaviek od občanov sa vedenie mesta dohodlo so Slovenskou autobusovou dopravou
vo Zvolene na zabezpečení autobusovej dopravy od
prichádzajúcich vlakov z vlakového nástupišťa. Na
februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
o tom informoval primátor mesta, Peter Antal.
„Výsledkom rokovania so Slovenskou autobusovou dopravou je, že od 17. marca budú premávať
autobusy od vlakov prichádzajúcich na železničnú
stanicu,“ hovorí Peter Antal a dodáva: „Nie je to síce
pokrytie všetkých vlakov a po celý deň, ale obyvatelia si budú môcť vybrať vlak, z ktorého majú potom
priame autobusové spojenie do mesta.“
Autobusové spojenie bude zabezpečené aj cez
víkend, podľa toho, ako uvedené vlakové spojenia
premávajú. Ide pritom o tri vlaky. „Doobeda to bude
od rýchlika a od osobného vlaku a poobede od rýchlika. Pri určení, ku ktorým vlakom zabezpečíme autobus, sme vychádzali z toho, že železnice nám poskytli štatistiky, koľko cestujúcich prichádza a koľko
odchádza zo Žiaru. Snažili sme sa preto podchytiť tie
vlaky, ktoré sú najviac využívané,“ spresňuje primá-

tor mesta. V prípade, že by mesto chcelo takúto
službu zabezpečiť ku všetkým vlakom, ktoré chodia,
zaťažilo by to mestský rozpočet. Suma sa pritom
počíta na každý deň a na každý autobus. „Vybrali
sme tie spoje, ktoré mesto výraznejším spôsobom
v rozpočte nezaťažia. Je to suma, ktorú dokážeme
zabezpečiť,“ dodáva na záver primátor.
Presný harmonogram odchodu autobusov zo
železničnej stanice vám prinesieme v budúcom čísle
našich novín. Od 17. marca bude opäť premávať aj
MHD na cintorín, ktorá bola počas zimných mesiacoch pozastavená.
(li)

Prvým žiarskym bábätkom je Hanka

Hanku s rodičmi prijal primátor mesta.
V stredu 12. februára sa primátor Peter Antal
stretol s rodičmi prvého žiarskeho bábätka
narodeného v tomto roku.
Prvenstvo medzi malými Žiarčanmi tento rok
patrí dievčatku Hanke Juhaňákovej, ktorá sa narodila 7. januára v žiarskej nemocnici. Je tiež prvým
dieťatkom mamičky Michaely a jej partnera An-

dreja. Pri pôrode vážilo dievčatko 2700 gramov
a meralo 48 centimetrov. Podľa slov matky, Hanka
je veľmi dobré bábätko. „Spinká, papká, usmieva
sa, rastie,“ prezradila s úsmevom Michaela počas
stretnutia s primátorom. Ako ďalej dodala, hoci je to
jej prvé bábätko, so starostlivosťou už má ako-také
skúsenosti. „S detičkami som sa stretávala už v rámci rodiny, takže starostlivosť o Hanku je pre mňa
pomerne ľahká. Okrem toho, veľmi mi pomáha
priateľ aj rodičia a celá rodina.“
Počas stretnutia s primátorom Hanka, ktorá je malou kópiou svojho otca, ani raz nezaplakala, naopak,
pozorne a trpezlivo si všímala okolie. Ani samotný
primátor neodolal pokušeniu a bábätko si na
chvíľu popestoval v náručí. „Veľmi sa mi páči meno,
ktoré dali rodičia dievčatku. Je typicky slovenské,
a to je v súčasnosti skôr výnimočné. Verím tiež, že
malých Žiarčanov bude každým rokom pribúdať
a že aj vďaka nim už čoskoro zaznamenáme nárast
obyvateľov v meste,“ skonštatoval na záver Peter Antal.
(li)

V januári sa vyzbieralo takmer 2,5 tony vianočných stromčekov
V januári sme vás
v Mestských novinách
informovali o zbere
vianočných stromčekov
od obyvateľov počas
celého mesiaca január
na území mesta Žiar nad
Hronom.
Podľa platného VZN č. 10/2012 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom
majú obyvatelia mesta nárok na bezplatný odvoz
vianočných stromčekov v termíne do 31. januára
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príslušného kalendárneho roka. Tento rok technické služby vyzbierali 298 kusov stromčekov
v celkovej váhe 2,46 tony. Tento drevený bioodpad
bol následne upravený drvením do formy drevnej
štiepky, ktorá sa následne odovzdáva zmluvnému
odberateľovi spoločnosti Agro CS Slovakia. Tento bioodpad sa využíva ako druhotná surovina,
napríklad na výrobu mulčovacej kôry do záhrad,
mulč na ruže, dekoračná kôra a pod. Takýmto nakladaním prispievame k zníženiu množstva odpadu
a následnému zníženiu zaťaženia životného prostredia odpadmi.
OŽP

noviny.ziar.sk

Do prvého ročníka
zapísali 227 predškolákov
V nedeľu 9. a v pondelok 10. februára sa
na žiarskych školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta uskutočnil
zápis detí do prvého
ročníka. Zúčastnilo sa
ho 227 predškolákov.
Už tradične, najviac predškolákov prišlo k zápisu
v Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika. „Zapísali
sme 95 detí a v septembri otvoríme štyri prvácke
triedy,“ informuje Ľubica Baranová, riaditeľka
„Dvojky“. Po zápise sú spokojní aj v Základnej škole
na Ulici Dr. Janského, kde od septembra nastúpi
58 prvákov. „Z tohto počtu je 25 dievčat. Máme aj
11 návrhov na odklad povinnej školskej dochádzky,“ hovorí Oľga Berkešová, zástupkyňa riaditeľa
na „Jednotke“ a ďalej spresňuje: „Desať detí z nášho
obvodu sa zápisu nezúčastnilo na žiadnej škole
v Žiari. V stredu 26. februára je však náhradný termín zápisu, uvidíme, koľko z nich príde.“ Na „Jednotke“ teda v septembri otvoria tri prvácke triedy
so 16 žiakmi. Ako však Oľga Berkešová dodáva,
v prípade potreby umiestniť vedia aj spomínaných
desať ešte nezapísaných detí. „Minulý rok sme mali
na zápise o štyri deti menej. Na zápis pritom chodili
rodičia s deťmi vo väčšom počte v nedeľu. Boli však
aj takí, ktorí uprednostnili pondelok, lebo víkend
chceli stráviť s rodinou, prípadne mali nočnú službu,“
prezrádza Oľga Berkešová a dodáva: „So zápisom
sme spokojní, keďže pre viac tried aj tak nemáme
v súčasnosti kapacitu. Pedagógovia sa však môžu
pri týchto počtoch plnohodnotne venovať svojim
žiakom a uplatňovať moderné vyučovacie metódy.“

K zápisu neprišlo ešte 30 detí
V Základnej škole na Jilemnického ulici prišlo k zápisu 32 detí. Deviatim z nich pritom bolo odporučené
posúdenie školskej zrelosti. „Podľa obvodu daného
VZN sa však zápisu nezúčastnilo ešte niekoľko detí,“
hovorí Drahomíra Štrbíková, zástupkyňa riaditeľa
a dodáva: „Preto ešte nevieme s určitosťou povedať,
či otvoríme jednu alebo dve prvácke triedy. Rodičia
s deťmi chodili na zápis predovšetkým v nedeľu
doobeda. Ďakujeme za prejavenú dôveru všetkým,
ktorí sa zápisu zúčastnili.“
V Základnej škole s materskou školou Š. Moysesa sa
zápis uskutočnil už v pondelok 3. februára. „Do prvého ročníka sme zapísali 42 detí,“ informuje Mária
Ulrichová, riaditeľka školy a pokračuje: „Naši prváci
budú rozdelení do dvoch tried. Čakajú na nich
moderné, dobre didakticky vybavené triedy s progresívnymi formami učenia. Ďakujeme všetkým
rodičom, ktorí nám prejavili dôveru a prišli svoje
dieťa zapísať do našej školy.“
Z uvedených počtov vyplýva, že oproti
minuloročnému zápisu sme tento rok zaznamenali pokles budúcich prvákov. Ako však zdôrazňuje
metodička školstva, Adriana Giláňová, zápisu sa
ešte nezúčastnilo 30 detí z evidencie obyvateľstva
mesta Žiar nad Hronom. V takomto prípade by sme
mohli hovoriť o náraste budúcich prvákov, pretože
vlani neprišlo k zápisu iba 11 detí. Na „Jednotke“ tak
budú od septembra otvorené tri prvácke triedy, na
„Dvojke“ štyri alebo päť a k tomu ešte aj nultý ročník,
na „Štvorke“ jedna alebo dve a v cirkevnej škole dve
prvácke triedy.
(li)
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Hľadajú kockaté hlavy v srdci Slovenska
Vyhľadať nadané deti a podporiť
ich talent a zručnosti v oblasti informatiky a ambície stať sa IT
profíkom – to je zámerom nového
projektu Kockaté hlavy. Ten má za
cieľ podporiť vzdelanosť v oblasti
IT a budovať u mladých ľudí povedomie, že byť
„kockatou hlavou“ alebo „kockáčom“ je dnes IN.
Pilotný projekt si dáva za cieľ otvoriť dvere do
veľkého IT sveta práve pre deti v Banskobystrickom regióne, a to najmä pre jeho nelichotivé
dlhodobé umiestňovanie sa na prvých miestach
v rebríčkoch nezamestnanosti mladých absolventov. Pracovný trh si pýta šikovných mladých IT
nadaných študentov. Prax ukazuje, že vzbudzovať
záujem o IT je u vysokoškolákov už neskoro. „Preto
sme náš projekt zamerali na deti ôsmeho a deviateho ročníka, respektíve tercie a kvarty gymnázií,“ vysvetľuje tvorkyňa myšlienky a marketingová riaditeľka spoločnosti NESS Slovensko, Silvia
Havrillová a dodáva: „U týchto detí chceme
podporovať logické myslenie, motivovať ich k samovzdelávaniu a rozvoju tvorivosti, umožniť porovnať
si svoje vedomosti s rovesníkmi, a zároveň podporiť
vyučovací proces informatiky na školách.“

Do projektu sa zapojili aj žiarske deti
Projekt podporuje aj vedec, pedagóg a fyzik známy za hranicami Slovenska, Tomáš Blažek, ktorý sa
zúčastňuje na výskume v CERN-e a tiež prednáša
teoretickú fyziku na FMFI Univerzity Komenského
v Bratislave. „Naša životná úroveň môže v budúc-

záujmy, napr. cudzie jazyky či šport. „Odozva na projekt je výborná. Niektorí žiaci si testovanie dokonca
vyskúšali viackrát. U nás v škole sa snažíme rozvíjať
rôzne talenty, najmä však matematické. Myslíme si,
že podobné testovanie by sa dalo nastaviť už aj pre
menšie deti,“ konštatuje žiarska pedagogička.

Najlepší získa celoročné štipendium
Foto: Simona Kyselová
nosti rásť najmä vďaka práci vzdelaných, tvorivých
a nadšených mladých ľudí,“ hovorí Blažek a dodáva: „Našou úlohou je ich nielen hľadať, ale najmä
podporovať a vytvárať im dobré podmienky. Bez
cielenej podpory už v školskom veku naši tvoriví
mladí ľudia odídu do zahraničia alebo sa na Slovensku uspokoja s priemernosťou a kariérnym rastom
vďaka tomu, že poznajú „tých správnych ľudí“.“
Pilotný projekt vzbudil v Banskobystrickom kraji
záujem nielen u detí, ale aj učiteľov a riaditeľov
škôl, ktorí projekt podporujú. Praktické skúsenosti
s testom má aj pedagogička zo žiarskej Základnej
školy na Ul. M. R. Štefánika, Miroslava Horanová.
„Naša škola sa do skúšobného testu zapojila medzi
prvými,“ hovorí Miroslava Horanová a ďalej dodáva:
„Zo začiatku boli deti váhavé, nevedeli čo ich čaká.
Mysleli si, že to bude skúška teoretických vedomostí
z informatiky. Keď zistili, že sú to logické úlohy zábavnou formou, bez problémov sa do testu pustili.“ Ako
sa ďalej dozvedáme, na „Dvojke“ sa do testovania
zapojili aj tí žiaci, ktorí nie sú vyslovene géniovia
či jednotkári. Otestovali sa aj deti, ktoré majú iné

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti
Národná banka Slovenska v spolupráci so
Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti, ktorá je súčasťou európskeho projektu
HFCS (Household Finance and Consumption
Survey).
Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou
bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny
eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje
o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre
rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých,
úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum
vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky
zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých
hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

Pre rok 2014 bolo do zisťovania vybraných
približne 430 obcí, medzi nimi aj naše mesto. Do
zisťovania bolo náhodným výberom zaradených
celkovo 4 200 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch februára až
marec 2014. V tomto období vybrané domácnosti
v meste navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedníčkou ŠÚ SR.
Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania
domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne
a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké
analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými
odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou
o dôvernosti osobných údajov.
(r)

Zaregistrovať sa a urobiť si skúšobný test mohli
deti na stránke www.kockatehlavy.sk. Skúšobný
test bol nezáväzný a žiaci si tak mohli vyskúšať, čo
ich v reálnom teste čaká. Počas dvoch týždňov od
spustenia registrácie zaregistrovala stránka 446
prihlásených, pričom skúšobný test si urobilo 2581
detí. Súťažný projekt má pritom niekoľko fáz. Jeho
prvé kolo začalo 24. februára vo forme online testu
zameraného na logické a tvorivé myslenie. Úspešní
žiaci postúpia do druhého kola, v ktorom už budú
riešiť zadaný projekt. Desiati najlepší získajú okrem
zaujímavých cien aj možnosť zažiť, aké je to pracovať
v medzinárodnej IT firme. Po skončení campu
bude vyhlásené najtalentovanejšie dieťa v oblasti
informačných technológií a vyhlasovateľ projektu
si vyhradil právo udeliť jednému účastníkovi campu
celoročné štipendium, ktoré využije na svoje vzdelávanie počas školského roka 2014/2015.
„Projekt pre nás nie je jednorazovou záležitosťou,
práve naopak. Pracujeme na príprave aj jeho celoslovenského pokrytia a už dnes prebiehajú rokovania s EÚ o ich podpore,“ dodáva na záver Silvia
Havrillová.
(li)

Zápis detí do materskej školy
Riaditeľka Materskej školy na Ul. Dr. Janského
č. 8 v Žiari nad Hronom oznamuje,
že od 1. do 31. marca 2014 sa uskutoční
Zápis detí do materskej školy na školský
rok 2014/2015.
Žiadosť spolu s potvrdením od pediatra môžete
v tomto období priniesť na vybranú materskú
školu, resp. elokované pracovisko (tlačivo
si môžete prevziať na konkrétnej MŠ alebo
stiahnuť na webovej stránke www.ziarskeskolky.
eu), kde sa nachádza aj žiadosť do triedy ALEŠ.
Prijatia detí do materskej školy

Dni otvorených dverí
sa uskutočnia v čase
od 8.00 do 12.00 hod.:
11. MARCA

•Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8,
•elokované pracovisko Ul. M. R. Štefánika 23,
12. MARCA

•elokované pracovisko Ul. Rázusova 6,
•elokované pracovisko Ul. Sládkovičova 1,
13. MARCA

•elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11,
•elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17,
•elokované pracovisko Ul. Rudenkova 1
•(časť IBV) + trieda ALEŠ.
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Celé Slovensko číta deťom
Vo štvrtok 13. februára sa aj Žiar nad Hronom
zaradil medzi 18 slovenských miest, ktoré sa zapojili do projektu Celé Slovensko číta deťom.
V Mestskom kultúrnom centre a v žiarskej nemocnici čítali z kníh deťom napríklad primátor Peter
Antal, pesničkár Peter Šrank, hovorca mesta Martin
Baláž či spisovateľ Ondrej Kalamár. Čítajme deťom 20
minút denne, každý deň – to je heslo Občianskeho
združenia Celé Slovensko číta deťom. „Cieľom projektu je vrátiť nás všetkých ku knihám, kedy sa učíme
novým veciam, rozdávame si radosť a pohodu zo
spoločne stráveného času pri krásnych slovách,
príbehoch, ilustráciách i následných rozhovoroch,
kedy sa upevňujú rodinné vzťahy a životné hodnoty,“ hovorí Ivana Janáková z občianskeho združenia
a dodáva, že podobné projekty sú už naplno rozbehnuté a fungujú niekoľko rokov aj v susednom Poľsku
či v Česku. „Máme deti a veľmi dobre vieme, že čo
zanedbáme v útlom veku našich detí, sa nám neskôr
vráti ako bumerang. Nie je ľahké v tomto technicky
vyspelom a komplikovanom svete vychovávať
deti, ukázať im smer, dať im možnosti voľby, aby to
necítili ako obmedzenie, ale ako nežnú rodičovskú
navigáciu, aby si vybrali pre seba správny smer a
aby sme pre ich duše, fantáziu a snenie urobili, čo je
v našich rodičovských možnostiach a silách. Úžasný
nápad Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!
je cestou, správnym smerom, pomocou, motiváciou,
aby sme z našich detí vychovali duchovne a tvorivo
bohatých ľudí, aby sme sa o to aspoň pokúsili. Je aj
cestou k tichu rodinnej intimity, komunikácii detí
a rodičov, detí a starých rodičov, ale aj detí a detí
navzájom,“ dodáva Ivana Janáková.

Deťom čítal aj primátor mesta.
vzťahov, a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. „Chceme
si čítať, chceme sa rozprávať, chceme si kresliť,
chceme tvoriť inú, lepšiu, krajšiu a pokojnejšiu rodinnú atmosféru, chceme harmonizovať naše deti, naše
rodiny, naše vzťahy, náš malý i veľký svet,“ konštatuje
Janáková. Projekt podporili aj spisovatelia Daniel
Hevier, Ondrej Sliacky, Petra Džerengová –Nagyová, Marián Hatala, Tomáš Janovic, Dušan Dušek,
Ján Pochanič, Jaroslav Švorc, Vladislav Vaľko, Anton Marec, Ružena Smatanová, Bohumil Pernecký,
Pavol Weis, Juraj Šebesta, Ondrej Kalamár či Erika
Jarkovská, ale aj herci, režiséri, speváci, športovci
a ďalšie osobnosti ako napríklad Zuzana Kronerová,
Roman Pomajbo, Divadlo PIKI Pezinok, Katka Aulitisová a Ľubo Piktor, Marko Igonda, Szidi Thobias,
Vierka Dubačová, Stano Pitoňák, Alenka Ďuránová,
Martin Husovský, Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte,
Michal Staško, Viktor Šabík, Martina Moravcová,
Egon Tomajko, Juraj Smutný, Michal Nikodem, Ivan
Gontko, Kristína či Simona Martausová.
(li)

Hrdinami projektu
nie sú knihy, ale deti
Hrdinom projektu je rodina, jej atmosféra,
rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi
rodičom a dieťaťom, prostredníctvom knihy a
spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania

Na voľby prezidenta sme pripravení
V sobotu 15. marca sa uskutočnia voľby hlavy
štátu. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta
SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo volieb sa uskutoční v sobotu
29. marca.
Pri tejto príležitosti v utorok 18. februára zložili
členovia okrskových komisií v Žiari nad Hronom svoj
volebný sľub. „V okrskových volebných komisiách
máme v našom meste 139 členov a 15 zapisovateliek, pričom na každý okrsok pripadá jedna,“ informuje Erika Rajčanová z MsÚ. Najväčší volebný okrsok
v meste sídli na Stavebnom bytovom družstve na
Pod vŕškoch. Zapísaných je v ňom 1436 voličov.
„Najmenší je okrsok číslo 5, ktorý sídli v bývalom
Dome kultúry na námestí. Zapísaných je v ňom 827
voličov,“ dopĺňa informácie Erika Rajčanová.
Úlohou člena a celej okrskovej komisie je
zabezpečovať riadny priebeh hlasovania, dozeranie na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a
dbanie o poriadok vo volebnej miestnosti. „Členovia
okrskových komisií tiež posudzujú platnosť hlasovacích lístkov, sčítavajú hlasovacie lístky a hlasy,
vyhotovia zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, ale plnia aj ďalšie úlohy,
ktoré jej uloží príslušná obvodná volebná komisia,“

5

INFORMÁCIE

vysvetľuje Erika Rajčanová.
Do blížiacich sa prezidentských volieb delegovali
do komisií v našom meste svojich členov a náhradníkov tieto politické strany: SMER – sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti, SDKÚ – DS, Sloboda a
solidarita a petičné výbory na podporu kandidatúry: Jána Čarnogurského, Pavla Hrušovského,
Jána Jurištu, Andreja Kisku, Milana Melníka, Heleny Mezenskej, Radoslava Procházku, Jozefa Šimku a
Jozefa Behýla.

Sľub členov okrskových komisií.

noviny.ziar.sk

Futbalová školička
FK Pohronie
Materská škola na
Ul. Dr. Janského č. 8
v Žiari nad Hronom
vo svojej elokovanej
triede na Ul. A. Kmeťa
11 otvára v školskom
roku 2014/2015 Futbalovú školičku FK Pohronie.
Športová trieda bude zameraná na všeobecný
pohybový rozvoj detí so získaním základných
herných a futbalových zručností. Určená je pre
deti (chlapcov a dievčatá) vo veku od 4 rokov.
Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v jednotlivých
škôlkach alebo stiahnuť z webovej stránky www.
ziarskeskolky.eu v sekcii tlačivá.
Vyplnené prihlášky môžete odovzdať na
riaditeľstve MŠ, Ul. Dr. Janského č. 8 alebo
priamo v elokovanom pracovisku na Ul. A. Kmeťa
11. Bližšie informácie poskytne garant projektu
Rastislav Urgela, športový manažér mládeže FK
Pohronie na telefónnom čísle: 0905 584 543,
príp. e-mailom: urgi@centrum.sk.
(r)

Pozvánka
na informačný deň
Dovoľujeme si vás pozvať na informačné podujatie s názvom
Možnosti podpory aktivít pre mladých ľudí
v okrese Žiar nad Hronom.
Prezentácia sa uskutoční dňa 25. marca 2014 v
priestoroch Mestského úradu (zasadačka) v Žiari
nad Hronom.
V čase od 10.00 do 14.00 hodiny vám budeme k
dispozícii, aby sme vás motivovali a informovali,
ako môžete zapojiť seba a vašich mladých ľudí
do aktivít projektu KomPrax – Kompetencie pre
prax.
Projekt dáva možnosť dospelým, ale hlavne
mladým ľuďom získať také kompetencie
(zručnosti, vedomosti a postoje), ktoré by ich
zvýhodňovali pri získaní práce alebo v ďalšom
štúdiu.
Navyše každý účastník národného projektu
KomPrax má možnosť získať finančný príspevok
na realizáciu malého projektu do výšky 200 eur.
Na stretnutie s vami sa teší Darina Diošiová,
regionálna odborná riešiteľka, Banskobystrický kraj, Národný projekt KomPrax
– Kompetencie pre prax, 0917 402 520,
darina.diosiova@iuventa.sk.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
Projekt KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý realizuje
IUVENTA, je zameraný na podporu kvality práce s mládežou
prostredníctvom neformálneho vzdelávania a je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný
program Vzdelávanie.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je príspevkovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu s športu SR.
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V našich regiónoch pribúdajú noví výtvarníci
Vo štvrtok 6. februára sa v priestoroch
Výstavnej siene Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom uskutočnila vernisáž výstavy
amatérskych výtvarníkov Jarný salón 2014.
Svoje práce na výstave v tomto ročníku prezentovalo 26 neprofesionálnych výtvarníkov z okresov
Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. „Výtvarné umenie je individuálnym prejavom kreatívnej
schopnosti duše, je jednou z foriem vnímania sveta
človekom inak, ako sme navyknutí, je možnosťou
znovuobjavovania krás tohto sveta,“ hovorí Judita
Frantová zo žiarskeho Pohronského osvetového
strediska a pokračuje: „Tvoriť nádherné umelecké
diela nie je výsadou iba profesionálnych výtvarníkov,

čoho dôkazom je ďalší ročník regionálnej súťažnej
prehliadky amatérskej výtvarnej tvorby Jarný salón
2014. Sme veľmi radi, že každý rok pribúdajú noví
amatérski umelci, ktorí ochotne prispievajú svojimi
umeleckými dielami. Umelecké diela, ktoré nájdete
na výstave Jarný salón, sú práce 26 autorov. Na ich
tvorbu boli použité techniky ako olejomaľba, akryl,
pastel, maľba na textil, umelecká knižná väzba,
kresba a kolorovaná kresba, plastiky z kovu, dreva,
prírodnín. Veríme, že táto výstava je inšpiráciou
a motiváciou k ďalšej tvorivej činnosti pre vystavujúcich umelcov a že svojou rozmanitosťou a
nápaditosťou očarí aj ďalších, možno budúcich
umelcov.“

Výstava potrvá do 3. marca a sprístupnená je
počas pracovných dní v čase od 8.00 do 18.00 hod.
(li)

Študent Súkromnej obchodnej akadémie postúpil do celoslovenského kola v písaní na PC
Začiatkom februára sa študenti Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom zúčastnili
krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl
v spracovaní informácií na počítači. Študenti
tejto školy nechýbali ani na kontraktačnom dni
cvičných firiem.
V súťažnej disciplíne Písanie
na počítači školu reprezentovali
4 žiaci: Lukáš Oslanec (II. A),
Žaneta Medveďová (III. A), Adam
Chrobák (IV. A) a Matej Mravec (IV.
Matej Mravec. B). Krajského kola Súťaže žiakov
stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sa zúčastnilo
22 súťažiacich z celého Banskobystrického kraja.
Výborné výsledky pod vedením vyučujúcej Renáty
Šujanskej dosiahol Matej Mravec, ktorý s počtom
382,3 hrubých úderov za minútu a percentom chýb
0,13 obsadil 2. miesto a zabezpečil si postup na celoslovenské kolo. Veľmi dobré výsledky dosiahol aj

Adam Chrobák. S počtom 334,9 hrubých úderov za
minútu obsadil 10. miesto.

Študenti úspešní
aj na veľtrhu cvičných firiem
Cvičná firma Profi Garden, v ktorej pracujú žiaci
II. A triedy, sa zúčastnila na 5. kontraktačnom dni
cvičných firiem v Šali. Zamestnanci cvičnej firmy
Slávka Cangárová, Gabriela Gajdošíková a Lukáš
Oslanec pod vedením vyučujúcej Zuzany Jurákovej
reprezentovali svoju cvičnú firmu, ktorá vznikla
v septembri minulého roka. Na tomto veľtrhu sa
zúčastnilo 22 cvičných firiem zo Slovenska a dve
cvičné firmy z Českej republiky. Súťažilo sa v šiestich
kategóriách: o najlepší slogan, stánok, logo, vizitku,
katalóg a prezentáciu. Pri obchodovaní s rôznymi
návštevníkmi veľtrhu vyhodnotila porota víťazov na
základe preukázaných odborných zručností a kom-

Skúste
ako chutí
zdravie
Prichádza jar a vaše telo potrebuje po zime
doplniť vitamíny. Ideálnym a jednoduchým
spôsobom ako si zabezpečiť ich prísun sú šťavy
z čerstvého ovocia a zeleniny. Nemusíte kupovať
odšťavovače, alebo si prácne pripravovať chutné
a výživné nápoje. V našom meste ich dostanete
hotové v X-bare pri centrálnej autobusovej zastávke.
X-bar je jediným miestom v Žiari, kde dostanete tak širokú ponuku fresh drinkov z ovocia a
zeleniny. Suroviny sú vždy zaručene čerstvé a každý
deň dopĺňané. Okrem tradičných pomarančov, grepov a citrónov si vaše chuťové poháriky zgustnú
na nápaditých kombináciách, v ktorých nechýbajú
šťavy z jabĺk, jahôd, mrkvy, cvikly či stonkového zeleru.

Veľtrh cvičných firiem.
petencií. Naša firma bola úspešná – získala tri ocenenia. V súťaži o najlepšiu vizitku sa umiestnila na 1.
mieste, o najlepší katalóg na 1. mieste a v súťaži o
najlepší slogan na 3. mieste. Veľtrh bol pre žiakov
2. ročníka premiérou, ktorá ukázala, že tvrdá práca
v cvičnej firme prináša výsledky. Úspech je motiváciou, ale zároveň zaväzuje k zodpovednosti a dosahovaniu ešte kvalitnejších výsledkov.
(r)

FRESH DRINK
0,3l

cena 2,70€

IMUNITA
– pomaranč, grep, citrón, zázvor

DETOX
– cvikla, mrkva, jablko

VITALITA
– mrkva, jablko, zázvor, jahody

SUNSHINE
– jablko, pomaranč, jahoda

ENERGY
Okrem toho že fresh drinky z X-baru sú bohatým
zdrojom vitamínov a minerálov, je možné, že vás
zlákajú aj svojim vzhľadom. Farebné kombinácie
ovocia a zeleniny veľmi ľahko vyvolajú chuť na niečo
tak dobré, a zároveň zdravé.
Neváhajte a príďte ochutnať ideálnu kombináciu
štýlu, chute a zdravia. To sú nové čerstvé nápoje
v X-bare.

– uhorka, jablko, stonkový zeler

POWER
– uhorka, cvikla, jablko, zázvor

Možná je akákoľvek kombinácia ovocia/zeleniny: jablko, pomaranč, grep, citrón, limetka, jahody, mrkva, cvikla, uhorka, stonkový zeler.

vždy čerstvé a zdravé
noviny.ziar.sk
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blahoželanie
Viktorko
Polakovič

Viktorko, ty poklad náš,
3 rôčky 4. marca máš
a veľkú radosť dávaš nám.
Želáme ti veľa zdravia, radosti,
lásky a detskej milej hravosti.
Všetci spolu želáme všetko najlepšie aj tvojmu ocinovi k jeho narodeninám.
Babka, dedko, Rado.

Poďakovanie
Vážená pani
Stella Víťazková s manželom,
za krásny 6. Stella Ples
s dôstojným privítaním,
bohatým programom,
výbornou hudbou a úžasnou
náladou vám ďakujeme tam
prítomní, vaši najstarší
žiaci – tanečníci
Seniori optimisti.
(ms)

blahoželanie
Naša milá, drahá a milovaná manželka, stará mamička
a prastará mamička

Anička Bariaková

sa dňa 28. februára dožíva
krásnych 76 rokov.
Ku gratulácii sa pripája
manžel Pavol, deti Jaroslav,
Anka, Milan, Paulínka, Sonya, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina.

blahoželanie
Náš milý otecko, starý
otec a krstný otec

Pavol Bariak,

ktorý sa v tomto roku
dožíva pekných 71 rokov.
Ku gratulácii sa pripájajú
deti Jaroslav, Anka, Pavol,
Milan, Paulínka, Sonya, vnúčatá Radko, Zuzka,
Gabika s rodinou, Paulínka, pravnúčatá Janíčko, Sofinka. Ku prianiu sa pripája celá rodina a
krstná mamka Zobeková z Kremnice.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

25.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
26.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
27.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
28.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
1.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
2.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
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

1.3. MUDr. Jozef Straňák, Ul. Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
2.3. ProCare, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
(601 30 16)
8.3. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 73)
9.3. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

DIABETES MELLITUS (CUKROVKA)

Cieľom edukačného materiálu je vychovávať, vzdelávať diabetikov a širokú verejnosť
o podstate choroby cukrovka, s cieľom jej
predchádzaniu (prevencie) a nevyhnutnosti
dodržiavania liečebného a diétneho režimu.
Podľa údajov publikovaných Národným centrom zdravotníckych informácii v Bratislave
bolo v Slovenskej republike v roku 2011 dispenzarizovaných 336 552 pacientov s DM. V
súčasnosti žije na svete viac ako 371 miliónov
jedincov s diabetes mellitus a o niečo menej
ako za 20 rokov tento počet známych prípadov
vzrastie na viac ako 552 miliónov. Každý rok
pribudne s týmto ochorením 7 miliónov ľudí,
čo znamená, že každú sekundu pribudnú dvaja
diabetici.
Celosvetový problém výskytu cukrovky spočíva v nesprávnej životospráve – málo pohybu,
vysoko kalorická strava, stresové situácie, neinformovanosť, ale aj nezodpovedný prístup ľudí
k prevencii pred jej vznikom, a nedodržiavaním
liečebného režimu počas jej liečby. Je dokázané, že prognóza diabetika závisí cca 80 % na
jeho vlastnom prístupe k svojmu ochoreniu
a ochote akceptovať a dodržiavať diétne a režimové opatrenia, ktoré sú pre úspech liečby
nevyhnutné. Iba tak sa diabetik stane za spolupráce s diabetológom aktívnym a konštruktívnym spolutvorcom svojej liečby.
Čo je to cukrovka
Je to chronická, doposiaľ nevyliečiteľná
choroba látkovej premeny. Jej najvýraznejším
prejavom je zvýšenie cukru v krvi, zapríčinené
absolútnou alebo relatívnou poruchou vylučovania inzulínu, alebo jeho účinku v cieľových
tkanivách. Okrem nedostatočnej premeny cukrov dochádza aj k poruche spracovania tukov,
bielkovín, minerálnych látok a vody. Zvýšené
hodnoty krvného cukru v priebehu rokov vedú
k poškodeniu ciev.
ZO DIAŽIARA

noviny.ziar.sk

27. Gajdošské

fašiangy
Medzinárodné stretnutie gajdošov,
gajdošských hudieb,
výrobcov ľudových hudobných nástrojov
a folkloristov.
Podujatie je svojim zameraním jedinečným
na Slovensku, ktoré oplýva bohatou folklórnou
tradíciou. Gajdy patria k najstarším dychovým
hudobným nástrojom. Gajdošské fašiangy sa
konajú v rázovitom regióne v oblasti Pohronského Inovca, kde bola gajdošská tradícia veľmi dlhá. Gajdošské fašiangy sa konajú vždy
posledný fašiangový víkend pred popolcovou
stredou. Hlavný program sa uskutoční
1. marca 2014
v KD Malá Lehota o 16.00 hod.
27. február – štvrtok
Výchovný koncert
– Župkov, Veľká Lehota Tekovská Breznica
28. február – piatok
Malá Lehota: 7.30 hod.:
Fašiangová pochôdzka po obci
10.00 hod.: Fašiangová tancovačka
– tanečná zábava, súťaž fašiangových
masiek, vyhodnotenie výtvarnej súťaže
Maľované fašiangy
Základná škola o 13.00 hod.:
Tvorivá dielňa pre deti a mládež
výchovný koncert
1. marec – sobota
7.30 hod.: Fašiangová pochôdzka po obci
16.00 hod.: hlavný program
Gajdujte gajdence, Dom kultúry
20.00 hod.: Fašiangová zábava, Dom kultúry
2. marec – nedeľa
11.00 hod.: Svätá omša
za nositeľov tradícií
s gajdošmi
– Kostol Panny Márie
Matky Cirkvi

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Aotearoa – krajina veľkého bieleho oblaku
Dňa 27. februára o 19.00 hod.
Planetárium deťom – Uffove dobrodružstvá
na Marse
Dňa 28. februára o 16.00 hod.
Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Dá 28. februára o 18.00 hod.
Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad na
oblohu
Dňa 7. marca o 18.00 hod.

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

0905 602 942

10

25. február 2014 | Mestské noviny

INZERCIA
PREDAJ

•Súrne predám laptop Asus. Nový, 5 rokov záruka. Cena dohodou.
23/4
T: 0915 046 685
•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 hodnote 20 €. Cena: 330 €. T: 0944 149 918
1/4
•Predám kočík Mikado po jednom dieťati. Dvojkombinácia - hlboká
17/4
vanička a aj športová sedačka. Cena: 90 €. T: 0918 158 523
•Predám CD (Various Artists) od 60´: Street Noise, Country Masterpieces, Hit Album – Popron, Best of R. S. vol. 1, Rock Power, Fast &
Furious, Hity 1984, Rock Hits & Ballads vol. 1 + 2, Spark 2000, 10 Star
Metal, More Great Hits 60´s, Hity 1976, Spark Gallery vol. 4 + 5, Earl
Slick 03, Golides Chartsbusters vol. 6 + 7, Million Sellers From The 60´s,
Rock 80. let, Beat of the 60´s, Remember the 70´s vol. 1 + 3, United
Groowes Hip Hop + RNB 2006, Hity 1978, Seasons In the Sun, Golden
Summer Hits vol. 1, The Best of Summer Hits, Jason Nevins 2004, Hits
to Remember vol. 1, Andy Summers 04, 25 Rolling Oldies vol. 2 + 3,
2 CD Rock & Pop, Golden Juke Box Hits vol. 1, Diskoteka 80 let, 2 CD
Top 10 Hits, 2 CD Oldie Marathon 60 – 70´s, 3 CD Box Greatest Hits
60 – 80´s, Hity 1968, 10 CD God Save This Box! Punk, Hity 1969, 4 CD
Disc Pack – Rock Legends 70 a 80´s – Rock, 4 CD Box 80 Best Rock
Hits 70 – 80´s – Rock, Damichi he Best of Italiani, 5 CD Hity 80´s ČSSR,
Exkluzívní kolekce hitu 1968, MP3: heavy, největší hity 1980, 1985. T:
0902 828 424
22/4

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 2,5-izbový byt, prípadne vymením za 1-izbový. Pártošovej
2/4
ulica, ZH. T: 0905 109 082
•Predám 1-izbový veľký slnečný byt (50 m2) s loggiou, na Etape,
Sládkovičova ul. Cena dohodou. T: 0917 065 160
4/4
•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
6/4
•Predám 1-izbový (50 m2) veľký slnečný byt s loggiou na Etape,
Sládkovičova ul. Cena dohodou. T: 0917 065 160
8/4
•Predám alebo vymením 2-izbový byt na Ul. Dukelských hrdinov za
starší rodinný domček. T: 0949 048 133
12/4
•Predám garsónku v OV v ZH, Ulica Dr. Janského, 10. poschodie,
loggia s roletami, žalúzia, nová kuchynská linka so zabudovaným
varičom, 2 x zhrňovacie dvere, všade nová podlaha, nové batérie,
v predsieni vstavené skrine. Garsónka je situovaná v tichej chodbe
s uzamykateľnou ozdobnou mrežou. Cena: 12 000 €, príp. vymením
za garsónku v Kremnici. T: 0902 153 343
15/4
•Predám 3-izbový nadštandardný byt v centre mesta. Byt aj dom
sú po kompletnej rekonštrukcii. Rozloha: 84 m2, na prízemí, k bytu
náležia 2 pivnice. Byt je kompletne zariadený nábytkom na mieru - fa
Brick. T: 0905 363 395
16/4
•Predám rodinný dom na Starej Kremničke, s garážou. Prebehla vo
vnútri rozsiahla rekonštrukcia. Cena: 77 000 €, príp. dohodou. T: 0905
921 397
26/4

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem 1-izbový nezariadený byt na Ul. Novomeského. Byt je
5/4
voľný od 1.3.2014. T: 0907 806 012
•Dám do prenájmu 3-izbový byt v Žiari nad Hronom na Ul. SNP. V
byte sú situované 3 izby (2 izby majú balkón), kuchyňa, vstupná chodba, kúpeľňa a samostatné WC. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou.
V izbách sú plávajúce podlahy, nové stierky. V kuchyni sa nachádza
nová linka aj s výbavou(varná kanvica, umývačka riadu, mikrovlnka,
chladnička/mraznička, varná doska). V kúpeľni je sprchovací kút +
práčka so sušičkou. Bytovka je kompletne zateplená s plastovými oknami. V okolí bytu sa nachádza všetka občianska vybavenosť (Tesco,
Billa, Kaufland, nemocnica). Bezproblémové parkovanie. V cene nájmu sú zahrnuté energie. Cena: 350 €/mesačne. T: 0911 072 072 18/4
•Dám do prenájmu prerobený, nezariadený 1-izbový byt s balkónom v ZH, Novomeského ul. (Etapa,) 5. poschodie. T: 0907 349 981,
0907 857 311
28/4
•Dám do prenájmu 1-izbový prerobený byt na Etape na 2. poschodí.
Cena dohodou. T: 0907 299 054
10/7

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

25/4

AUTO MOTO
•Kúpim staré motocykle zn. Jawa, CZ, môžu byť aj nepojazdné ale13/4
bo len náhradné diely. T: 0915 215 410

ZAMESTNANIE

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:
P248/2014:
Panelová garsónka s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Dr. Janského, pôvodný stav - zachovalý.
Cena 10.000 EUR, výmera: 23 m2
P253/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočná rekonštrukcia. Cena:
22.000 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
P252/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
kompletná rekonštrukcia. Cena:
35.000 EUR, výmera: 62 m2
P234/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. M. R. Štefánika, pôvodný stav - zachovalý. Cena:
32.000 EUR, výmera: 61 m2
P259/2014:
2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari nad Hronom, Ul.
A. Dubčeka, pôvodný stav.
Cena: 29.000 EUR, výmera 63
m2
P229/2013:
2-izbový panelový byt loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 39.990 EUR, výmera: 62 m2
P235/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, pôvodný stav
- zachovalý. Cena: DOHODOU,
výmera: 63 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Nová cena: 41.000 EUR, (pôvod-

ná cena 42.000 EUR), výmera: 69
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
P257/2014:
3,5-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica Vansovej,
zrekonštruovaný. Cena: 47.000
EUR, výmera: 82 m2
P177/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočná rekonštrukcia.
Nová cena: 52.000 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
P182/2013:
RD v Kremnici, kompletne zre-

konštruovaný. 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:
Posledné 2 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
P010/2011:
Stavebný pozemok v Lutile
(časť „pod horou“), určený na
stavbu RD, siete pri pozemku.
Nová cena: 29.900 EUR, (pôvodná cena 33.830 EUR), výmera: 784 m2
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom (Ul. Priemyselná), siete
pri pozemku. Cena: 254.500 EUR,
výmera: 5.090 m2
OSTATNÉ:
P258/2014:
Objekt na podnikanie v Žiari
nad Hronom, Svätokrížske námestie, výmera 940 m2. Cena:
98.000 EUR

•Hľadám miesto opatrovateľa (môžu byť deti, seniori, postihnutí...).
3/4
Som absolventom kurzu. T: 0949 048 133

DARUJEM
•Darujem železničnému modelárovi kompletnú železničku TT aj
s kompletným elektrickým príslušenstvom. Zdarma! T: 045/672 56 09
20/4

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

noviny.ziar.sk
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SPOMIENKAtkov
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 22. februára sme si
pripomenuli 10. výročie
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a
starý otec
Ladislav Holička.
S láskou spomínajú manželka, dcéra s rodinou,
vnuk s rodinou, vnučka a
pravnúčik.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.
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 odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
čo ťa milovali.
Dňa 25. februára sme si pripomenuli 5. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, starý otec a dedko
Albín Šarközi.
Spomeňte si s nami.
Spomína manželka, dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Dobrý človek neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Škoda len, že nejde vrátiť čas...
Dňa 27. februára uplynú 4 roky od chvíle, kedy
nás opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Kurať.
S láskou na neho spomínajú manželka,
dcéry s rodinami a vnúčatá.

SPOMIENKAtkov
Len láska zostane,
tá smrť nepozná.
Dňa 19. februára uplynuli
3 roky od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a
starý otec
Jozef Lovčičan.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
SPOMIENKAtkov
Žiarila z teba láska a dobrota,
chýbať nám budeš
do konca života.
Aj keď už nie si s nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 20. februára uplynulo 28 rokov od smutnej
chvíle, keď nás náhle a navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Ľudovít Kováč.
S úctou a láskou si na neho spomínajú manželka,
syn a vnučka.
SPOMIENKAtkov
Naša milá
Anna Bariaková,
rod. Hudečková
by sa v tomto roku
dožila 71 rokov.
S veľkou úctou si stále spomínajú dcéry Paulínka a vnuk Robko, Sonya s deťmi
Radkom a Zuzkou, manžel, Pavol a všetci, ktorí si
s úctou na ňu vždy v dobrom spomínajú. Smútiace deti, vnúčatá, pravnúčatá a krstná mama Zobeková z Kremnice.
SPOMIENKAtkov
Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali a nemožno
zabudnúť, keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 24. februára uplynuli 3 roky od smutnej
chvíle, keď nás opustil náš drahý
Jaroslav Mandák.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Dňa 28. februára uplynie 6 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec a prastarý otec
Ján Mutkovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomína manželka, syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 24. februára sme si
pripomenuli 4 roky od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
Jozef Kamenický.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a dcéry.

Spomeňte si aj vy na svojich najbližších
prostredníctvom Mestských novín.
Blahoželania a smútočné spomienky či poďakovania
ZADARMO iba v našich novinách.
noviny.ziar.sk
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POĎAKOVANIEkov
Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal,
zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Úprimne ďakujem všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí na poslednej ceste odprevadili našu drahú
maminku, starkú a babku
Zuzanu Mahdiarovú,
ktorá nás navždy opustila dňa 31. januára 2014
vo veku 82 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti,
ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
S láskou spomínajú dcéry Emília a Tatiana s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Kto ho poznal, ten si spomenie,
kto ho miloval,
ten nikdy nezabudne.
Deň 25. február 2014 je smutným
10. výročím, kedy nás navždy
opustil náš manžel, otec a dedko
Ing. Zdeněk Petráš.
Spomínajú s láskou manželka, dcéra a syn s rodinami.

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 16. februára sme si pripomenuli 4 roky od smutnej chvíle,
čo nás navždy opustila naša milovaná manželka,
mamička a stará mama
Anna Očovanová.
S láskou spomína manžel Jozef, deti Lýdia, Dušan
a Juraj s rodinami.

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

SPOMIENKAtkov
Smrť
– tá najkrutejšia podoba života
nám vzala blízkeho človeka,
dobrého priateľa.
A zrazu zisťujeme,
že svet okolo nás
akosi ochudobnel.
Dňa 20. februára sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý otecko a starký
Pavel Husár.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Iveta a syn
Pavel s rodinami a ostatní príbuzní.
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INFORMÁCIE/INZERCIA
VENUJTE 2 % DANÍ DIABETIKOM

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
•GARSÓNKA od 150 €
DARUJTE 2 % Z DANÍ ŠKOLÁKOM

Dovoľujeme si vás osloviť a požiadať o poukázanie 2 %
zo svojich daní pre naše deti. Tieto prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovania, zlepšenie materiálno –
technického vybavenia školy v Trnavej Hore, zakúpenie
odmien pre žiakov, ktorí budú úspešne reprezentovať
školu, zakúpenie nových pomôcok potrebných pre zlepšenie a skvalitnenie vyučovania, na financovanie rôznych
súťaží a iných podujatí. Tlačivá na poukázanie 2% z dane
môžete získať na webovej stránke obce www.trnavahora.sk, alebo na stránke školy www.zstrnavahora.edupage.org, prípadne priamo u riaditeľky školy.
Potrebné údaje na vyplnenie tlačiva o poukázaní 2 %
z dani:
Obchodné meno:
Rodičovské združenie pri ZŠ vTrnavej Hore
Sídlo: 966 11Trnavá Hora 233
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617
RZ pri ZŠ vTrnavej Hore
VAŠE 2 % Z DANÍ NA DOKONČENIE
EVANJELICKÉHO KOSTOLA

Venujte 2 % z dane z príjmu Nadácii kresťanská obnova, ktorá sa podieľa na dokončení stavby Evanjelického
centra ECAV s kostolom v Žiari nad Hronom.
IČO: 45001595
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (Názov): Nadácia kresťanská obnova
Na daný účel môžete prispievať a priamo na číslo účtu:
0411636062/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni v Žiari
nad Hronom.

Je čas podávania daňových priznaní a
preto dúfame, že ani vám nebude ľahostajný život diabetických detí a dospelých
diabetikov všetkých typov. Výťažok z 2 %
daní tvorí významnú časť v rozpočte Základnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska v Žiari
nad Hronom a umožňuje rozvíjať aktivity a realizovať
rôzne projekty, vykonávať edukáciu a merania pre širokú
verejnosť v rámci prevencie tejto choroby, ako aj vzdelávanie všetkých diabetikov a mnoho iných.
Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno:
Zväz diabetikov Slovenska
– Základná organizácia DIAŽIARA Žiar nad Hronom
Sídlo: A. Kmeťa č. 11, 965 01, Žiar nad Hronom
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 00641332 021
Ďakujeme!
JarmilaValová, predseda ZO-ZDS
ZÁPIS DO MŠ KOSORÍN

Materská škola Kosorín vás pozýva
na zápis detí do MŠ,
ktorý prebieha v termíne do 15.2. do 15.3.2014.
Bližšie informácie na tel. čísle: 0915 678 975.
Tešíme sa na vás.
Kolektív MŠ
PREČÍTAJTE SI
Opäť vám prinášame niekoľko tipov na knihy, ktoré si môžete vypožičať v Mestskej knižnici Michala Chrásteka. Okrem toho si ostatné
novinky môžete pozrieť v on-line katalógu knižnice na stránke Mestského kultúrneho centra.
Pre dospelých
Danielle Steelová: Matkine hriechy
V rozprávkovom prostredí sa ukáže, že veci nevychádzajú tak, ako si ich
naplánujeme. Rodinné vzťahy sú komplikované, staré hriechy sa odpúšťajú
len ťažko a na svetlo sveta sa dostávajú nové, zarážajúce pravdy.
Patricia Cornwellová: Posteľ z kostí
V kanadskej divočine, ďaleko od civilizácie, zmizne pri vykopávkach
slávna archeologička. Jediný dôkaz, že sa jej niečo stalo, putuje tisícky kilometrov na juh k forenznej patologičke doktorke Kay Scarpettovej a ona
netuší prečo.
Saskia Sarginsonová: Dvojčatá
Ako sa odvíjal osud dvojčiat, kým sa dostali na také odlišné životné cesty?
Vyrastali bez otca na samote v suffolských lesoch, bez vymožeností modernej civilizácie, ale aj bez jej obmedzení – slobodné, veselé, s bujnou fantáziou. Našli si tu kamarátov, dvojčatá Johna a Michaela, trochu divokých,
nepredvídateľných chlapcov, s ktorými si dokonale porozumeli.
Daniel Silva: Angličanka
Dych vyrážajúce napätie, prekvapivé zvraty a nečakané vyvrcholenie v
doteraz najlepšom románe majstra špionážneho románu Daniela Silvu.
Špičkový tajný agent a reštaurátor Gabriel Allon sa rozhodne žiť v ústraní
a venovať sa reštaurovaniu obrazov starých majstrov. No keď na Korzike
zmizne Madeline Hartová, vychádzajúca hviezda na britskom politickom
nebi, starý priateľ z MI5 ho požiada o pomoc
Pre deti
Marie Kubátová: Kde bolo, tam bolo...
Veľká kniha čarovný rozprávok z rôznych kútov sveta. Knihou vás bude
sprevádzať šaško Tárajko, ktorý ide vlakom spoločne s malou Markétkou na
jej prvé prázdniny. Aby im cesta rýchlejšie ubehla, rozpráva Tárajko rozprávky o pampúšikovi, o prasiatkach, o dvanástich mesiačikoch a ešte mnoho
ďalších.
Kjartan Poskitt: Fantóm X – Vražedná matika
Poctivá matika so štipkou psiny. Všemožné fígle, triky a skratkové riešenia.
Algebra, aká sa v školách neučí! Musíte použiť svoj dôvtip proti profesorovi
Kruťasovi a jeho pekelnej úlohe a s Reťazopílovým Charliem, aby ste zistili,
že aj tá najjednoduchšia matika vie popliesť hlavu. Našťastie je tu Fantóm X,
ktorý urobí všetkému koniec
Škriatok Zvedavko a jeho dobrodružstvá
Škriatok Zvedavko zo Škriatkova zablúdi a ocitne sa v neznámom svete.
Zoznámi sa s viacerými obyvateľmi rozprávkového lesa a získa nových kamarátov. Zažije s nimi nejednu napínavú, nezabudnuteľnú príhodu. (r)
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Hľadám domov
ZIZZY

Zizzy je asi 4-ročná bulteriérka. Má pooškieraný nos,
v najlepších podmienkach
doteraz asi nežila. Je veľmi milá, k ľuďom kamarátska a ako každý teriér aj trochu tvrdohlavá. Je
kastrovaná, očkovaná a čipovaná.
AXEL

Axel je asi 3-ročný kríženec nemeckého ovčiaka
krásnej čiernej farby. Doteraz asi veľa pohybu nemal,
pravdepodobne žil na reťazi. Je veľmi kamarátsky,
zdravo uštekaný, bol by
super strážcom a spoločníkom. Je vhodný do rodinného domu so záhradou, kde by sa mohol poriadne vybehať. Je
kastrovaný, očkovaný a čipovaný.
FATTY

Fatty je zrejme kríženec
retrievera, ale je oveľa menšieho vzrastu. Má asi 3 roky,
je veľmi milá a kamarátska k
ľuďom aj ku psíkom. Je kastrovaná, očkovaná a čipovaná. Vhodná do bytu alebo do rodinného domu.
BILBO

Bilbo je asi 2 ročný nemecký ovčiak alebo jeho
kríženec (je o niečo menšieho vzrastu). V minulosti
zrejme býval zavretý v nejakom uzavretom priestore alebo na veľmi krátkej reťazi. V koterci trpí, je to mladý aktívny pes,
ktorý potrebuje pohyb. Je vhodný do rodinného
domu so záhradou. S inými psami sa znesie bez
problémov. Je očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
ZACK

Zack je asi 3-ročný
psík menšieho vzrastu
(do 10 kg). Spočiatku
býva trošku nedôverčivý, ale hneď ako sa
oťuká je z neho super
spoločník a maznoš.
So psíkmi aj sučkami je
znášanlivý, je kompletne veterinárne ošetrený (kastrácia, očkovanie,
čipovanie).
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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Školské Majstrovstvá Slovenska v aerobiku
Vo štvrtok 13. februára sa v Žiari nad Hronom uskutočnili školské Majstrovstvá Slovenska v aerobiku. Súťažilo
v nej osemdesiat stredoškolákov z celého Slovenska.
Na majstrovstvách si medzi sebou zmeralo sily osemdesiat
pretekárok, medzi ktorými súťažili aj dvaja chlapci.
Na majstrovstvá postúpili z krajských kôl desiati najlepší.
O víťazoch rozhodovali precvičovateľky Jana Golebiowska,
Jana Fekiačová a Zuzana Kucejová. Súťažiaci pred nimi postupne zacvičili tae-bo, zumbu, step aerobic a power jogu.
Precvičovateľky, ktoré boli zároveň aj porotkyňami, na súťažiacich hodnotili upravenosť, držanie tela, techniku prevedenia cviku, presné opakovanie prvku, výraz tváre a dodržanie
rytmu.
Po finálovej disciplíne sa nakoniec stala stredoškolskou
majsterkou Slovenska v aerobiku Dominika Blahútová
z Gymnázia Považská Bystrica, ktorá obhájila svoje minuloročné prvenstvo.
(r)
Výsledky:
1. miesto: Dominika Blahútová, Gymnázium Považská
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ŠPORT

Výhra nad Rožňavou
a tesná prehra s Košicami
BASKETBAL – JUNIORI

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Esprit Slovbet Košice 80:88 (14:27, 17:20, 28:22, 21:19)
Strelci: Branislav Pipíška 25 b. (3 trojky), Vladimír Kašša
16 b. (1 trojka), Martin Švarc 14 b. (2 trojky), Jakub Kádaši 9
b. (2 trojky), Štefan Skladan 5 b. (1 trojka), Marek Páleník 5
b., MarekTenkel, Matej Košťál a Samuel Šouc po 2 b.
Bystrica, 2. – 10. miesto: Michaela Sedláčková, Gymnázium
Nitra, MichaelaLiekeová, Súkromné gymnázium Prešov,
Marta Blašková, Piaristické gymnázium Trenčín, Timea Taschová, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza, Monika
Tužinská, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza, Zuzana
Imrišková, Gymnázium Partizánske, Denisa Hertlová, Obchodná akadémia Trenčín, Andrea Pokorná, Obchodná akadémia Poprad, Lucia Lipovská, Bilingválne gymnázium C. S.
Lewisa Bratislava.

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ŠPD Rožňava
101:90 (18:24, 30:15, 35:19, 18:32)
Strelci: Martin Švarc 37 b. (2 trojky), Branislav Pipíška 29
b. (2 trojky),Vladimír Kašša a Samuel Šouc po 10 b. Marek
Tenkel, Matej Valo a Štefan Skladan po 4 b., Matej Košťál
3 b. (1 trojka).
Jovica Kovinčič, tréner

Karatisti na medzinárodnej scéne opäť zažiarili
KARATE

Pohár Stredoslovenského zväzu karate pokračoval
svojim 2. kolom v nedeľu 9. februára vo Zvolene pod názvom Zvolen Cup 2014. Turnaj už roky prináša vysokú
účasť pretekárov aj zo zahraničia a jeho kvalita každoročne rastie.
Karatisti z MŠK Žiar nad Hronom boli po 1. kole v bodovaní
klubov so 7-bodovým náskokom pred Rapid Bratislava na 1.
mieste, a preto na turnaj nastupovali s ťažkou úlohou udržať
si túto pozíciu. Pre seniorské kategórie bol turnaj zároveň nominačným na Majstrovstvá Slovenska.
Turnaj bol otvorený aj pre kluby nepatriace do Stredoslovenského zväzu karate, a tak do neskorých večerných hodín
o cenné trofeje bojovalo viac ako 400 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Rumunska a Srbska. Naši karatisti z MŠK sa opäť

zahraničnej ani domácej konkurencie nezľakli a opäť podali
maximálny výkon.
Hneď úvodné kategórie súborných cvičení kata, kde sme
mali našich najmenších pretekárov, dopadli veľmi dobre.
V kategórii 5 – 7-ročných dievčat sa všetky naše tri pretekárky
prebojovali na stupne víťazov – Alexandra Biela si vybojovala zlato, Natália Volfová striebro a Ivana Gahírová bronz.
Katistom sa darilo aj vo vyšších vekových kategóriách – Ester
Šišková si vybojovala bronz a Patrícia Vanková skončila na
štvrtom mieste. V chlapčenskej kategórii dominoval Šimon
Sečkár, ktorý nedal súperom najmenšiu šancu a kategóriu
vyhral.
V disciplíne športový zápas kumite sa nám tiež darilo.
V kategórii 5 – 7-ročných dievčat do 30 kg si bronz vybojovala
Natália Volfová. V kategórii nad 30 kg si striebro odniesla Ivana Gahírová. V kategórii 8 – 9-ročných chlapcov sa podarilo
zabodovať Šimonovi Sečkárovi, ktorý si v kategórii do 30 kg
vybojoval bronz. V kategórii10 – 11-ročných chlapcov do 40
kg si taktiež bronz vybojoval Aris Nikolas Čela.

Žiarčania vedú
s 5-bodovým náskokom
Vo vyšších vekových kategóriách už nastúpili naši najskúsenejší pretekári, čo sa odrazilo aj vo výsledkoch. V kategórii
12 – 13-ročných chlapcov do 40 kg našiel Zdenko Vanka
premožiteľa až vo finále a skončil tak strieborný.V dievčenskej
kategórii 12 – 13-ročných do 50 kg sme sa konečne dočkali
zlata, keď Nina Jelžová nenašla premožiteľku a kategóriu
vyhrala. Podobne to dopadlo aj v kategórii 14 – 15-ročných
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dievčat do 54 kg, kde zas dominovala Dominika Veisová. Ani
naši najstarší chlapci sa nedali zahanbiť, keď Milan Laurov v
kategórii 14 – 15-ročných chlapcov do 63 kg porazil všetkých
svojich súperov a podobná situácia sa odohrala aj v seniorskej kategórii do 60 kg, kde si Rastislav Štyriak vybojoval zlato
a s ním aj titul majster Stredoslovenského zväzu karate.
Celková bilancia 6 zlatých, 3 strieborné a 5 bronzových
medailí znamenala pre náš klub 29 bodov. Len o 2 body sme
zaostali za víťazným Rapidom Bratislava. V celkovom hodnotení sme si však udržali s 5 bodovým náskokom vedúcu pozíciu. Pred záverečným 3. kolom máme dobrú štartovaciu pozíciu a otvára sa nám možnosť prvý raz v histórii vyhrať súťaž
klubov v tomto pohári. Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner
www.karatezh.sk
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Kadetky stále na čele tabuľky
VOLEJBAL
JUNIORKY – I. LIGA VÝCHOD

12. kolo:
VK MŠK Žiar nad Hronom –VK Spišská NováVes 0:3
(-17, -19, -9)/2:3 (21, -15, 17, -18, -8)
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

22
22
20
20
22
22
22
22
20

21
17
10
11
8
4
3
3
3

0
3
3
0
2
3
3
1
1

1
0
1
3
3
4
0
3
1

0 65:9
2 61:14
6 43:31
6 42:28
9 39:47
11 32:52
16 22:56
15 23:56
15 17:51

64
57
37
36
31
22
15
14
12

KADETKY – I. TRIEDA STRED

14. kolo:
VK MŠK Žiar nad Hronom –ŠVKTatran Banská Bystrica 3:1 (16, 20, -21, 13)/3:0 (19, 22, 23)
15. kolo:
ŠKM Liptovský Hrádok –VK MŠK Žiar nad Hronom
3:0 (12, 9, 14)/3:2 (-18, 17, -13, 20, 12)
1. Žiar n. Hr.
2. L. Hrádok
3. Hnúšťa
4. Brusno
5. Krupina
6. Poltár
7. Detva
8. VA Žilina
9. AC Žilina
10. KUVIK Žilina
11. B. Bystrica
12. Zvolen

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24 1 2 3
19 5 3 3
22 1 0 7
21 1 3 5
16 3 1 10
13 2 2 13
11 2 4 13
11 3 0 16
10 2 2 16
7 1 0 22
3 1 3 23
1 0 2 27

80:27
79:32
73:28
75:30
62:47
51:55
51:60
48:57
46:63
30:71
32:81
11:87

76
70
68
68
55
45
41
39
36
23
14
5

STARŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED

10. kolo:
VK MŠK Žiar nad Hronom – Volleyball Academy Žilina 3:0 (21, 14, 20)/3:1 (22, -24, 15, 16)
11. kolo:
MVK Poltár –VK MŠK Žiar nad Hronom 2:3
(22, -17, -18, 23, -14)/3:2 (-23, -23, 18, 24, 4)

1. Brusno
2. Detva
3. L. Hrádok
4. Krupina
5. Poltár
6. B. Bystrica
7. Žiar n. Hr.
8. VA Žilina

22
22
22
22
22
22
22
22

16 5 0 1
13 3 2 4
14 1 1 6
13 0 1 8
9 2 2 9
5 2 3 12
4 1 5 12
0 0 0 22

63:19
53:30
50:28
46:32
41:40
33:51
32:54
2:66

58
47
45
40
33
22
19
0

STARŠIE ŽIAČKY – II. TRIEDA STRED – JUH

10. kolo:
TJ SláviaTU Zvolen –VK MŠK Žiar nad Hronom„B“
3:0 (20, 11, 7)/3:0 (22, 16, 9)
Dievčatá sa zľakli výškovej prevahy súpera. Vyrovnané
partie odohrali len v prvých setoch.
(it)
11. kolo:
TJ ŠKVK Krupina„B“ -VK MŠK Žiar nad Hronom„B“
0:3 (-17, -15, -16)/0:3 (-10, -23, -12)
Do Krupiny pricestoval náš tím v oklieštenej zostave, no
napriek tomu dievčatá podali zodpovedný výkon a s prehľadom vyhrali. Zahrali si aj hráčky z lavičky a najviac prekvapila SoňaTurčanová.
(it)
1. R. Sobota
2. Zvolen
3. Hnúšťa
4. Brusno „B“
5. L. Hrádok „B“
6. Žiar n. Hr. „B“
7. Krupina „B“
8. Detva „B“

22
22
22
22
22
22
22
22

21 1
16 1
15 1
11 0
6 4
9 0
2 0
0 1

0
1
1
1
3
1
1
0

0
4
5
10
9
12
19
21

66:8
55:22
52:25
39:35
37:45
34:40
12:61
6:65

65
51
48
34
29
28
7
2

MLADŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED – JUH

14. kolo:
VK Kúpele Brusno„B“ –VK MŠK Žiar nad Hronom 1:3
(23, -7, -16, -12)/0:3 (-12, -12, -10)
Bojovné družstvo z Brusna zaskočilo naše dievčatá len v
úvodnom sete prvého zápasu. Potom dievčatá ukázali, že
vedia hrať pekný volejbal a jasne vyhrali. Možnosť zahrať si
dostali aj menej striedajúce hráčky. Pochvalu si zaslúžia Lenka Ružičková a Michaela Rišňovská.
(it)
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15. kolo:
MVK Poltár –VK MŠK Žiar nad Hronom 3:0
(23, 21, 23)/0:3 (-23, -20, -22)
Dievčatá ukázali, že vedia hrať pekný volejbal. V prvom
zápase im„ušli“ koncovky setov, a to hlavne na príjme podania. V druhom zápase sa dievčatá poučili z chýb z prvého
stretnutia, zlepšili príjem podania a obranu na sieti. Dobrým
podaním súpera popreháňala kapitánka Barbora Kollárová.
(it)
1. Brusno
2. Poltár
3. B. Bystrica
4. Krupina
5. Žiar n. Hr.
6. Hnúšťa
7. R. Sobota
8. Zvolen
9. Lovinobaňa
10. Brusno „B“
11. Krupina „B“
12. Hnúšťa „B“

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
23
20
21
16
16
11
10
8
6
4
0

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

1
1
6
0
1
2
3
1
1
3
0
2

1
5
2
8
10
10
14
16
19
21
25
28

86:19
76:26
79:30
70:29
60:43
60:44
50:58
47:61
41:66
28:72
15:80
6:90

81
72
70
65
55
54
40
37
29
21
14
2

MLADŠIE ŽIAČKY – MIDIMAX

Semifinále II. – turnaj v Banskej Bystrici:
VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠVK Tatran Banská Bystrica 0:2 (-19, -15)
VK MŠK Žiar nad Hronom„B“ – VK Tatran Banská Bystrica„B“ 2:0(12, 26)
ŠVKTatran Banská Bystrica –VK MŠK Žiar nad Hronom
„B“ 2:0 (6, 17)
ŠVK Tatran Banská Bystrica„B“ – VK MŠK Žiar nad Hronom 0:2 (-22, -16)
VK MŠK Žiar nad Hronom„B“ – VK MŠK Žiar nad Hronom 0:2 (-19, -24)
ŠVKTatran Banská Bystrica – ŠVKTatran Banská Bystrica„B“ 2:0 (6, 17)
1. B. Bystrica
2. Žiar n. Hr.
3. Žiar n. Hr. „B“
4. B. Bystrica „B“

3
3
3
3

3
2
1
0

0
1
2
3

6:0
4:2
2:4
0:6

6
5
4
3
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Mladší mini na víťaznej vlne
BASKETBAL - MLADŠÍ MINI

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica 74:9
(49:5)
Strelci: Ďurica 12 b., Šonkoľ 11 b., Balogh 11 b., Sirotný 6 b.,
Kret 6 b., Bobok 4 b., M. Kosmeľ 4 b., Krnčoková 4 b., Tončík 4
b., Baláž 2 b., Barcík 2 b., Holic 2 b., Melaga 2 b., Šarközy 2 b.,
Ziman 2 b.

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica 68:18
(35:10)
Strelci: Ďurica 10 b., Holic 10 b., Šonkoľ 10 b., Baláž 6 b., Kret
6 b., Bobok 5 b., Dekýš 4 b., Krnčoková 4 b., Tončík 4 b., Ziman
4 b., R. Kosmeľ 2 b., Galko 2 b., Sirotný 1 b.
Najmladší basketbalisti BK MŠK Žiar nad Hronom
bez zaváhania pokračujú v bojoch o finálový turnaj
Majstrovstiev Slovenska. Proti hosťom z Banskej Bystrice podali všetci hráči veľmi koncentrovaný a bojovný
výkon.
Potešiteľný je hlavne fakt, že na lavičke domácich sedelo
až 22 žiarskych basketbalových nádejí. Mladších minižiakov,
roč. narodenia 2003, doplnili aj 6 hráči prípravky, roč. narodenia 2004, ktorí sa pripravujú pod vedením trénerského
dua Fridrichová – Vívoda. Nastúpili tak na svoj premiérový
životný majstrovský zápas a dokázali sa dokonca za veľkého

potlesku divákov aj bodovo presadiť. Žiarski mladší minižiaci predčili súpera vo všetkých individuálnych aj tímových
herných činnostiach. V divákmi zaplnenej telocvični svojou
hrou aj nasadením ukázali, že to so svojou túžbou zahrať si na
Majstrovstvách Slovenska myslia vážne. V tabuľke Slovensko
stred im momentálne bez jedinej prehry a pri dominantnom
skóre patrí 1. miesto.
Norbert Nagy, tréner

BASKETBAL - STARŠÍ ŽIACI

Starší žiaci nestačili
na Banskú Bystricu
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica 63:73
(12:19, 10:25, 19:13, 22:16)
Strelci: Kádaši 27 b. (2 trojky), Kuchár 10 b., Horváth, Ostáš,
Šály a Nagy po 6 b., Pavol 2 b.
ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar nad Hronom 80:52
(20:10, 14:12, 23:13, 23:17)
Strelci: Kádaši 21 b. (1 trojka), Pavol 9 b., Ostáš a Horváth po
6 b., Kuchár 4 b., Šály, Nagy a Štábel po 2 b.
Norbert Nagy, tréner

Áčko deklasovalo Nemšovú vysoko 7:0
FUTBAL – A TEAM II. LIGA

FK Pohronie – MFK Nemšová 7:0 (1:0)
Góly: Orolín 2, Garaj 2, Adam, Abrahám, Matuškovič
V ďalšom prípravnom zápase si futbalisti Pohronia
A poradili s treťoligovou Nemšovou rozdielom triedy.
Ďalšie vysoké víťazstvo s účastníkom III. ligy Západ zaznamenali futbalisti Pohronia A. Už v prvých minútach zahodili
svoje šance Adam, Zvara a Abrahám. V 18. min. našiel Adam
na päťke Orolína, a ten sa už nemýlil – 1:0. V 42. min. vysunul
Adam Orolína, ktorý išiel sám, no dobre vybehol brankár
hostí.

Po zmene strán sa už domáci gólostroj rozbehol naplno. V 47. min. ešte Orolín opečiatkoval brvno, no v 48. min.
zvyšoval Abrahám na 2:0. V 50. min. našiel Adam krásne
Orolína, ktorý hlavou pridal tretí gól. V 53. min. center Urgelu
napálil z voleja Adam a bolo 4:0.V 60. min. dal po centri Abraháma Garaj žrď. V 65. min., keď loptu vybojoval Zvara, sa sám
na bránu hostí rútil Garaj, ktorý upravil už na 5:0. V 69. min.
priťukol Abrahám Garajovi na 6:0. Koncert Pohronia zakončil
v 77. min. Matuškovič, ktorý zakončil svoje sólo strelou k pravej žrdi na 7:0.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Prípravný zápas s Banskou Bystricou
FUTBAL -U17

FK Pohronie U17 – Jupie Banská Bystrica 2:3 (0:1)
Góly: Kováč, Blahút.
Zostava: Suchánek, Bugár, Mašír, Halás, Hajdúch, Blahút,
Sekereš, Maslen, Dolinec, Líška, Kováč. Striedal: Dubina.
Od úvodu zápasu kvalitný vyrovnaný výkon, šance na
obidvoch stranách. Súper skóroval po našej chybe v obrane,
potom sme súpera zatlačili. Prišli šance, ktoré sme nevyužili.
V druhom polčase začal lepšie súper a v 60. minúte sme prehrávali už 0:2. Gól v našej sieti nás prebral, znovu sme súpera
zatlačili, ponúknuté šance aj využili a bolo 2:2. Keď už to vyzeralo, že zápas skončí zaslúženou remízou, po ďalšej chybe v
obrane súper strelil víťazný gól na 2:3.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Z Prievidze so zlatom
FUTBAL - U 11

Ďalšia výborná práca na halovom turnaji v Prievidzi,
ktorý sa uskutočnil v nedeľu 16. februára, sa pretavila
na zlato.
Napriek neúčasti našich dvoch najlepších útočníkov, ktorí
strelili od augusta súperom už 200 gólov (Urgela 124 a Rosenberg 76), či takých kvalitných obrancov, ktorými sú Šuster
a T. Kukučka, sme opäť raz predvádzali krásny kombinačný
futbal. Ten prinášal chlapcom radosť a za góly do prázdnej
brány, po vyšachovaní hráčov súpera, by sa nehanbili ani

starší futbalisti.
Boli sme jednoznačne najlepším tímom na turnaji a ako jediný sme ho odohrali bez prehry. Pochváliť by som chcel celý
kolektív, ale nedá mi nevyzdvihnúť výkon Viktora Tatára,
ktorý bol suverénne najlepším hráčom na prievidzskej palubovke spomedzi všetkých hráčov, ktorí sa na nej predstavili
(napriek tomu, že ním nebol vyhlásený). Získali sme aj individuálne ocenenie. Matúško Skučka sa stal najlepším strelcom
turnaja s 5 gólmi, keď porazil v penaltovom rozstrele práve
Viktora, ktorý tiež strelil rovnaký počet gólov. Gratulujeme.
Ďakujem chlapcom za výkony, rodičom za podporu v hľadisku aj pri zabezpečení dopravy na turnaj.
Rastislav Urgela, tréner
Výsledky:
FK Pohronie – FK Senica 6:3,
Góly: Tatár (2), Skučka, Rajčan, Pivarči, Hric
FK Pohronie – FC Baník Horná Nitra 3:1,
Góly: Tatár (2), Krištof
FK Pohronie – FK Dukla B. Bystrica 3:1
Góly: Skučka,Tatár, Rajčan
FK Pohronie – MŠK Fomat Martin 7:1
Góly: Skučka (3), Rajčan (2), Bohuš, Ščepko

Matúško Skučka.
Zostava: Žember, Krištof, Pivarči, Tatár, Skučka, Bohuš,
Sučák, Krčmár, R. Beňo, Rajčan, Hric, Ščepko, Netolický.
Strelci gólov: Skučka (5), Tatár (5), Rajčan (4), Bohuš, Hric,
Pivarči, Krištof, Ščepko.
Umiestnenie: 1. miesto, 4 – 0 – 0 so skóre 19:6, 12 bodov
Konečné poradie turnaja: 1. FK Pohronie, 2. FK Dukla B.
Bystrica, 3. FC Baník Horná Nitra, 4., FK Senica, 5. MŠK Fomat
Martin

Začala sa plavecká sezóna
PLAVCI

V Banskej Štiavnici sa uplynulý víkend na krytej plavárni začala tohtoročná plavecká
sezóna, ktorú otvorilo tradične 1. kolo Banskobystrického plaveckého pohára. Táto plavecká súťaž oslavuje už
svoje 10. výročie.
Súťaže sa zúčastňujú najlepšie plavecké kluby zo stredoslovenského kraja a prizvané kluby z celého Slovenska.Tento jubilejný ročník bol výnimočný hlavne svojou rekordnou účasťou. Prvýkrát sa na ňom zúčastnilo až 198 plavcov z 12-tich
plaveckých klubov. Pretekali plavci z Banskej Bystrice, Brezna,
Banskej Štiavnice, Handlovej, Rimavskej Soboty, Veľkého
Krtíša, Žiaru nad Hronom a prizvané kluby zo Senca, Levíc a
Pezinka. Spolu absolvovali za jeden deň 980 skokov do vody.
Žiarsky plavecký klub reprezentovalo až 35 plavcov. Napriek tomu, že je začiatok sezóny a plavci sú po dlhšej tréningovej pauze, dosiahli krásne výsledky. Najmladšími pretekármi boli Dušan Hrmo, Ema Ruislová, Olívia Ťahúňová a Jakub
Siheľský. Zlato si vyplávala Olívia Ťahúňová, a to v disciplíne
25 m znak. V kraulovej a motýlikovej 25-ke získala bronzové
medaily. Vo všetkých disciplínach na 25 m – prsia, znak, motýlik aj voľný spôsob si bronz vyplával Jakub Siheľský. Melinde Ruislovej sa najviac darilo v prsiarskej 25-ke, v ktorej získala

Staň sa
mladým

hráčom
FK Pohronie

Ilustračné foto.
bronzovú medailu. Trikrát štvrtý skončil najmladší pretekár
Dušan Hrmo(25 P, 25 Z, 25 VS).
Ostatní plavci súťažili na 50, 100 a 200-metrových tratiach.
Vyplávali tak spolu krásnych 60 medailových umiestnení.
Najúspešnejšími boli:
Alex Karkuš – 1. miesta: 50 VS, 100 VS, 50 M, 200 M, 50 Z, 2.
miesta: 200 VS, 100 M, 3. miesto: 100 PP, Ema Barančoková –
1. miesta: 50 Z, 100 Z, 200 VS, 2. miesta: 50 VS, 100 VS, 100 M,
100 PP, 3. miesto: 50 M, Kristína Kminiaková – 1. miesta: 100 M,

200 PP, 200 M, 2. miesto: 50 Z, 3. miesto: 200VS, Jakub Debnár
– 1. miesta: 50 VS, 100 Z, 100 VS, 2. miesto: 200 PP, 3. miesta:
50 P, 100 P, 100 PP, 50 M, Tereza Veselá – 1. miesta: 50 VS, 100
VS, 50 Z, 2. miesta: 50 M, 100 M, 200 M, Tamara Ľuptáková –
1. miesta: 50 Z, 100 Z, 3. miesto: 50 VS, Andrej Považan – 1.
miesto: 200 P, 2. miesta: 50 M, 50 Z, Stanislava Sivičeková – 2.
miesta: 50 M, 100 M, 200 M, 3. miesta: 100 VS, 100 PP, Martin
Andreánsky – 2. miesta: 50 P, 50 M, 50 VS, 3. miesto: 100 VS,
Samuel Beňo – 3. miesta: 50 M, 100 M, 100 Z, BronislavaVrbanová – 3. miesta: 100 Z, 100VS, Radoslav Košta – 3. miesto: 50
VS, Melisa Martina Bartková – 3. miesto: 100 M, Fedor Stajník
– 3. miesto: 100 Z, Alexandra Koštová – 3. miesto: 50 Z, Hana
Pittnerová – 3. miesto: 50 Z.
V štafetovom preteku si prvenstvo vyplávalo družstvo
kategórie A v zložení: Ema Barančoková, Samuel Beňo,
Kristína Kminiaková a Alex Karkuš. Druhé miesta si vyplávali
družstvá kategórie B v zložení: Alexandra Koštová, Kristián
Nociar, Tereza Veselá a Jakub Debnár, v kategórii C Viktória
Máliková, Fedor Stajník,Tamara Ľuptáková a Andrej Považan.
Kompletné výsledky ostatných plavcov: www.plavanie.
mskziar.sk.
PK MŠK Žiar nad Hronom

Baví ťa futbal? Chceš spoznať nových kamarátov? Máš svoj cieľ?

Tak neváhaj a kedykoľvek príď medzi nás.
Môžeš nosiť modro-biely dres v 11-tich mládežníckych tímoch FK Pohronie!
V klube začíname pracovať už s najmenšími kategóriami prípraviek ročník narodenia 2008.
Môžu sa k nám prihlásiť všetky deti, ktoré majú záujem a sú narodené v rokoch 2000 – 2008.
Podrobnejšie informácie môžete získať u športového manažéra a trénera mládeže FK Pohronie
Rastislava Urgelu – 0905 584 543.
Tešíme sa na vás.

