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V tomto čísle:
ZAČALO SA OBDOBIE PÔSTU

Prvé športové triedy otvoria už v septembri

Fašiangový sprievod na svojej ceste navštívil
vedenie mesta a rozveselil aj ostatných Žiarčanov. Fašiangovníci pred polnocou symbolicky
pochovali basu, začalo sa tak obdobie pôstu.
Strana 4.

STRANA 2

ZREVITALIZUJÚ PRIESTORY
PRED „JEDNOTKOU“

Mesto plánuje estetizáciu priestranstva pred
ZŠ na Ul. Dr. Janského. Vymení sa asfaltový povrch, osadí nové osvetlenie a doplnená bude
aj zeleň a kvetinová výsadba. Bližšie informácie
na 3. strane.

Kino Hron začína
s digitálnym
premietaním
STRANA 3

DNI JARNEJ ČISTOTY

Dni jarnej čistoty sa tento rok uskutočnia
od pondelka 7. do piatka 11. apríla. Žiarčania sa
opäť budú môcť bezplatne zbaviť nepotrebného materiálu a odpadu. Viac informácií prinášame na strane 3.

Ocenili
žiarske talenty

IMRE A GEJZA TROCHU INAK

Do Žiaru zavítajú v rámci celoslovenského
turné so svojím predstavením aj obľúbení Imre
a Gejza. Divákom sa však predstavia trochu inak,
ako ich poznajú z televízneho seriálu. Strana 4.

STRANA 2

MOTÝLIA KRÁSA
Entomologická krása
10. marec -15. apríl 2014
Výstavná sála MsKC. Bez vstupného!
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Prvé triedy so športovým zameraním otvoria už v septembri
V stredu 26. februára bola oficiálne podpísaná
zmluva medzi Základnou školou na Jilemnického
ulici a Futbalovým klubom Pohronie. Podpisom
zmluvy sa dohodla vzájomná spolupráca pri
výchove a športovej príprave mládeže.
Jednou z najväčších priorít žiarskeho futbalového
klubu je práca s mládežou, čomu bola prispôsobená
aj nová koncepcia pripravená na obdobie
štyroch rokov. „Chceme zabezpečiť športový
rast všetkých našich mládežníckych tímov, od
kategórie prípraviek až po juniorov. Aj preto
sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu so ZŠ na
Jilemnického ulici, kde od septembra otvárame
dve športové triedy so zameraním na futbal,“
uviedol Rastislav Urgela, mládežnícky tréner FK
Pohronie a športový manažér pre mládež a dodal:
„Od budúceho školského roka chceme otvoriť prvé
triedy so športovým zameraním už od prvého po
štvrtý ročník s rozšíreným vyučovaním telesnej
výchovy. Tá by bola, samozrejme, doplnená so
športovou prípravou, kde by si naši mladí futbalisti
prešli základnou športovou prípravou, atletikou,
gymnastikou a rôznymi športovými kolektívnymi
hrami. Samozrejmosťou bude aj plávanie, ktoré

Tréning malých futbalistov na „Štvorke“.

je dôležitou súčasťou regenerácie.“ Keďže v klube
chcú pracovať dlhodobo a koncepčne, potrebujú
tomu prispôsobiť aj športové triedy. „Licencia nám
do budúcna zabezpečuje najvyššiu žiacku súťaž,
a teda súťaž v stredoslovenskom regióne 1. ligy
mladších a starších žiakov,“ spresnil Rastislav Urgela.
Od septembra 2014 sa tiež otvára v pilotnom
projekte futbalová školička FK Pohronie v spolupráci
s mestom a Materskou školou – elokovaným
pracoviskom na Ul. A. Kmeťa 11. „Vo futbalovej
školičke sa budú venovať deťom od štyroch do
šiestich rokov. Nasávať tu budú prvotné základy
všeobecnej športovej prípravy a aj futbalovej
abecedy. Aby tak prechod a nadväznosť malých detí
pri prechode do 1. ročníka bola komplexná,“ dodal
mládežnícky tréner.

FK Pohronie chce
vlastných odchovancov,
nie kupovať drahých hráčov
Základná škola na Jilemnického ulici sa dlhodobo
snaží o to, aby bol športu nastavený celý výchovný
a vzdelávací proces. Je to výsledok viacročného
úsilia. „Snažili sme sa na to najskôr pripraviť učiteľov
a motivovať ich, aby sme sa zjednotili na rovnakých
cieľoch,“ vysvetlil Marian Majzlík, riaditeľ „Štvorky“
a dodal: „Pri práci so športovo nadanými žiakmi už
máme viacročné skúsenosti. Tejto myšlienke sme
sa venovali už pred štyrmi rokmi. Minulý rok sme
prvýkrát otvorili tzv. predšportovú triedu, v ktorej
žiakov pripravujeme na prácu v športových triedach.“ Učitelia v rámci telesnej výchovy plnia
špecifické podmienky. Sú dohodnutí s trénermi jednotlivých klubov a trénujú podľa požiadaviek a rozvíjajú to, čo v rámci klubových aktivít a tréningov už
potom nemusia rozvíjať.
Iniciatívu FK Pohronie zriadiť futbalovú športovú

Vzájomná spolupráca je podpísaná.
triedu privítal aj primátor mesta, Peter Antal. „Uvítal
som iniciatívu FK Pohronie, ktoré poskytlo svoje
kapacity pre ďalšiu výchovu a vzdelávanie našich
žiakov na „Štvorke“, ktorá sa dlhodobo profiluje ako
športová škola,“ povedal pri podpise zmluvy a dodal:
„Tento projekt je pilotným v rámci Slovenska. Toto,
čo nastavujeme u nás v Žiari, bude aj smer pre Slovensko, ak chceme dosahovať výsledky na svetovej
úrovni. Dôležité je, že to nie je o peniazoch. V prvom
rade je to o ochote ľudí pracovať s mládežou
a pracovať s ňou dokonalejšie. Verím, že iniciatíva
osloví aj deti z okolitých obcí, ktoré môžu prísť
do našej modernej školy.“
Dôležité je už v detskom veku nabádať mladých,
aby začali športovať. Myslí si to aj Jozef Urblík,
konateľ a výkonný riaditeľ FK Pohronie. „Filozofia
klubu je zameraná na prácu s mládežou. Chceme si
vychovávať vlastných odchovancov, ktorí postupne
prejdú jednotlivými mládežníckymi kategóriami až
do mužských. Aj „B“ mužstvo, ktoré sa momentálne
profiluje, bude vlastne juniorka, kde prejdú všetci
naši dorastenci a budú mať ambície dostať sa do
„A“ mužstva. Nechceme nakupovať drahých hráčov
z okolia, ale pripraviť a vychovať si u nás vlastných,“
dodal na záver.
(li)

Opäť ocenili mladé žiarske talenty
Nadácia ZSNP a Slovalco už jedenásť rokov
oceňuje najúspešnejších žiakov a študentov
žiarskych škôl. Mladé žiarske talenty si tento rok
prevzali symbolické šeky v pondelok 3. februára.
Ocenenie si prevzali žiaci a študenti, ktorí v oblastiach prírodovednej, humanitnej, kultúrnej a technickej zaznamenali významné úspechy, a to nielen
v škole, meste, kraji, ale aj na úrovni celoštátnej a dokonca i medzinárodnej. Aj tento rok nadácia ocenila
aj tých, ktorí síce v súťažiach neobsadili prvé miesta,
ale napriek tomu svojimi vedomosťami a úsilím dosiahli úspechy v hodnotených oblastiach. Určite ich
potešil šek v hodnote 50 eur.
Okrem už spomínaných oblastí zaznamenali žiarski
žiaci a študenti úspechy aj v iných oblastiach.
Členovia Správnej rady Nadácie ZSNP a Slovalco ich
v tomto roku odmenili hodnotnou knihou.
Ako už býva tradíciou, najlepšie žiarske talenty
boli vo svojej ďalšej činnosti podporené vyššou
finančnou hotovosťou. Najviac úspechov zaznamenali Žiarčania v kultúrnej oblasti. Ocenených tu

bolo až dvanásť talentov: Jakub Crcha, Jana Frindtová, Katarína Šályová, Denisa Gluzeková, Marek
Galko, Marek Mihálik, Robert Palík, Viera Hnilicová,
Adam Jágerský, Dominika Marcineková, Monika
Páleníková, Matúš Šalkovský. V humanitnej oblasti
sa darilo šiestim študentom: Michaela Gašparíková,
Dominika Dolnická, Katarína Lipjanská, Petra Rafaelisová, Ema Zorkóczyová a Nina Holičková, všetko
študentky Gymnázia Milana Rúfusa. V prírodoved-

nej oblasti získali ocenenie žiaci zo Základnej školy
na Jilemnického ulici, Dana Koštová a Richard Pajerský. Aj v technickej oblasti bodovali tento raz iba
dvaja študenti, a to zo Súkromnej strednej odbornej
školy technickej, Mário Reichl a Rastislav Škoda.
Symbolické šeky a knihy žiakom a študentom odovzdali predseda nadácie, Milan Veselý, člen správnej
rady nadácie, Rudolf Knapp a primátor mesta, Peter
Antal.
(li)
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Mesto plánuje revitalizáciu priestoru pred „Jednotkou“
Primátor mesta v tomto roku rozhodol, že sa
upraví aj priestranstvo pred Základnou školou
na Ulici Dr. Janského. Doplní sa tiež osvetlenie
cestičky pred budovou, ktorú obyvatelia často
využívajú aj vo večerných hodinách.
Mesto začne s estetizáciou priestranstva pred
Základnou školou na Ulici Dr. Janského už na jar,
v priebehu mesiaca máj. Doplnené bude aj osvetlenie pred samotnou budovou školy. „Primátor sa tak
rozhodol po tom, ako sa na neho obrátilo niekoľko
obyvateľov mesta,“ hovorí Martin Baláž, hovorca
mesta a konkretizuje: „Žiarčania často využívajú prepojenie chodníkov od „Jednotky“ smerom po tzv.
hutnícku školu, ako aj smerom od kostola ku škole.
Na tejto cestičke preto doplníme osvetlenie, aby
mali obyvatelia väčší pocit bezpečia.“
Už niekoľko rokov sa na meste odkladala aj
rekonštrukcia priestranstva pri soche Ladislava
Exnára. „V priebehu jari v tomto priestore vymeníme
asfalt. Už v týchto dňoch sa začalo s revitalizáciou ze-

V tejto časti sa doplní osvetlenie.

lene, ktorá bude postupne doplnená ďalšou zeleňou
a kvetinovou výsadbou. Vznikne tak malý parčík,
ktorý bude blízko centra mesta a ktorý skrášli aj okolie samotnej školy. Využívať ho budú môcť aj deti,
rodičia či starí rodičia, ktorí na svoje deti čakajú pred
školou. Časom tu osadíme aj lavičky, čím sa priestor
zútulní,“ dodáva hovorca mesta.
Práce na estetizácii budú realizovať mestské Technické služby. Financované budú z rozpočtu mesta.
(li)

Dni jarnej čistoty
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci so
spoločnosťou Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s. realizuje Dni jarnej čistoty 2014, a
to v dňoch od pondelka 7. do piatka 11. apríla
v čase od 10.00 do 18.00 hod.
Veľkokapacitné kontajnery a mobilná zberňa budú
rozmiestnené podľa stanoveného harmonogramu
na základe predchádzajúcich skúseností z konania
týchto dní, návrhov a pripomienok občanov ako aj
poslancov mestského zastupiteľstva. Oproti predchádzajúcim rokom dochádza k zmene trvania DJČ,
a to na 5 dní z dôvodu možnosti uloženia odpadu na
zbernom dvore v areáli TS na Ul. SNP č. 131 v Žiari
nad Hronom. Okrem toho oznamujeme, že mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu
(modrý kontajner) bude celý týždeň v stanovených
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hodinách k dispozícii na jednom stanovišti – pred
II.ZŠ. Presnejšie rozmiestnenie kontajnerov a iné
dôležité informácie týkajúce sa Dní jarnej čistoty
prinesieme v najbližšom vydaní novín. V prípade
akýchkoľvek otázok počas týchto dní sa môžete
obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500 501
alebo Odbor životného prostredia MsÚ 678 71 24.
Mesto si vyhradzuje právo na dočasnú zmenu
stanovišťa VKK v záujme operatívneho riešenia
v prípade vzniku nepredvídanej situácie. Mesto žiada
spoluobčanov, aby objemný odpad odovzdávali do
VKK, elektrospotrebiče priamo do mobilnej zberne.
V prípade odovzdania odpadu spoluobčanom
s káričkami tento odpad končí prevažne na čiernych
skládkach.
OŽP

Seniori sa zdokonalia
v práci s počítačom
aj v angličtine
Od polovice marca spustí mesto projekt Vzdelávanie seniorov. Realizovať sa v ňom budú dve
aktivity – kurz angličtiny a počítačový kurz.
Na každú aktivitu je plánovaný rozsah
30 vyučovacích hodín. „Účastníkov kurzu povedú
skúsení lektori,“ informuje Miriam Mezeiová z Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ a spresňuje:
„Podľa záujmu o aktivity máme na angličtinu prihlásených 20 účastníkov, čo bude jedna pracovná
skupina. Do počítačového kurzu sa prihlásilo do 60
záujemcov, z ktorých vytvoríme pravdepodobne
päť skupín.“ Oba kurzy sú určené predovšetkým pre
začiatočníkov, čiže pre ľudí, ktorí doteraz neprišli
do styku s počítačmi či s angličtinou. „Ak sa nám do
počítačového kurzu prihlásili aj takí, ktorí už majú
ako také základy a potrebujú si doplniť svoje vedomosti, vytvorí sa samostatná skupina,“ konkretizuje ďalej Miriam Mezeiová. Počítačový kurz bude
obsahovať napríklad základy práce s počítačom,
zriadenie si e-mailovej schránky, prácu s internetom
či využívanie Skypu.
Keďže školenie je určené pre seniorov, na aktivity
sa mohli prihlasovať obyvatelia starší ako 50 rokov.
„Najstarší záujemca je pán vo veku takmer 80 rokov,
ktorý sa prihlásil do počítačového kurzu. Uvidíme,
či aj po prvých absolvovaných hodinách bude jeho
záujem o túto aktivitu pretrvávať,“ prezrádza Miriam
Mezeiová.
Mesto už s podobnými kurzami má skúsenosti
a práve o tieto dva je medzi seniormi najväčší záujem.
„Teší nás, že sa nám tento rok podarí zorganizovať
takéto vzdelávanie. Už len ten počet prihlásených
svedčí o tom, že je o ne záujem a že sa ich oplatí
organizovať,“ dodáva Miriam Mezeiová. Kurzy sa
budú konať na „Dvojke“. O podrobnom harmonograme budú účastníci včas oboznámení.
(li)

Digitálne premietanie v žiarskom kine štartuje koncom marca
Kino Hron je jediné z dvoch kín v okrese, ktoré sa
zdigitalizovalo technológiou D-cinema, prechodom na kompletnú 2D technológiu s možnosťou
rozšírenia na 3D.
S inštaláciou novej premietacej techniky sa
v žiarskom kine začalo 25. februára. „Inštalácia je
už ukončená,“ vysvetľuje Lenka Nitrayová, vedúca
Kina Hron a pokračuje: „Dolaďujú sa však ešte detaily a zaškoľuje sa aj personál. Odovzdanie diela by
malo byť v priebehu dvoch týždňov.“ Z praktického
hľadiska prináša so sebou digitalizácia značné ekonomické výhody, ako napr. širšiu ponuku filmovej
produkcie. „Výhodou je aj priestorová a časová úspora, vzhľadom na dodávku filmov, keďže netreba
posielať ťažké škatule s 35-milimetrovými filmami,“
konkretizuje Lenka Nitrayová.

Po čase pribudne aj 3D premietanie
Kino Hron bude premietať všetky aktuálne filmy
v čase ich premiéry a celoslovenskej reklamnej kampane. Nie však z klasického 35 mm filmového pásu,
ale priamo z počítačového servera, čím sa zvýši programová flexibilita a konkurencieschopnosť kina.
Jednu 35 mm premietačku si však kino nechalo na
premietanie alternatívnych filmov klubového charakteru. Väčšie využitie bude mať aj kinosála, pretože

sa bude môcť využívať napríklad na firemné prezentácie, školenia či satelitné premietania živých prenosov, čo prináša aj nové možnosti pre školy v okrese.
„Cieľom nášho kina je poskytnúť svojim divákom
maximum, a preto bude postupne skvalitňovať svoje nedostatky v podobe výmeny sedadiel v kinosále,
zabezpečenia bufetového občerstvenia a vybudovania bezbariérového prístupu do kinosály. Po čase
určite prinesieme aj 3D premietanie,“ sľubuje Lenka
Nitrayová.

Spokojní budú aj nároční diváci
Prvé digitálne premietanie sa v žiarskom kine spustí
v sobotu 29. marca filmovou premiérou Noe a komédiou Grandhotel Budapešť. „Vstupné ešte nie je
stanovené. Momentálne rokujeme a vyjednávame
s distributérmi filmov. Bude však v rozpätí 3 až 5 eur,“
konkretizuje Lenka Nitrayová. Ako ďalej zdôrazňuje,
v žiarskom kine sa budú snažiť premietať všetky
filmové novinky, ktoré vychádzajú každý štvrtok.
„Filmy budeme premietať nielen v premiére, ale aj
reprízovane v ďalších dňoch, prípadne týždňoch,
v závislosti od návštevnosti titulu. Keďže budeme
premietať všetky filmy, uspokojené budú nároky
všetkých – od detí až po náročných divákov.“ Pre-
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Filmy sa odteraz budú premietať zo servera.

mietacie dni nebudú pravidelné. „Keďže kino
sídli v multifunkčnej budove, kde sa konajú aj iné
podujatia a predstavenia, aby sa tieto navzájom
nerušili. Premietať však budeme minimálne štyri
dni v týždni. Dvakrát cez pracovný týždeň a vždy
cez víkend, ak to bude možné vzhľadom na iné akcie. Väčšinu dní sa budú premietať dva filmy denne
– po 18-tej a po 20-tej hodine, prípadne tri filmy
cez víkend, kedy sa budú premietať detské filmy
po 16-tej hodine,“ konkretizuje ďalej Lenka Nitrayová. Žiarčania pritom na filmové novinky nebudú
musieť čakať. Premiérové filmy sa budú premietať
vždy v priebehu siedmych dní od uvedenia novinky
a následne v reprízach v ďalších dňoch.
(li)
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Imre & Gejza trochu inak
V nedeľu 23. marca v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom odohrajú predstavenie
herci René Štúr a Svätopluk Malachovský.
Obľúbených zabávačov pozná široká verejnosť
aj ako Imreho a Gejzu zo seriálu Panelák. Ich predstavenie OOOPS!WORKSHOP je okorenené skvelou
pôvodnou hudbou z dielne výborných hudobníkov
a efektne dotvorené scénou dvoch mladých scénografov novej generácie. Cieľom predstavenia je
nechať odchádzať z divadla ľudí oddýchnutých,
pobavených, nemá tendenciu byť mravno-poučné.
Réžiu podujatia má pod palcom René Štúr,
ktorý nám o predstavení čo-to prezradil v našom
rozhovore.
Imre a Gejza sa v rámci turné s programom
OOOPS predstavia trochu inak, ako ich poznajú
diváci z televízneho seriálu Panelák.
So Sväťkom pracujeme už od roku 2000 a myslíme si, že máme oveľa širší diapazón ako len dve
postavičky v Paneláku. Pán Lasica nám dal priestor
vo svojom legendárnom divadle L+S a my sme nelenili, z čoho vzniklo predstavenie OOOPS! Workshop.
Je to predstavenie, v ktorom sa bavíme my a sme
radi, keď sa to prenesie aj na diváka. To je viac menej

aj nepísané motto našej práce. To, čo robíme, nás
musí baviť. Stále sa prichytím pri tom, že sa pozerám
na Sväťka, ako zabáva publikum a ja si to rovnako
užívam ako divák, hoci stojím so Sväťom na javisku.
Smejem sa, inak sa to nedá, stále ma dostane niečím
novým.
O čom bude predstavenie 000PS!WORKSHOP a
pre akého diváka je určené?
Predstavenie je o herectve ako takom, berieme
diváka ako potenciálneho adepta, ktorému
vysvetľujeme, čo všetko by musel absolvovať, keby
sa chcel stať hercom a ako sa dá použiť herectvo v
bežnom živote. Je určené pre každého diváka, ktorý
príde za účelom baviť sa, a ktorému je blízky náš štýl
humoru. My dávame zo seba maximum, dve hodiny
si mákneme a prevedieme diváka svetom herectva,
konkurzom, muzikálom, operou, baletom, dabingom, samozrejme, s humorom. Divák sa má na čo
tešiť.
Ide o režírované predstavenie s konkrétnym
scenárom, alebo skôr o večer improvizácií so zapojením diváka?
Je to divadelné predstavenie s pevným scenárom,
v ktorom je aj priestor na improvizáciu, nezapájame

René Štúr a Sveťo Malachovský.
divákov, len sa hráme na to, že prišli na Workshop,
pre to aj ten názov.
Obaja ste známi nielen ako herci, komici, ale aj
ako výborní speváci a tanečníci. Predvediete sa
divákom aj v takejto úlohe?
V predstavení je priestor na všetko, herci by mali
byť univerzálni, tak to musíme aj dokázať. Niečo
nám ide lepšie, niečo horšie, ale určite zabŕdneme
do každého žánru, pretože svet herectva je naozaj
úžasný.
V pozvánke sa uvádza, že predstavenie obsahuje expresívne výrazy a nie je vhodné pre diváka mladšieho ako 15 rokov.
Naše predstavenie nie je vulgárne, ale nie je pre
deti. Aj významovo, aj obsahovo, aj tematicky sme
sa rozhodli, že od 15 rokov to bude ok.
(li)

DobroŽiara

Dielničky viedli remeselníci.
V utorok 25. februára sa v priestoroch žiarskeho
Pohronského osvetového strediska uskutočnilo
zážitkové podujatie DobroŽiara. Cieľom podujatia bolo predstaviť mladým Žiarčanom kúsok
remeselníckej tvorivej práce, ktorú si mohli
vyskúšať a niečo nové sa tak naučiť.
Keďže toto podujatie bolo súčasťou projektu My,

Žiarčania podporeného programom Mládež v akcii, išlo aj o spoluprácu mladých ľudí s pracovníkmi
s mládežou, aby spoločnými silami niečo pripravili
a zorganizovali. Výsledkom tak bola DobroŽiara.
„Podujatie bolo prioritne určené pre 14 až 15-ročné
deti, ale, samozrejme, mohla sa ho zúčastniť aj
široká verejnosť,“ informuje Dominika Švecová,
koordinátorka práce s mládežou a ďalej spresňuje:
„DobroŽiary sa zúčastnili žiaci 8. až 9. ročníkov
základných škôl a prvé ročníky stredných škôl. Spolu
sa tak na podujatí vystriedalo 120 mladých ľudí.“
Hlavnou súčasťou podujatia boli tvorivé dielne,
v ktorých si návštevníci mohli vytvoriť stromček
šťastia, drevené vrtuľky, kvietky z pedigu, drôtený
prstienok, drôtené zapichovátko, textilný náramok,
textilný a smaltovaný šperk či medovníkové
srdiečko. „Dielničky viedli remeselníci, ktorých os-

lovila Helena Soboslayová z Pohronského osvetového strediska. Svoje stanovište mal vytvorený aj
Mestský mládežnícky parlament, ktorý prezentoval
svoju činnosť a predstavoval spomínaný projekt My,
Žiarčania,“ dodáva Dominika Švecová.
Organizátorom podujatia bolo Občianske
združenie ZaŽiar v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom a s Mestským
mládežníckym parlamentom.
(li)

Fašiangovou veselicou sme sa rozlúčili s obdobím plesov
V utorok 4. februára sme sa pred veľkonočným
pôstom rozlúčili s fašiangom. Fašiangový
sprievod išiel celým mestom, nezabudol
navštíviť ani primátora.
Veselý fašiangový sprievod zobral do tanca
každého, koho po ceste mestom stretol. O dobrú
náladu sa starali aj domáce folklórne súbory Hron,
Sekera, Hroniarik, nechýbala ľudová hudba a o program sa postarali žiaci Základnej umeleckej školy
Zity Strnadovej-Parákovej. Kto zavítal na námestie

Fašiangovníci si zatancovali aj s primátorom.

už doobeda, pochutiť si mohol na zabíjačkových
špecialitách. Námestím sa tak šírila vôňa pečených
huriek, klobások a grilovaného mäska. Pečené dobroty ste mohli zapiť sladkou medovinou alebo vareným vínkom.
Fašiang v meste ukončila fašiangová veselica,
ktorej súčasťou bolo aj predpolnočné pochovávanie
basy. Vo večernom programe sa predstavila celá plejáda domácich umelcov. Účinkovali v ňom spevácka
skupina Sekera, ženská spevácka skupiny Hron
a atraktívny hosť, ktorým bol Ján Ambróz, spevák
horehronských ľudových piesní s ľudovou hudbou
Borievka z Banskej Bystrice.
Mesto si aj takýmto spôsobom udržuje tradíciu
fašiangov. Každoročne sa o bohatý kultúrny program stará Mestské kultúrne centrum a pripravuje
ho pre všetky vekové generácie.
Na žiarsku radnicu prišli aj školáci, aby
vo fašiangových maskách navštívili a zabavili primátora mesta. Ten ich pohostil sladkými šiškami, ktoré
k fašiangu neodmysliteľne patria.
(li)
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Basa je pochovaná, začalo obdobie pôstu.
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Unikátny hroch zo Žiaru našiel miesto v ostravskej ZOO
Takmer 5 metrov dlhého hrocha, vážiaceho
okolo 600 kg, dostala ZOO Ostrava zo slovenského Žiaru nad Hronom. Hroch nie je živý, ale
ide o jedinečný výrobok v tvare hrocha, ktorý je
plne funkčným slnečným kolektorom.
Hroch už zdobí priečelie pri vstupe do administratívnej budovy ZOO v Ostrave. Jeho dodávateľom
je najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov,
firma ThermoSolar Žiar. Informoval o tom technický
riaditeľ ThermoSolaru, Alfréd Gottas. ,,Solárny hroch
je súčasťou dodávky 56 kusov vákuových kolektorov TS 400, ktoré slúžia ostravskej ZOO na ohrev
nerezovej akumulačnej nádrže s objemom 6,6 m3.
Z nej sa následne odoberá teplo buď pre kúrenie
v zimnom období, alebo v letnom období je zdrojom tepla pre solárne chladenie. Vykurovacia voda
je určená aj pre ohrev teplej úžitkovej vody. Celá
dodávka bola realizovaná na základe vyhranej
súťaže, ktorá mala podmienku, aby jej súčasťou
bol aj solárny hroch. Rozmery hrocha sú 2300 x
4600 mm a najnáročnejšia bola jeho preprava do
Ostravy, kam sme ho transportovali poležiačky,“
povedal A. Gottas. Česká republika je pre ThermoSolar významným odbytišťom. Po Nemecku je to
druhé najvýznamnejšie vývozné teritórium. ThermoSolar pritom vyváža celkovo do 47 krajín sveta,
okrem iného aj do exotických, ako sú Nepál, Ma-

roko, Južná Afrika, Mexiko a ďalšie africké a ázijské
štáty. Firma je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe a patrí do prvej
desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah
výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari
nad Hronom má firma nielen montáž slnečných
kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných
vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou
spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami, alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami, prípadne zahraničnými inštitúciami. (r)

Pre detského čitateľa píše humorné príbehy
V stredu 5. marca do Mestskej knižnice Michala Chrásteka zavítala na besedu s deťmi
spisovateľka Marta Hlušíková.
Hlušíkovej literárna tvorba je bohatá. Dospelým
čitateľom sa predstavila básnickými zbierkami a
krátkymi prózami. Najrozsiahlejšia je jej tvorba pre
deti. Rozprávkové knižky Bublinkové rozprávky,
Čo baby nedokážu, Písmenkovo a mnohé ďalšie
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zaujmú deti humorom, detským pohľadom na
svet a úprimnosťou. Marta Hlušíková na besede so
žiarskymi deťmi predstavila svoje knižky a ochotne
odpovedala na každú ich zvedavú otázku.
Marta Hlušíková sa narodila v Leopoldove a detstvo prežila v Trenčíne. Dnes žije v Rimavskej Sobote,
kde 23 rokov pôsobila ako pedagogička na Gymnáziu I. Kraska.
Božena Kaššová

Obmedzenie prevádzky
zákazníckych centier
Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s. si vás dovoľuje upozorniť,
že v termíne do 25. marca bude z dôvodu implementácie nového zákazníckeho
informačného systému obmedzená prevádzka zákazníckych centier.
V uvedenom čase nebude možné realizovať
zmeny obchodných zmlúv, uzatvárať nové zmluvy, ukončovať existujúce zmluvy, vystavovať
faktúry, opravné faktúry alebo dobropisy, vracať
preplatky z faktúr, uzatvárať splátkové kalendáre.
Zákaznícke centrá budú poskytovať informácie
a prijímať vaše požiadavky a dokumenty pre ich
následné spracovanie po 25. marci.
Stránkové hodiny zákazníckych centier
v termíne do 25.3.2014
Pondelok7.30 – 13.00 hod.
Streda 7.30 – 13.00 hod.
Piatok 7.30 – 13.00 hod.
Prípadná zmena stránkových hodín vyhradená.
Zákaznícka linka 0850 111 234 bude prijímať
požiadavky zákazníkov v pracovné dni od 7.30
do 15.30 hod. pre ich neskoršie spracovanie.
Hlásenia porúch a prevádzkových udalostí spojených s dodávkou vody/odkanalizovaním budú
prijímané bez obmedzenia 24 hodín denne.
Ďalšie obmedzenie sa bude týkať prehliadania
zákazníckych údajov prihlásených užívateľov
na našej webovej stránke www.stvps.sk, ktoré
nebudú v uvedenom termíne aktualizované.
Všetkým
našim
zákazníkom
sa
ospravedlňujeme za toto obmedzenie
a ďakujeme za pochopenie.
(r)

Pravek Horných Opatoviec
Žiarska kotlina leží v teplej, mierne vlhkej oblasti.
Klimatické a pôdne pomery boli rozhodujúcim faktorom pri jej osídľovaní. Blízkosť vodného toku
a jeho inundačné pásmo nabádalo tento terén
využiť tak k požiadavkám hospodárskeho, ako aj
obrannému charakteru.
Najstarším dokladom osídlenia v katastri obce Horné
Opatovce sú archeologické nálezy v polohe Dlhé diely.
Po prvýkrát sa hovorí o žiarovom pohrebisku v súvislosti s náhodným nálezom žiarového hrobu (nádoby
s kalcinovanými kostičkami) pri melioračných prácach
v roku 1947. Na základe týchto informácií sa dohľadala
poloha pohrebiska a v roku 1981 Múzeum Mincí a medailí v Kremnici v spolupráci s Okresnou pamiatkovou
správou v Žiari nad Hronom začalo so systematickým
archeologickým výskumom. Počas dvoch výskumných
sezón sa podarilo odkryť štyri mohylové prstence (kamenné základy mohýl), ktoré obsahovali keramické
amfotovité nádoby – urny s výplňou kalcinovaných
kostí. V nádobách sa nachádzali aj milodary (bronzové
ozdobné predmety) pozostávajúce z ihlíc, prepálených
kúskov bronzového plechu a spôn. Veľkosť týchto
mohylových vencov, skladajúcich sa z okruhliakov,
doplnených lomovým kameňom, sa v priemere pohyboval od 440 cm až po 600 cm.
Okrem mohylových hrobov sa na ploche pohrebiska
nachádzali aj chudobnejšie hroby, obsahovali len skupinu nádob a v nejednom prípade postačilo aj prosté

vyhĺbenie jamky do štrkového podložia. Nález kenotafov (symbolických hrobov) dopĺňal komplex pohrebiska. Na základe nálezov a spôsobu pochovávania sa dá
pohrebisko datovať do neskorej doby bronzovej (HA
– HB), a to ľudu lužickej kultúry.
Lokalita Senková – osídlená v historicky mladšom
období
Ďalšou, historický významnou lokalitou z hľadiska
osídlenia Horných Opatoviec je lokalita Senková. Obidve spomínané polohy sa nachádzajú
v inundačnom pásme rieky Hron, avšak Senková
osídlená v historicky mladšom období sa rozkladala
na miernej vyvýšenine. Toto sídlisko bolo objavené
v roku 1979 povrchovým zberom, na základe stáleho
porušovania plytko uložených sídliskových objektov
a tým následne rozorávaním celého návršia sa na
povrch dostávali sídelné artefakty. Začiatkom 80-tych
rokov sa na tejto polohe začal archeologický výskum,
výsledkom ktorého bolo zistenie osídlenia v dobe
bronzovej, a to ľudom lužickej kultúry, z doby rímskej
kvádskym kmeňom a vo veľkomoravskom období
Slovanmi. Lužická kultúra bola reprezentovaná nálezmi, fragmentov keramických nádob s jazykovitými
výčnelkami na okraji nádob, čo je typickým prejavom
pre keramiku používanú v neskorej dobe bronzovej
a tým sa naznačuje synchrónnosť sídliska s blízkou
polohou pohrebiska na Dlhých dieloch. V mladšej dobe
rímskej (2 – 3. s. n. l.) sa na Senkovej usídlil germánsky
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kmeň Kvádov. Dokladom toho sú bohaté nálezové
celky z tohto obdobia, reprezentované v ruke vyrobenými nádobami misovitých a hrncovitých tvarov zdobených po obvode nehotovaním alebo kolkovanou
výzdobou, čo je typickým prejavom rímsko – barbarskej proveniencie. Vo fragmentoch sa tu nachádzala
luxusná, rímsko – provincionálna keramika – terra
sigillata (2. s. n. l.), čo dokumentuje obchodný styk
s územím rímskych provincií. Oblasť úžitkových výrobkov reprezentuje nález kostených hrebeňov s polkruhovým držadlom (3. s. n. l.) a dvomi bronzovými
sponami z prevej polovici 3. storočia. Najmladšia etapa
osídlenia Senkovej je reprezentovaná zahĺbenými objektmi sídliskového charakteru s výskytom hrubostennej keramiky zdobenej viacnásobnou vlnovkou a horizontálnymi ryhami po obvode keramických nádob.
Niekoľko fragmentov železných predmetov dopĺňa
nálezový horizont z doby veľkomoravskej, a to z 9. –
10. storočia.
Poloha Senková bola prvým miestom s nálezovými
horizontmi z obdobia doby rímskej a veľkomoravskej
v Žiarskej kotline a jedna z mála na Strednom Pohroní.
V závere však treba spomenúť, že v rokoch 1992 – 1993
bola na ploche tejto lokality vybudovaná čerpacia
stanica a odvozom humusovej vrstvy zeminy, ako aj
vhĺbením základov budov boli odstránené všetky stopy po osídlení tejto lokality, čím v skutočnosti prestala
existovať.
P. Mosný
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Interpelácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Interpelácia poslanca predstavuje otázku, alebo pripomienku,
ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta,
rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a
právnických osôb založených alebo zriadených mestom. Poslanci
interpelácie podávajú buď písomne, alebo ústne na zasadnutiach
mestského parlamentu.
Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 20.
februára, podali poslanci nasledovné interpelácie, ktoré vám prinášame
s odpoveďami predstaviteľov mesta.
Stella Víťazková: Zaujímala sa, či na Ul. Sládkovičovej oproti NsP
je umožnený k bytovým domom prístup vozidlami záchrannej služby,
keďže na tamojšej komunikácii je povolené pozdĺžne parkovanie automobilov,
– ďalej upozornila na neprehľadnú križovatku ulíc Š. Moysesa a Cyrila
a Metoda, na ktorej je zvýšené riziko vzniku nehôd a či by preto cesta na
Ul. Cyrila a Metoda nemohla byť jednosmerná.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: Ku vchodom do bytových
domov oproti NSP sa dá dostať aj vozidlom záchrannej služby. Požiadali
sme ODI Žiar nad Hronom o vytvorenie jednosmernej premávky na Ul.
Cyrila a Metoda, čakáme na vyjadrenie.
Katarína Dekýšová: Upozornila na nedovolené parkovanie pri obchodnom centre na Námestí Matice slovenskej, ktoré je vyhradené
výlučne pre zásobovanie,
– zaujímala sa, či existuje evidencia 5-ročných detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia a či sa vie zabezpečiť 100 % dochádzka
týchto detí do materskej školy.
Odpovedá Róbert Šiška, náčelník MsP: Parkovanie na uvedenom
mieste budeme monitorovať a v prípade, že tam budú stáť automobily
bez povolenia, aj okamžite riešiť.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Evidenciu detí
v predškolskom veku vedieme, avšak žiadny legislatívny predpis neprikazuje povinnosť absolvovať predškolskú dochádzku, tým pádom
ju zabezpečiť nemôžeme. Deti, ktoré nedosahujú školskú spôsobilosť,
môžu navštevovať 0. ročník,ktorý sme zriadili, avšak aj to je podmienené súhlasom ich zákonného zástupcu.
Andrej Jánoška: Požiadal nakonzervovať drevené plastiky v Parku
Š. Moysesa.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: Plastiky sa ošetrovali aj
v minulosti a plánujeme to robiť aj naďalej.
Viera Biela: Tlmočila sťažnosť občanov Partizánskej ulice, bývajúcich
za mostom smerom na Kremnicu, že v tejto časti sa nevykonáva strojné
čistenie ciest a chodníkov,
– upozornila na zatvorené pánske toalety na prízemí NsP a požiadala
primátora mesta o tlmočenie tohto problému vedeniu NsP,
– upozornila na veľké výtlky na chodníkoch na Ul. Hutníkov,

– informovala, že v rámci prevencie čistoty životného prostredia sa
pripravujú aktivity, pri ktorých by uvítala aj pomoc mesta i poslancov.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: Cesta na Partizánskej
ulici nie je v správe mesta, tým pádom tam čistenie nevykonávame
my (Technické služby, s.r.o.). Samozrejme, správcu komunikácie upozorníme na túto požiadavku. Výtlky na Ul. Hutníkov, ako aj iné výtlky
v meste, sa budú opravovať. V priebehu marca by sme mali mať už
k dispozícii aj zariadenie, ktoré nám umožní priebežne opravovať výtlky
aj počas zimy, čiže po nasledujúcej zime by nám už na našich cestách
výtlky ostávať nemali.
Monika Balážová: Opýtala sa, či je pravda, že sa majú prisťahovať
rodiny neprispôsobivých obyvateľov z Košíc do nášho mesta na Kortínu,
– predniesla problém s odomykaním stojísk na kontajnery cudzími
osobami. Sama bola svedkom toho, ako si nepovolaná osoba otvára
stojisko s veľkým zväzkom kľúčov. Požiadala preveriť, či kľúče od stojísk neposkytujú takýmto osobám pracovníci zabezpečujúci odvoz
odpadu.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: O žiadnom sťahovaní na
Kortínu nič neviem a keby to aj bola pravda, určite to nedovolíme. Problém s odomykaním stojísk som už konzultoval s vedením spoločnosti,
ktorá u nás zabezpečuje odvoz a sľúbili prijať adekvátne opatrenia.
Lýdia Cígerová: Poukázala na nebezpečnú križovatku ulíc
Sládkovičovej a M. Chrásteka,
– požiadala o opravu chodníka od Sociálnej poisťovne smerom k nemocnici.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Problém na
križovatke zmonitorujeme a v prípade nutnosti sa obrátime s opatreniami na okresný dopravný inšpektorát. Uvedený chodník v súčasnosti
nie je medzi prioritami, keďže na druhej strane komunikácie sa nachádza plne funkčný chodník.
Veronika Balážová: Opätovne požiadala o dokončenie chodníka
na Sládkovičovej ulici od autobusovej zastávky MHD smerom k NsP,
a zároveň poprosila náčelníka mestskej polície o monitoring tohto
úseku, nakoľko tam parkujú autá i napriek zákazu státia,
– upozornila na veľké množstvo smetí na starej ceste od Šášovského
Podhradia do Žiaru nad Hronom a požiadala o osadenie kamier v tomto
priestore,
– poďakovala všetkým zúčastneným, ktorí udržiavajú čistotu na
Chrástekovej ulici v okolí Jadranov.
Odpovedá Róbert Šiška, náčelník MsP: Hliadka MsP bude častejšie
monitorovať parkovanie v blízkosti zastávky MHD na Sládkovičovej
ulici.
Martin Sklenka: Na základe upozornenia občanov, že pri IV. ZŠ sa
našli pohodené striekačky s ihlami sa informoval, či sa pomocou kam-

erového systému podarilo odhaliť toho, kto ich tam nechal,
– či sa neuvažuje o posilnení hliadok MsP, nakoľko nastala situácia,
že počas riešenia jedného priestupku bolo mestskej polícií nahlásené
ďalšie narúšanie verejného poriadku, ktoré v tom čase hliadka nemohla
ísť riešiť.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Na zázname kamery, ktorú ma inštalovanú IV. ZŠ, neboli zaznamenané žiadne osoby,
ktoré by mali páchať uvedenú činnosť. Čo sa týka posilnenia hliadok,
nový náčelník MsP pripravuje niektoré štrukturálne zmeny v práci MsP.
Rastislav Uhrovič: Vyslovil poďakovanie vedúcemu odboru
životného prostredia, Jánovi Vinarčíkovi, za skultúrnenie priestoru
okolo prístupovej cesty na zimný štadión (odstránenie odpadkov) a tiež
konateľovi MŠK, Jozefovi Tomčánimu, že v organizačnej štruktúre MŠK
sa nachádza aj hokejový klub, ktorý týmto obnovuje svoju činnosť.
Mária Biesová: Informovala sa ohľadom osvetlenia ulice od kostola
k I. ZŠ a či nie je možné opäť sfunkčniť druhý reflektor na kostole,
– poukázala na chýbajúci smetný kôš oproti kaviarni Alfa, a zároveň
sa informovala na možnosť technického riešenia hrdzavejúcich smetných košov,
– požiadala, či by poslancom bolo umožnené nahliadnuť do miestnosti s novým kamerovým systémom.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: Osadenie nového osvetlenia pri I. ZŠ pripravujeme v rámci projektu revitalizovania priestoru pred
I. ZŠ a osvetlenie kostola v súčasnosti riešia technické služby. Viacero
smetných košov sme dali opravovať, aby nehrdzaveli.
Peter Dubeň: Opýtal sa, v akej fáze sa nachádza riešenie chodníka vo vnútroblokovom priestore od Jiráskovej ulice smerom k tržnici
a chodníka pri lekárni Nukleus, zároveň sa zaujímal, kedy budú
vyznačené parkovacie miesta na Jiráskovej ulici.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Chodník bude
zaradený do harmonogramu opráv a rekonštrukcií mestských komunikácií. Značenie parkovacích miest plánujeme, čakáme na vyjadrenie
okresného dopravného inšpektorátu.
Jozef Tomčáni: Poukázal na neupravenú zeleň pred predajňou kniha
a na nevhodne umiestnený a stále preplnený kôš v tomto priestore,
– požiadal o opravu schodov na chodníku na Ul. SNP od reštaurácie
Tulipán smerom ku gymnáziu,
– tlmočil požiadavku predsedu bytového spoločenstva o rozšírenie
komunikácie za predajňou mäsa na Ul. Š. Moysesa, keďže sa vo
vnútroblokovom priestore znehodnocuje trávnik.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Úprava verejnej
zelene po zime začala práve v týchto týždňoch. Uvedené schody a komunikácia v súčasnosti nie sú v harmonograme opráv a rekonštrukcií, keďže
v meste máme úseky v horšom stave, ktoré je v tomto roku potrebné
rekonštruovať.
(r)

L. Kukolík: 15. marca volím Rada Procházku
Aj mne záleží na tom, kto bude na Slovensku prezidentom. Vybrať si Rada Procházku je
dobrou voľbou. Je to mimoriadne vzdelaný, schopný a akčný človek. Jeden z mála vrcholových politikov, o ktorom sa dá povedať, že je slušný, čestný a s odporom voči korupcii. Pre mňa symbolizuje garanciu, že pomôže Slovensku a že Slovensko sa môže zmeniť
k lepšiemu. Preto ho aj ja budem voliť za prezidenta.
Laco Kukolík
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej
Multimediálny program s využitím možností
planetária je určený pre celú rodinu. Nechýba ani
prehliadka planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie
telies v nej. Dňa 14. marca o 18.00 hod.
•Deň planetárií
Popoludnie plné zábavy i poučenia pre deti aj
dospelých sa uskutoční v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella. V rámci podujatia sa s
návštevníkmi podelí o svoje zážitky z ciest za mnohými zatmeniami Slnka významný slovenský astronóm Vojtech Rušin. Na podujatie je vstup voľný.
Dňa 16. marca o 14.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále
s využitím možností planetária. Poskytne vám
tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví
najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia.
Dňa 21. marca o 18.00 hod.
•Jean Michel Jarre
Jeden z priekopníkov avantgardnej syntetizérovej
hudby známy gigantickými audiovizuálnymi show,
je ďalším z neprehliadnuteľných hudobníkov,
ktorých vám predstavujeme v sérii hudobných a
relaxačných programov. Dňa 27. marca o 19.00 hod.

COUNTER STRIKE

Counter Strike 1. 6. je legendárna počítačová
hra, ktorá sa môže smelo radiť ku tzv. kultovým
hrám. Vznikla v roku 1999 a komunita tejto hry
patrí medzi najväčšie v dnešnej dobe. Milovníci
Counter Strike 1.6 a akčných trhákov, nahláste sa
do 17. marca na e-mailovú adresu:
mestska.obyvacka@gmail.com.
Šialenstvo vypukne v Mestskej obývačke vo
štvrtok 20. marca o 16-tej hodine. Prineste si dobrú náladu, notebook a súťaživosť. Vstup a malé
občerstvenie sú zdarma.

Utorok 25.3. 17.00 hod. Život je viac ako syr – DS
Experti, Žiar nad Hronom, autor: Spencer Johnson,
réžia: Eduard Šebian.
Streda 26.3.: 17.00 hod. Šlapky – Divadelný
ochotnícky súbor NOCOCO, Mimoň, Česká republika. Nesúťažné divadlo; autor: Delphine Guillonneau,
preložil Jaromír Janeček.
Štvrtok 27.3.: 17.00 hod. Tanec nad plačom –
DS Dom chvály, Nová Baňa, autor: Peter Zvon, réžia:
Katarína Rudincová.
Piatok 28.3.: 17.00 hod. Krútňava – takmer rockoková opera – Paradájz Pikčr, Banská Štiavnica, autor:
Monika Maňkovská, réžia: Monika Maňkovská.
19.30 hod. Slávnostné vyhlásenie výsledkov
39. ročníka Melekovej divadelnej Novej Bane.
24., 25., 27. marec: 19.00 hod. Divadelné rezonancie – podnetný worhshop prístupný aj verejnosti, ktorý
vychádza z inscenácie toho dňa.

OZNAM
Roznášanie rozhodnutí
Mestský úrad v Žiari nad Hronom oznamuje občanom
mesta, že v termíne od 29. marca do 15. apríla 2014 sa
budú doručovať rozhodnutia na miestne dane (daň
z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) na rok 2014.
Rozhodnutia budú doručovať občanom do vlastných
rúk zamestnanci mestského úradu.
Miestne dane je potrebné zaplatiť vo výške a v termíne uvedenom v rozhodnutí na účet mesta alebo
do pokladnice mestského úradu. Pri platbe miestnych
daní je potrebné uviesť variabilné symboly, tak ako sú
priradené k jednotlivým daniam.
(r)

blahoželanie

Dňa 13. marca
sa dožíva 79. narodenín naša drahá mama,
stará mama a babka

Anna Dobiasová.

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Rozprávkové javisko
Regionálna prehliadka je zameraná na vývin
postupov detskej dramatickej tvorby, vzájomnú
inšpiráciu, výmenu skúseností. Je metodickým
dňom pre všetkých záujemcov o problematiku dramatickej tvorivosti pre deti v regióne. Dňa 20. marca
od 10.00 hod. v Pohronskom osvetovom stredisku
v Žiari nad Hronom.
Prečo som na svete rád/rada
Celoslovenská putovná výstava s medzinárodnou účasťou. Výstava je sprístupnená od 20. marca
do 4. apríla v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00
hod. v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari
nad Hronom.
Melekova divadelná Nová Baňa
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad
Hronom a mesto Nová Baňa vás pozývajú na podujatie Melekova divadelná Nová Baňa. Je to už 39. regionálny festival ochotníckeho divadla (v rámci 92.
ročníka súťaží slovenských divadelných súborov –
Scénická žatva 2014). Miesto: Kino Vatra Nová Baňa.
Pondelok 24.3.: 17.00 hod. Lakomec – DS MÚZa
(malý útvar zábavy), Nová Baňa, autor: Jean Baptiste
Poquelin Molière, réžia: Ján Selecký.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

11.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
12.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
13.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
14.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
15.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
16.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
17.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
18.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
19.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
20.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
21.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
22.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
23.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
24.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
25.3. 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

15.3. VK Stom – MUDr. Viera Krnčoková, Lutila 24
(672 20 71)
16.3. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
22.3. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
23.3. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu,
nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

noviny.ziar.sk

Veľa šťastia, zdravia, lásky babka naša,
dnes sviečky na torte zhášaš.
Vybozkávaj svoje pravnúčatá,
každé z nich len na to čaká.
Aj napriek tvojim šedinám,
vždy budeš pre nás jediná,
aj napriek tvojim vráskam,
hreje ťa naša láska.
Všetko najlepšie, hlavne zdravie a spokojnosť
v kruhu najbližších praje rodina Škriniarová,
Beňová, Čížová a Martincová.

blahoželanie
Veľa zdravia, šťastia, lásky,
žiadne starosti,
žiadne vrásky.
Radosť z vnúčat,
z rodiny,
prajeme ti
krásne narodeniny.
Dňa 24. marca sa dožíva krásnych 70 rokov
naša milá mamička

Jitka Pavlíková.

S láskou jej všetko najlepšie prajú
deti Viera, Jana, Ján, Jaroslav, Juraj,
vnúčatá a pravnúčatá.
Literárčenie s Egonom Tomajkom
Literárčenie s Egonom Tomajkom z Banskej
Bystrice (básnik, moderátor). Spoluúčinkujú
žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Z. Strnadovej-Parákovej. Moderuje: Natália Novotná.
Podujatie sa uskutoční dňa 25. marca o 18.00 hod.
v Čajovni za rohom.

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

0905 602 942
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám golfový kočík šedo-ružovej farby, s polohovateľnou opierkou, strieškou, obsahuje nánožník, pláštenka. Cena: 35 €. T: 0908
25/5
211 948

www.geodesy-service.sk

•Predám 3/4 zimný kabát, J&B, 175/L, vnútorný kožuch, kapucňa,
vrecká, zapínanie na gombíky, výložky, zipsy (JustBoys). Cena: 10 €.
27/5
T: 0902 828 424
•Predám zberateľské mince: 100 $ Benjamin Franklin, knieža Pribina, súprava pamätných mincí, A. Dubček, 2 eurá – návrhy Vatikánu,
Jánošík, 20 rokov nezávislosti, 20 ks Delaware & Pennyslvania, replika
1 $ Liberty Head, 10 rokov eura, 10 rokov euromincí Monako, strieborný dolár Flow Hair 1794, replika Zlatého orla z r. 1933, koruna sv. Václava, člen EÚ Slovensko, 10 rokov eura Swarovski, 2 euro Grace Kelly,
Gigant 10 rokov eura – 70 mm. T: 0902 828 424
28/5

Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám MP3, CD, VHS, DVD, časopisy, plagáty, knihy, kalendáre,
stránky a iné (hudba, film, porno) a 10 CD Box punk rock. Cena: 20
€. T: 0902 828 424
29/5

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

•Predám poháre na zaváranie, 7 dcl, s vrchnákmi na zakrúcanie a hr30/5
niec, priemer 25 cm. T: 0902 828 424

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 1-izbový veľký slnečný byt (50 m2) s loggiou, na Etape,
1/5
Sládkovičova ul. Cena dohodou. T: 0917 065 160
•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 2/5
•Predám 1-izbový (50 m2) veľký slnečný byt s loggiou na Etape,
Sládkovičova ul. Cena dohodou. T: 0917 065 160
4/5
•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
7/5
•Predám alebo vymením 2-izbový byt na Ul. Dukelských hrdinov
za starší rodinný domček. T: 0949 048 133
8/5
•Predám alebo prenajmem obchodný priestor v Žiari na Hronom.
Vchod z ulice. Veľkosť 170 m2. T: 0915 233 347. Volať pondelok až piatok do 16.00 hod.
10/5
•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
11/5
•Predám rodinný dom na Starej Kremničke, s garážou. Prebehla
vo vnútri rozsiahla rekonštrukcia. Cena: 77 000 €, príp. dohodou.
T: 0905 921 397
12/5
•Predám 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Cena: 21 500 €. Dohoda
možná. T: 045/ 671 60 54
19/5
•Predám slnečný 2-izbový byt s loggiou na CENTRUM II s výmerou
50 m2. Nachádza sa na 4./7 paneloveho bytového domu s výťahom.
Výhody: Kompletná občianska vybavenosť. V byte sú plastové okná,
hladké stierky, plávajúce podlahy, vymenená kuchynská linka. Byt je
v osobnom vlastníctve, bez ťarchy a je voľný ihneď. V prípade záujmu
kontaktujte na: 0907 048 586. Nie RK.
22/5
•Predám 1-izbový byt v centre ZH. Cena dohodou. T: 0908 572 228

23/5

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem garsónku v Žiari nad Hronom. Cena: 150 € + dohoda.
13/5
T: 0905 750 910
•Dám do dlhodobého prenájmu prerobený, nezariadený 2-izbový
byt na Ulici Š. Moysesa, prízemný. Voľný od 1.4.2014. Cena dohodou.
T: 0905 012 410
14/5
•Dlhodobo prenajmem garsónku v Žiari nad Hronom. T: 0905
200 270
15/5
•Dám do prenájmu 2-izbový byt, Ul. Pod Donátom. Voľný ihneď.
Cena dohodou. T: 0949 337 161
17/5
•Dám do prenájmu 1-izbový prerobený byt na Etape na 2. poschodí.
Cena dohodou. T: 0907 299 054
18/5
•Dlhodobo prenajmem 2-izbový nezariadený byt v ZH, Pod Donátom. Cena dohodou. T:0949 337 161
21/5
•Hľadám do dlhodobého prenájmu 3-izbový byt v Žiari nad Hronom. T: 0910 327 640
24/5

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Nie prízemie ani vrchné
20/5
poschodie. Cena dohodou. T: 0948 252 419

AUTO MOTO
•Kúpim staré motocykle zn. Jawa, CZ, môžu byť aj nepojazdné ale9/5
bo len náhradné diely. T: 0915 215 410
Predám Hyundai Accent 1,3, zlatá metalíza, r. v. 2003, 120 000 km,
klíma, plná výbava. Zachovalá, spoľahlivá (dôchodca). Cena: 2 000 €.
T: 0903 021 348 ZH
31/5

ZAMESTNANIE
•Hľadám miesto opatrovateľa (môžu byť deti, seniori, postihnutí...).
Som absolventom kurzu. T: 0949 048 133
6/5

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
B Y T Y - PREDAJ:
P263/2014:
Panelová garsónka s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Dr.
Janského, čiastočná rekonštrukcia. Cena 13.000 EUR,
výmera: 23 m2
P172/2013:
Panelová garsónka s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, pôvodný stav . Nová
cena 10.600 EUR (pôvodná
cena: 15.500 EUR), výmera: 22
m2
P247/2012:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, centrum mesta,
čiastočná rekonštrukcia. Cena:
28.000 EUR, výmera: 41 m2
P260/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 22.500 EUR, výmera:
35 m2
P220/2013:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
čiastočná rekonštrukcia. Cena:
25.000 EUR, výmera: 48 m2
P253/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 22.000 EUR, výmera:
36 m2
P195/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Š. Moysesa, pôvodný stav. Cena: 24.500 EUR, výmera 60 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
P261/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari
nad Hronom, Ul. Sládkovičova,
čiastočná rekonštrukcia. Cena:
30.000 EUR, výmera: 50 m2
P255/2014:
3-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa, pô-

vodný stav. Nová cena: 33.000
EUR, (pôvodná cena 35.000
EUR), výmera: 61 m2
P235/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova,
pôvodný
stav - zachovalý. Cena: DOHO2
DOU, výmera: 63 m
P213/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Nová cena: 42.000 EUR, výmera:
72 m2
P257/2014:
3,5-izbový panelový byt
v Žiari nad Hronom, Ulica Vansovej, zrekonštruovaný. Cena:
47.000 EUR, výmera: 82 m2
B Y T Y - PRENÁJOM:
P261/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom. Poschodie: 9/10 (s výťahom), Ul.
Sládkovičova, čiastočná rekonštrukcia. Výmera: 50 m2
P234/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom. Poschodie: 3/3 (bez
výťahu), Ul. M. R. Štefánika, pôvodný stav - zachovalý. Výmera:
61 m2
D O M Y - PREDAJ:
P256/2014:
RD v obci Nevoľné, zrekonštruovaný. Cena: 57.000 EUR, zastavaná plocha: 133 m2, výmera
pozemku: 520 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
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
P O Z E M K Y - PREDAJ:
P003/2011:
Posledný stavebný pozemok
v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určený na stavbu RD, siete na
pozemku. Cena: 40 EUR/m2, výmery od 1.018 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
P004/2011:
Stavebné pozemky v Žiari nad
Hronom (Farské lúky), určené
na priemyselnú výrobu, siete pri
pozemku. Cena: 33,20 EUR/m2,
výmera 77.107 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
O S T A T N É - PREDAJ:
P132/2012:
Obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, výmera 130 m2.
Cena 45.000 EUR
P258/2014:
Objekt na podnikanie v Žiari
nad Hronom, Svätokrížske
námestie, výmera 940 m2.
Cena: 98.000 EUR
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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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.
Detektívka

Jo Nesbo – Polícia:

V nemocnici v Osle leží zranený človek v kóme. Polícia
ho prísne stráži a nikto sa nesmie dozvedieť jeho meno.
V tom istom čase nájdu zabitého policajta na mieste,
kde bola v minulosti spáchaná vražda, ktorú neúspešne
vyšetroval. Keď k nemu pribudnú ďalší dvaja zavraždení
kolegovia, je jasné, že nejde o náhodu.
Skutočný príbeh

Mathob Mahmoodyová – Otcovi
som odpustila:

Príbeh dievčatka z bestsellera Bez dcéry neodídem.
Fascinujúci príbeh ženy väznenej s päťročnou dcérkou
v Iráne jej manželom, rozpovedaný v knihe Bez dcéry
neodídem, pred rokmi obletel celý svet. No až teraz,
po smrti otca, odhaľuje dnes už dospelá Mahtob, ako jej
osemnásť mesiacov nedobrovoľného zajatia v moslimskej krajine kruto poznačilo celý život.
Napätie

Stephen King – Joyland:

Devin spoznáva bizarné postavičky z kolotočiarskeho
sveta a zapletie sa do riešenia starej vraždy, po ktorej
zostal medzi jarmočnými strašidlami jeden skutočný a
veľmi nepokojný duch. Pri dramatickom pátraní takmer
príde o život. Nachádza však novú lásku a konečne sa
z neho stáva muž, hoci úplne inak, než dúfal. Stephen
King opäť ponúka napínavý, vtipný i dojímavý príbeh,
ktorý prečítate jedným dychom.
Historický romantický román

Tracy Anne Warrenová – Jediná
noc:

Ďalší očarujúci ľúbostný príbeh z populárnej série
o šľachtickom rode Byronovcov z Braebournu. Mallory
Byronová prišla o snúbenca a ani po roku sa z tej straty
nespamätala. Útechu hľadá u dlhoročného priateľa Adama, no keď ich prichytia v háklivej situácii, neostane jej nič
iné, iba sa zaňho vydať. A hoci v jeho náručí zažíva vášeň,
o akej sa jej nikdy ani nesnívalo, svojimi citmi k nemu si
vôbec nie je istá.
Detské

Veselé príhody zo života škriatkov:

Dávno, pradávno (a možno vlastne nedávno) a veľmi,
veľmi ďaleko (no neraz celkom blízko) sa udiali neuveriteľné veci! Kde?V krajine trpaslíkov!V ich svete sa stretnete s ozajstnými škriatkami! Dozviete sa, ako zmizla čiapka
dedka Bimbola aj ako škriatkovia zostrojili pretekárske
auto. Dočítate sa, čo je to Deň šibalstiev, alebo čo sa udialo počas Noci Veľkej cesty. Spoznáte zaľúbeného Júliusa
a prekrásnu Špinku. A nakoniec navštívite továreň
na trpaslíkov, v ktorej sa dejú veci nevídané.
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INFORMÁCIE/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
SPOMIENKAtkov
...už žiadne slovo,
žiadny hlas
nenahradí toho,
čo vzal nám čas...
Dňa 1. marca sme si
pripomenuli smutné 8. výročie,
kedy nás navždy opustil manžel,
otec, starý a prastarý otec
RSDr. Jozef Magdič.
Spomíname s láskou.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 10. marca uplynuli 4 roky
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý brat
Ján Putiš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína sestra Anna s rodinou.
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 19. marca si pripomíname 1. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
Pavol Môc
vo veku 39 rokov.
S láskou spomínajú rodičia, sestra Lenka, neterka
Tamarka, teta Hela, Andrea a Zdeno s rodinami.
Paľko, veľmi nám chýbaš!
SPOMIENKAtkov
Dňa 16. marca si pripomíname
1. výročie úmrtia našej drahej
Heleny Bielčikovej,
rod. Barniakovej.
Helka, chýbaš mi.
Spomína si na teba
Julo a p. Helena Hubačová.

POĎAKOVANIEkov
Odchádzam za svetlom,
v diaľke sa spojím s ním.
Tým, ktorých milujem,
na cestu posvietim.
Ďakujeme rodine, priateľom,
známym, bývalým spolupracovníkom, susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim
drahým manželom, otcom a starkým
Vladimírom Mózerom,
ktorý nás navždy opustil dňa 20. februára 2014
vo veku 72 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Smútiaca manželka s rodinou.

SPOMIENKAtkov
Dňa 14. februára uplynulo
10 rokov od úmrtia
môjho manžela
Jozefa Petrgaloviča.
Tí, ktorí ste ho poznali,
spomeňte si so mnou.
Spomína manželka.

SPOMIENKAtkov
Odišla si, niet ťa medzi nami,
už len kytičku kvetov ti na hrob
môžeme dať,
sviečku zapáliť a spomínať.
Dňa 13. marca si pripomíname
4. výročie, čo nás navždy
opustila naša mamička, starká a prastarká
Mária Vencelová.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne ho naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud mu nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude stále žiať.
Dňa 6. marca uplynuli 4 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý syn, brat,
švagor a strýko
Peter Waldhauser.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomínajú rodičia, sestry Jana a Marika
s rodinami a brat Vlado s rodinou.

SPOMIENKAtkov
Už nevidíš slnko, krásny deň,
na cintoríne snívaš svoj večný sen.
Už nie 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, ktorí ťa milovali.
Dňa 6. marca sme si pripomenuli 4 roky
od chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý priateľ a otec
Peter Waldhauser.
Spomeňte si s nami.
Spomína Katka a dcérka Alžbetka.

Skejťácke tenisky:

Poviedky publikované v tejto knihe nie sú len pre deti a
o deťoch, ale nepriamo aj o ich rodičoch a starých rodičoch. Výber poviedok ponúka autentický ponor
do duše, ukáže čitateľovi radosť i bolesť, ktorá sa tam
skrýva, no poskytne i trochu nádeje a radosti, možno aj
zábavu a dobrodružstvo. Ale hlavne nastaví zrkadlo.

Almond David – O chlapcovi,
ktorý plával s piraňami:

Stanleyho strýka Ernieho najviac na svete fascinujú konzervované ryby. Ich dom sa dokonca premenil na jednu
veľkú konzerváreň. Keď strýko zakonzervuje aj Stanleyho obľúbenú rybičku, Stan sa rozhodne odísť.
(r)
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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 €
HĽADÁ SA AUDREY – VEĽKÝ BIELY PUDEL

V sobotu 22. februára
zbehla do lesa oproti motorestu Dubník a už sa nevrátila. Majitelia ju zúfalo hľadajú, veľmi im chýba. Môže
sa nachádzať aj v okolitých
dedinách (Janova Lehota,
Slaská, Kosorín, Lovčica
Trubín, Prestavlky, Prochot
atď.) Sučka je kastrovaná.
V prípade, že ste ju videli, alebo máte o nej akékoľvek informácie, prosím, volajte kedykoľvek
na číslo 0905 360 400. Odmena istá!
VENUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ

OZ Združenie na pomoc škole na Ul. M. R. Štefánika
č. 17 v Žiari nad Hronom
„Dvojke“ sa aj práve vďaka vašej podpore môže podariť
posunúť školu a kvalitu vyučovacieho procesu o poriadny kus vpred. Získané finančné prostriedky budú (ako
aj po minulé roky) využité na materiálne vybavenie odborných učební, nákup učebných pomôcok a v neposlednom rade na zaujímavejšie a hodnotnejšie ocenenie
nadaných a talentovaných žiakov. Našim cieľom je aj
naďalej inovovať prostredie, v ktorom sa žiaci denno-denne nachádzajú a neustále posúvať úroveň vzdelávania.
Opäť sa teda uchádzame o vašu priazeň a ochotu darovať nášmu združeniu 2% z daní. Ďalšie informácie na
www.zsstefanikazh.edu.sk/2percenta.html.
Za vaše rozhodnutie ĎAKUJEME.
(r)

11. marec 2014 | Mestské noviny

CENNÉ PAPIERE BEZ HODNOTY
MÔŽETE PREVIESŤ
NA FNM SR

Hľadám domov

V roku 1992 sa veľká väčšina z nás zapojila
do kupónovej privatizácie. Stali sme sa majiteľmi akcií slovenských podnikov. Časom
mnohé z týchto cenných papierov stratili
hodnotu.
V zmysle zákona sú však tieto cenné papiere
vedené na účtoch majiteľa v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtov
je spoplatnené, preto začiatkom roka posiela
centrálny depozitár faktúry. Máme dve možnosti: cenné papiere si ponechať alebo, ak pre
nás nemajú hodnotu, previesť ich bezodplatne
na Fond národného majetku SR. Ako konkrétne
postupovať vám radi poradíme.
Ak dostanete faktúru za vedenie účtu, mali
by ste ju uhradiť v stanovenom termíne. Následne si zistite trhovú hodnotu vašich cenných papierov. Trhovú hodnotu si môžete zistiť
v dennej tlači, v banke, na internete, u obchodníkov s cennými papiermi, prípadne na Burze
cenných papierov v Bratislave, a.s. Na hodnotu
vašich cenných papierov sa môžete spýtať aj na
telefonickej linke spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s.
0800 124 784. Ak pre vás cenné papiere nemajú
hodnotu, môžete ich bezodplatne previesť na
Fond národného majetku SR. Prevody realizuje
spoločnosť Dlhopis, o.c.p., a.s. prostredníctvom
vybraných pobočiek Slovenskej pošty, a.s. Na
prevod cenných papierov potrebujete občiansky preukaz, vhodné je priniesť si aj výpis
z účtu majiteľa, ktorý ste dostali v obálke spoločne s faktúrou. Prevod cenných papierov na
Fond národného majetku SR je bezplatný. Po
prevode cenných papierov v roku 2014 za vás
Fond národného majetku SR prevezme povinnosť uhradiť poplatok za vedenie účtu za rok,
v ktorom ste vykonali prevod. Fond vám zároveň vráti uhradený poplatok za vedenie účtu aj
za dva predchádzajúce roky, teda za roky 2012
a 2013. Pozor, prevod cenných papierov na
FNM SR je možné urobiť už len do konca roka
2014! V súvislosti s fakturáciou zriadil Centrálny
depozitár cenných papierov SR, a.s. telefonickú
linku 02/5939 5939. Odpovede na otázky môžu
klienti nájsť aj na web stránkach: www.cdcp.sk
v sekcii Časté otázky a www.akciebezhodnoty.
sk.
(r)

Šteniatko – sučka, kríženec pravdepodobne stavača, vek 4 mesiace, váži
12 kíl a výškou je teraz pod
kolená. Je to typické šteniatko. Zo začiatku je Nancy
trošku bojazlivá, ale napriek tomu je hravá, priateľská, prítulná a ani sebavedomie jej nechýba. Zo psíkmi nemá problém, s každým by
si hrala. Hygienickým návykom sa ešte učí.
Vo vnútri nič neničí, je skôr pokojnej povahy.

DARUJTE 2 % Z DANÍ ŠKÔLKAROM

Darujte 2 % zo svojich daní pre deti z Materskej školy – elokované pracovisko na Ul. A. Kmeťa 17 v Žiari
nad Hronom.
MŠ je zameraná na oživovanie ľudových zvykov a tradícií, preto chceme získanú finančnú čiastku použiť
na zhotovenie krojov pre všetky deti a rekonštrukciu
priestoru v interiéri budovy (výmena podlahovej krytiny). Tlačivá na poukázanie 2 % z dane môžete získať aj
na webovej stránke: www.ziarskeskoly.eu.
Názov: Občianske združenie Úsmev
Adresa: Andreja Kmeťa 17, 965 01 Žiar nad Hronom
Právna forma: Združenie
IČO: 37957449
Na daný účel môžete prispieť aj priamo na číslo účtu
411554358/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni v Žiari
nad Hronom.
Ďakujeme.
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NANCY

ELVIS
LABRADORSKÝ RETRIEVER

Elvis je asi 3-ročný čierny
labrador. Je priateľský, znášanlivý so psíkmi, vhodný
aj k deťom. Kvôli problémom v rodine bol vrátený z adopcie, bol zvyknutý bývať v byte, má už hygienické návyky. Je
kastrovaný, očkovaný a čipovaný.
DENKA

Denka je mix jazvečíka, je
už staršia, ale pokojnejšej
povahy. Z rodinných dôvodov ju po polročnej adopcii vrátili do útulku.
Je očkovaná, čipovaná a kastrovaná. Vhodná je
k deťom aj k iným psíkom. Môže ísť aj do bytu.
DEBBIE

Debbie je mladučká, asi
8-mesačná sučka, zrejme
kríženec nejakého poľovného plemena. Je maličkého vzrastu (asi 10 kg), 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 dnu.
PEGGY

Peggy je približne
7-mesačná sučka menšieho vzrastu (do 10
kg). Je veľmi milej, priateľskej povahy. Hneď sa
podriaďuje či už iným
psom, alebo človeku.
Jej srsť je jemnučká ako
páperie a je vhodná len
do bytu alebo do domu s pobytom vo vnútri.
Peggy bude očkovaná, čipovaná a kastrovaná.
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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Majster Slovenska na 1500 metrov je Žiarčan
ATLETIKA

V sobotu 1. marca sa uskutočnili halové Majstrovstvá
Slovenska, kde MŠK – Atletický klub získal titul majstra
Slovenska v dorasteneckej kategórii.
Halovým majstrom Slovenska na 1500 metrov sa stal
Lukáš Muha, ktorý spomedzi trinástich bežcov z celého Slovenska vyhral v osobnom rekorde 4:22,29 min.„Bežalo sa mi
veľmi dobre. Konkurencia bola veľká. Bežalo sa takticky, rozbehnuté to nebolo ideálne, čo mi možno pomohlo v závere.
Celý pretek som sa ťahal v 4-člennej skupinke a posledných

200 metrov som ich doslova prešprintoval a získal ďalší titul.
Potešil ma fakt, že posledných 200 metrov som mal za 29 sekúnd, čo bolo rýchlejšie ako osemstovkári v závere,“ povedal
Lukáš Muha krátko po dobehnutí do cieľa.
V trojskoku Žiar reprezentovala Simona Repiská. Skočila
svoj osobný rekord 9,90 metra, s ktorým sa umiestnila celkovo na 6. mieste.„Síce sa tomu venujem len druhý mesiac,
ale chcela som ísť nad 10 metrov. Verím tomu, že po ďalších
tréningoch pôjde výkonnosť hore do M-SR na dráhe,“ pove-

Tréner Oliver Dávid a Lukáš Muha.

Nikola Bahnová, Lenka Fekiačová, tréner Miroslav Rybársky, Simona Repiská a Zuzana Krajčíková.

dala Simona.
Zuzka Krajčíkova sa na 800 metrov umiestnila
na 10. mieste, kedy pretekala vo vyššej kategórii. Chodkyňa
Nikola Bahnová na trati 3000 metrov chôdze obsadila vo vysokej konkurencii skvelé 10. miesto. K týmto trom dievčatám
sa pridala aj Lenka Fekiačová. Spolu bojovali v štafete na 4 x
200 metrov, kde obsadili 8. miesto. Stalo sa tak potom, ako si
Bahnová v poslednej zákrute pred cieľovou rovinkou podvrtla členok a dobehla s bolesťami do cieľa.
(ap)

Veni, vidi, vici po karatisticky
KARATE

Slovenský pohár je pre našich karatistov z MŠK Žiar
nad Hronom už tradičným turnajom, kde zbierajú cenné umiestnenia a body pre postup na majstrovstvá
republiky. Turnaj je náročný hlavne tým, že na ňom
zvyčajne štartuje špička slovenského karate. Prvé kolo
Slovenského pohára sa konalo 22. februára v Sabinove
a štartovalo na ňom 382 pretekárov z 52 klubov z celého
Slovenska.
Hneď disciplína súborných cvičení kata ukázala, že žiarski
karatisti sú na turnaj dobre pripravení. Ako prvé nastúpili do
bojov naše najmladšie pretekárky, pre ktoré to bola premiéra na Slovenskom pohári. V kategórii 5 – 7-ročných dievčat
naše farby hájili Natália Volfová, Ivana Gahírová a Alexandra
Biela. Najviac sa darilo Alexandre, ktorá sa veľmi pekne predvedenými zostavami prebojovala až do finále, kde nakoniec
skončila druhá.V kategórii 8 – 9-ročných nastúpili Ester Šišková, Patrícia Vanková a Nela Mladenovič. V tvrdej konkurencii
sa k medaile nakoniec podarilo prebojovať len Esterke, ktorá
skončila bronzová. V chlapčenskej kategórii 8 – 9-ročných
sme mali nášho najskúsenejšieho katistu – úradujúceho
majstra Slovenska Šimona Sečkára. Šimon aj tentoraz podal
stopercentný výkon, keď nedal súperom najmenšiu šancu a
kategóriu vyhral.V kategórii 10 – 11-ročných dievčat nastúpili
Viktória Pavlová a Viktória Snopková. Obe podali pekný výkon, no na medailu to tentoraz nestačilo. Bodku za súťažnou
disciplínou kata spravil tréner katistov Miloš Viglašský, ktorý
nastúpil v kategórii veteránov nad 35 rokov, kde si vybojoval
striebro.

V Slovenskom pohári Žiarčania
na historicky prvom mieste
Disciplína športový zápas kumite začala taktiež najnižšími
vekovými kategóriami. V kategórii 5 – 7-ročných dievčat nad
28 kg podala veľmi sympatický výkon Ivana Gahírová, ktorá
vo svojej kumiťáckej premiére na Slovenskom pohári nenašla premožiteľku, a tak si domov odniesla zlato. Podobne sa

Šimon Sečkár sa na stupeň víťazov postavil dvakrát.

darilo aj Natálii Volfovej v kategórii do 24 kg. Natália dala do
svojich zápasov stopercentné nasadenie a vo finále porazila
aj skúsenejšiu súperku. Pre Natáliu to bolo prvé kumiťácke
zlato v jej kratučkej kariére. V tej istej kategórii nastúpila na
svoj prvý kumiťácky duel Bibiána Černáková, ktorá si nakoniec po peknom výkone odniesla z turnaja bronz.V kategórii
8 – 9-ročných chlapcoch do 28 kg nastúpili Šimon Sečkár a
Adam Dolnický. Šimon mal svoj deň, a tak aj v tejto kategórii exceloval a vybojoval si druhé zlato. Adam sa prebojoval
k boju o bronz, ale ten mu nakoniec ušiel. V dievčenskej
kategórii taktiež tesne ušiel bronz Patrícii Vankovej, no jej
pekný zápasnícky prejav trénerov potešil. V 10 – 11-ročných
dievčatách do 35 kg hájili naše farby Veronika Viglašská a Viktória Snopková. Veronike sa nepodarilo prejsť vyraďovacími
kolami. Viktória sa prebojovala až k boju o bronz, ale tu už na
oveľa skúsenejšiu súperku nestačila. V chlapčenskej kategórii do 40 kg ukázal Aris Nikolas Čela nádherný výkon, keď
postupne zdolal všetkých svojich súperov a stal sa víťazom
kategórie. Poslednou vekovou kategóriou boli mladší dorastenci 12 – 13 rokov. V chlapčenskej kategórii do 45 kg našiel
Zdenko Vanka premožiteľa len vo finále, a tak si z turnaja
odniesol striebro. V dievčenskej kategórii do 40 kg nastúpila
úradujúca majsterka Slovenska, Natália Rajčanová. Natália

noviny.ziar.sk

prehrala v semifinále, no boj o bronz bol už v jej réžii a trénerov hlavne potešilo, že po zranení sa postupne opäť dostáva
do formy. Poslednou štartujúcou bola skúsená pretekárka
Nina Jelžová. Jej kategória nad 45 kg bola preplnená zvučnými menami a akákoľvek medaila by bola veľkým úspechom.
Nina sa skoncentrovala na svoj výkon a postupne vyraďovala
svoje súperky. Finále s domácou pretekárkou bolo sledované celou športovou halou a záverečný potlesk pre víťazku
patril práve našej pretekárke.
Celková bilancia 6 zlatých, 3 strieborné a 3 bronzové medaily náš Karate klub MŠK Žiar nad Hronom vystrelila na prvé
miesto spomedzi 52 zúčastnených klubov. Je to historicky
najlepší výsledok nášho klubu na Slovenskom pohári. Na
záver treba vyzdvihnúť výkony najmladších pretekárov, ktorí po vzore svojich skúsenejších kolegov išli do bojov úplne
naplno a svoje malé skúsenosti vyvážili obrovským srdcom
bojovníka.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner
www.karatezh.sk

Nina Jelžová v akcii.
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Žiarsky Karate klub oslávil 40 rokov

Žiarske nádeje zdolali
Handlovú

KARATE

BASKETBAL - STARŠÍ MINIBASKETBALISTI

Pripomenuli sme si 40 rokov karate v Žiari nad Hronom.

Karate klub MŠK Žiar nad Hronom sa v roku 2013 stal
piatym najlepším karate klubom na Slovensku.V tomto
roku sme si pripomenuli už 40 rokov od jeho vzniku.
Začiatky trénovania v našom meste sa datujú do začiatku
roka 1974, kedy vznikol jeden z prvých mimobratislavských
oddielov na Slovensku. Zásluhu na jeho vzniku a neskôr aj
životaschopnosti mali vtedy mladí a zapálení pre tento šport,
Jaroslav Masarik a Miroslav Dubovský. Po prvom roku fungovania mali vyškolených piatich trénerov, troch rozhodcov,
deväť cvičencov malo stupne technickej vyspelosti a celkovo
bolo v klube približne štyridsať členov.

Od roku 2005 dosiahol klub celkovo 1223 medailových
umiestnení, z toho 309 z medzinárodných súťaží. Za štyridsať
rokov pôsobenia dosiahol klub výsledky, ktoré odrážajú prácu, na ktorej sa podieľali tréneri, predsedovia klubu, jednotliví
členovia výborov, ale hlavne odchovanci klubu – športovci.
Za uplynulé obdobie zaznamenali žiarski karatisti bilanciu
2333 medailí. Okrúhle výročie klubu oslávili jeho členovia
vo veľkom štýle v piatok 28. februára na spoločenskom
podujatí. V budúcom vydaní novín vám bližšie predstavíme
40-ročnú činnosť žiarskeho Karate klubu.
(li)

BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 55:11 (11:3,
14:1, 6:6, 24:0)
Strelci: Barcík 12, Novák 10, Greguš 9, Babiak 5, Király 4, Golebiowský 4, Kret 3, Grochal 2, Kucej 2, Truben 2, Balogh 2, Švec,
Ziman, Lehotský.
BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 66:2 (13:2,
25:0, 15:0, 13:0)
Strelci: Barcík 12, Golebiowský 12, Novák 10, Kret 7, Király
6, Babiak 4, Greguš 4, Grochal 3, Kucej 2, Truben 2, Balogh 2,
Ziman 2, Švec, Lehotský.
V predohrávke skupiny stred starších minibasketbalistov privítali Žiarčania súpera z Handlovej.
Od prvých sekúnd na palubovke dominovali domáci, ktorí
sa prezentovali veľmi dobrou obranou a celkovou zohratosťou. Po získaných loptách sa chlapci videli a presnými nahrávkami sa bez väčších problémov dostali pod kôš súpera,
kde aj úspešne zakončili. Skóre prospech domácich utešene
narastalo a bolo len otázkou, o koľko bodov vyhrajú žiarske
nádeje. Do hry sa zapojili všetci hráči, ktorým patrí vďaka za
predvedený výkon.
Juraj Horváth, tréner

Žiarčanom stačilo na víťazstvo 58 lôpt súpera
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI

pasu, kedy súper dokázal s domácimi ešte držať krok. Aj keď
sme prvý polčas prehrali o jeden bod, naša hra sa neustále
zlepšovala a zápas sme vyhrali o 19 bodov. Hneď v prvom
zápase si Žiarčania vyskúšali dva nové obranné systémy,
s ktorými sa potrebovali všetci hráči vžiť, a hlavne pochopiť,
kde má kto bežať, kedy a koho brániť. V druhom zápase už
jednoznačne dominovali Žiarčania, čo sa prejavilo na celkovej hernej pohode družstva, ako aj na výsledku. Nové systémy v obrane vychádzali a chlapci po ľahko získaných loptách
dokázali rýchlo a presne zakončiť. V obidvoch zápasoch sme
získali 58 lôpt súpera a, naopak, len 23 stratili. Na celkovom
jednoznačnom víťazstve sa podieľali všetci nominovaní hráči, ktorým za odvedený výkon patrí vďaka.
Juraj Horváth, tréner a Július Kucej, asistent

BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Liptovský Mikuláš
59:40 (11:10, 9:11, 29:12, 10:7) Strelci: Horváth 23, Bača
15, Krajčovič 6, Kucej 6, Novák 4, Truben 2, Golebiowski
2, Grochal 1, Kotlárik, Švec, Barcík, Greguš, Mihál.
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Liptovský Mikuláš
76:33 (24:10, 14:11, 22:4, 16:8) Strelci: Horváth 16, Mihál 12,
Novák 10, Bača 10, Kucej 8, Krajčovič 8,Truben 4, Grochal 2,
Greguš 2, Švec 2, Barcík 2, Kotlárik, Golebiowski.
V mestskej Športovej hale odohrali mladší žiaci svoje ďalšie dva zápasy proti súperovi z Liptovského Mikuláša. Súper
pricestoval posilnený aj o starších chlapcov ročník 2000, ktorí
vyčnievali nad našimi chlapcami.
Táto výhoda súpera sa prejavila len v prvých minútach zá-

Kadetky naďalej kraľujú svojej súťaži
VOLEJBAL
KADETKY – I. TRIEDA STRED

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

34
32
34
32
32
32
32
32
32
32
32
32

27
21
23
23
16
13
13
11
10
9
3
1

2 2 3
5 3 3
2 1 8
1 3 5
3 2 11
3 0 16
2 2 15
2 4 15
2 2 18
1 0 24
1 3 25
0 2 29

92:29
85:32
81:37
81:30
65:53
54:59
51:61
51:66
48:69
36:71
32:87
11:93

87
76
74
74
56
45
45
41
36
29
14
5

MLADŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED – JUH

16. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – TJ ŠK VK Krupi-

na„B“ 3:0 (9, 7, 6)/3:0 (12, 12, 5)
Všetky dievčatá podali zodpovedný výkon a
zapísali si povinné víťazstvo. Mohli si zahrať všetky hráčky, ale najviac prekvapila nahrávačka Diana Vašová, ktorá zahrala na poste smečiarky.
(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“

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

26
25
22
23
18
16
13
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
12
14
18
21
23
27
30

92:19
82:26
85:31
76:30
66:43
61:50
56:58
48:67
41:72
28:78
15:86
6:96

87
78
76
71
61
54
46
37
29
21
14
2

MLADŠIE ŽIAČKY – MIDIMAX

Semifinále II. – turnaj v Žiari nad Hronom:
VK MŠK Žiar nad Hronom – VK MŠK Žiar nad Hro-

noviny.ziar.sk

nom„B“ 2:1 (-20, 23, 13)
VK Tatran Banská Bystrica „B“– VK Tatran Banská
Bystrica 0:2 (-13, -17)
VK MŠK Žiar nad Hronom „B“ – ŠVK Tatran Banská
Bystrica 0:2 (-8, -8)
VK MŠK Žiar nad Hronom –ŠVK Tatran Banská Bystrica„B“ 2:0 (22, 15)
ŠVK Tatran Banská Bystrica „B“ – VK MŠK Žiar
nad Hronom„B“ 2:1 (12, -10, 6)
ŠVK Tatran Banská Bystrica –VK MŠK Žiar nad Hronom 2:0 (6, 13)
Aj keď družstvo „B“ nepostúpilo, zaslúži si pochvalu a najviac prekvapila Soňa Turčanová.
(it)
1. B. Bystrica
6 6 0 12:0 12
2. Žiar n. Hr.
6 4 2 8:5 10
-----------------------------------------------------------------3. Žiar n. Hr. „B“
6 1 5 4:10 7
4. B. Bystrica „B“
6 1 5 2:11 7

Do finálového turnaja v Hnúšti postúpili Banská Bystrica a Žiar nad Hronom.
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Žiar má 17 majstrov Slovenska a 4 majstrov Európy
(Dokončenie zo 16 . strany)
Zloženie posádky: Daniela Kolháneková, Viktória Fričová,
Lívia Klimentová, Petra Urblíková. Prezident klubu: Ivan Šimič.
•Mladší mini basketbalisti Basketbalového klubu MŠK
Žiar nad Hronom: Majstrovstvá Slovenska v basketbale
mladších mini basketbalistov sa hrali v Leviciach za účasti
najlepších tímov západnej oblasti a východnej oblasti. Žiarčania dokázali vyhrať tri z piatich zápasov a zaslúžene získali
3. miesto z Majstrovstiev Slovenska. Zloženie družstva: Marek
Novák, Hugo Kucej, Matej Ihring, Marek Grochal, Matej Golebiowski, Jakub Švec, Richard Truben, Matúš Tomášik, Juraj
Greguš, Jakub Babiak, Pavel Király, Patrik Ďurica, Adam Dekýš,
Juraj Kret. Realizačný tým: tréner Juraj Horváth a asistent trénera Jozef Janovič. Prezident klubu: Oľga Kubíková.
•Žiaci Základnej školy na Jilemnického ulici v Žiari nad
Hronom: žiaci sa prebojovali do finále Majstrovstiev Slovenska v basketbale žiakov ZŠ. Vo finálovom turnaji sa zúčastnili
všetci víťazi z krajských majstrovstiev. Finálový turnaj sa hral
v dvoch skupinách, kde žiaci IV. ZŠ vyhrali„A“ skupinu. V ďalších zápasoch o medaily žiaci IV. ZŠ porazili Poprad rozdielom
20 bodov a vo finále sa stretli so žiakmi zo Spišskej Novej Vsi,
kde Žiar prehral pomerom 76:63. V celkovom poradí sa tak
žiaci IV. ZŠ umiestnili na 2. mieste v rámci Majstrovstiev Slovenska, ale touto a jedinou prehrou v celej súťaži sa žiaci IV. ZŠ
pripravili o možnosť reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Európy. Zloženie družstva: Jaroslav Supuka, Branislav
Obert, Jakub Kadáši, Roman Ševčík, Matej Záhorec, Marek
Páleník, Matej Košťál, Matej Foltán. Tréneri Jozef Štábel a Štefan Muha.
•Muži Futbalového klubu Pohronie Žiar nad Hronom
Dolná Ždaňa: muži FK Pohronie sa stali víťazmi III. Ligy skupina Východ v súťažnom ročníku 2012/2013. Futbalový klub
Pohronie postúpilo do II. najvyššej súťaži na Slovensku, kde
vyššie je už len Corgoňliga. FK Pohronie bude tentoraz hrať
v II. lige Západ. Zloženie mužstva: Patrik Abrahám, Pavol Blaho, Radoslav Drobňák, Jaroslav Gramblička, Zdenko Kamas,
Roman Krivjančin, Juraj Líška, Roman Packo, Michal Páleník,
René Paraj, Ján Pinka, Pavol Puliš, Martin Sedliak, Jozef Sekereš, Mário Sepeši, Ján Sojka, Filip Zvara, Denis Urgela, Matúš
Matuškovič, Juraj Varga. Tréner Štefan Zaťko, asistent trénera
Rastislav Urgela, vedúci družstva Ján Búci, manažér A družstva Stanislav Neuschl, výkonný riaditeľ FK Jozef Urblík.
Majstri Slovenska – súťaž kolektívov (ocenenie športový kolektív), ocenené 3 kolektívy:
•Futbalisti FK Pohronia Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa:
prípravka FK Pohronie pod hlavičkou ZŠ na Ul. Dr. Janského
č. 2 v Žiari nad Hronom vo finálovom turnaji v Nitre zvíťazila
v konkurencii až 970 základných škôl z celého Slovenska na
jubilejnom 15. ročníku Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1.stupňa ZŠ McDonald´s Cup 2012/2013
a stali sa majstrami Slovenska. Toto ocenenie si zaslúžili títo
hráči FK Pohronie a žiaci ZŠ na Ul. Dr. Janského v Žiari nad
Hronom: Július Daniel Žember, Martin Šuster, Samuel Rajčan,
Tomáš Kukučka, Martin Krčmár, Radoslav Beňo, Viktor Tatár,
Samuel Solga, Matej Dovčík a Peter Beňo, učiteľ: Peter Nemec. Výkonný riaditeľ FK: Jozef Urblík.
•Družstvo kadetov Cyklistického klubu MŠK Žiar nad
Hronom: družstvo kadetov sa stalo celkovým víťazom Slovenského pohára v cestnej cyklistike a v časovke družstiev
skončili na 1. mieste a získali titul majstri Slovenska pre rok
2013. Zloženie družstva: Adrián Foltán, Henrich Hasch, Nicolas Jelža, MatejTruban. Prezident klubu: Milan Veselý.
•Tanečno-športový klub Stella Žiar nad Hronom: na
Majstrovstvách Slovenska získal kolektív TŠK Stella po tretíkrát titul majstrov Slovenska v kolektívnych choreografiách.
Súťažili páry: Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová, Jaroslav
Ihring – Natália Varechová, Marek Hlaváč – Sofia Gelienová,
Martin Kollár – Dominika Krčmárová, Tomáš Legíň – Isabella

Tomáš Král boduje v boccii.

Klub vodáctva a raftingu.

Kolektív trénerov karate klubu.

Ocenená trénerka Stella Víťazková.

Kúšová, Andrej Hric – Soňa Herková, Filip Gáfrik – Ema Kollárová, Martin Žňava – Petrana Herková. Tréneri: Stella Víťazková a Petra Víťazková. Predseda: Miroslav Víťazka.
Tréner mesta Žiar nad Hronom, ocenených 5 trénerov
+ kolektív trénerov karate klubu:
•StellaVíťazková –TŠK Stella
Je členkou súťažného úseku Slovenského zväzu tanečného športu a rozhodcovskej kariére sa venuje od roku 1999 s
kvalifikáciou rozhodca WDSF (Word dance sport federation),
je TOP rozhodcom v Slovenskej republike s oprávnením rozhodovať Majstrovstvá Slovenska. Dosiahnuté výsledky za rok
2013: umiestnenie na majstrovstvách Slovenska – v choreografii Move together sa v kategórii juniori stali majstrami Slovenska v kolektívnych choreografiách, choreografia Aprílové
variácie – 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii
dospelých. Je autorkou viac ako 40 choreografií a so svojím
tímom sa získala 6 titulov majstrov Slovenska. Pracuje s deťmi
od 5 rokov a vedie viac ako 10 rokov aj Seniorov Optimistov.
Najväčšie úspechy klub dosahuje v juniorskej kategórii, kde
jej zverenci pravidelne bojujú o najvyššie umiestnenia v rámci Slovenska.
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•František Sitora - Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom
Viedol cyklokrosovú aj cyklistickú reprezentáciu Slovenska
a pripravoval reprezentantov na Olympijské hry v Aténach.
Od roku 2005 obnovil činnosť žiarskeho cyklistického klubu a od jeho pôsobenia vychoval a jeho zverenci získali už
niekoľko titulov majster Slovenska. Dosiahnuté výsledky
cyklistov v sezóne 2013: 2. miesto CK v Slovenskom pohári
v cestnej cyklistike, 1. miesto kadetov v Slovenskom pohári mládeže v cestnej cyklistike, 2. miesto starších žiakov
v Slovenskom pohári mládeže v cestnej cyklistike, 2. miesto
mladších žiakov v Slovenskom pohári mládeže v cestnej
cyklistike, 1. miesto kadetov MŠK na M-SR v časovke družstiev, 3. miesto CK v Slovenskom pohári v cyklokrose. Cyklisti
MŠK reprezentovali SR na Európskom Olympijskom festivale
mládeže v Utrechte (Adrián Foltán a Kristián Zimány ), ako aj
na neoficiálnych Majstrovstvách Európy kadetov v Rakúsku
(Adrián Foltán, Henrich Hasch a Kristián Zimány). Junior Juraj
Bellan reprezentoval SR v pretekoch Svetového pohára ako
aj na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta v cestnej
cyklistike. Zisk 18 medailí na republikových šampionátoch,
zisk 4 titulov majstra SR.
•Miroslav Rybársky – Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom
Počas trénerskej práce vychoval mnoho atlétov, medzi
ktorými boli reprezentanti Slovenska a majstri Slovenska ako
Martina Chmelíčková, sestry Vozárové, Marek Hrmo, Marián
Gajdošík, bratia Kúdeloví, Juraj Černaj, Zuzana Buchalová,
Peter Kováč, Jakub Forgáč. O kvalitnej trénerskej práci svedčí
aj tohtoročné oceňovanie Športovec mesta za rok 2013, kde
bolo ocenených 9 zverencov, ako i družstvo dorastencov
atletického klubu, ktorí získali popredné umiestnenia na súťažiach v rámci Stredoslovenského atletického zväzu a majstrovstiev Slovenska.
• Juraj Horváth – Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
Už počas hráčskej kariéry sa začal venovať trénovaniu,
najprv ako asistent a od roku 2006 už ako hlavný tréner. Bol
asistentom trénera pri kadetoch, ktorí sa stali majstrami Slovenska v sezóne 2007/2008, trénerom družstva mladších
mini, ktorí získali v sezóne 2011/2012 z Majstrovstiev Slovenska v Žiline bronzové medaily. V súčasnosti je trénerom družstva starších mini, ktorí na Majstrovstvách Slovenska získali
4. miesto, trénerom družstva mladších mini, ktorí z Majstrovstiev Slovenska priniesli bronzové medaily.
• Ľubomír Striežovský + kolektív trénerov Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom v zložení Ivan Tatár, Radovan
Černák, Miloš Viglašský, Vladimír Neudeker, Anton Urblík, Ivan Červenka.
Ľubomír Štriežovský sa postupne sa svojimi výkonmi
zaradil do reprezentácie oddielu a ako dorastenec a muž sa
zaradil medzi špičku Slovenského karate. Bol reprezentantom Slovenska v športovom zápase KUMITE. Je niekoľkonásobným majstrom kraja, majstrom Slovenska v športovom
zápase aj v súborných cvičeniach. Je trénerom 2. triedy a
držiteľom 3 danu. Svoje bohaté skúsenosti teraz odovzdáva
mládeži klubu, ktorá dosahuje výborné výsledky v súťažiach.
Momentálne sa venuje výchove a trénovaniu zápasníkov v
karate klube, kde vychoval niekoľko majstrov Slovenska a Európy, medailistov Svetových a Európskych pohárov – Jelžová,
Veisová, Rajčanová, Sečkár, Vanka, Marko a vlastne všetkých
doterajších mladých medailistov klubu. V predchádzajúcom
období trénoval terajšiu pretekárku Univerzity Mateja Bela,
DominikuTatárovú, ktorá je medailistkou majstrovstiev sveta
a Európy .
Kolektív trénerov Karate klub MŠK Žiar nad Hronom dosiahol historicky najlepšie výsledky, čoho dôkazom sú dosiahnuté výsledky členov Karate klubu aj pri dnešnom oceňovaní.
(li)
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Žiar má 17 majstrov Slovenska a 4 majstrov Európy
V utorok 25. februára prijal primátor Peter Antal najúspešnejších športovcov mesta Žiar nad Hronom za rok
2013. Medzi nimi bolo 17 majstrov Slovenska či 4 majstri
Európy.
Oceňovanie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta sa stalo už každoročnou tradíciou. Tí najlepší
si ocenenie preberajú z rúk viceprimátora, zástupcu Nadácie
ZSNP a Slovalco a od primátora mesta. Za minulý rok sa Žiar
môže pochváliť 17 majstrami Slovenska a 4 majstrami Európy. Úspešné boli aj kolektívy. Tri sa stali majstrami Slovenska
a šesť kolektívov skončilo na 2. a 3. mieste. Oceňovanie bolo
aj tento rok spojené so zaujímavým kultúrnym programom.
Vystúpila v ňom vzdušná akrobacia Vertigo a silák Apolón.
Ten prítomných ohúril ležaním na klincoch, rozbíjaním betónovej kocky priamo na svojej hrudi či ohýbaním železa.
Nechýbala ani lahôdka – okolo krku mal omotaný ostnatý
drôt a za ním ťahal vozík so šiestimi mužmi. Programom moderoval obľúbený RichardVrablec.
(li)
Kategória žiaci, ocenených 24 športovcov:
Roman Debnár (karate klub), Benjamín Žemla (aikido
klub), Adam Hríň (atletický klub), Tereza Veselá (plavecký
klub), Zuzana Krajčíková (atletický klub), Samuel Frindt (aikido klub), Andrej Tončík (aikido klub), Peter Matejíček (horolezecký klub), Marko Kováč (karate klub), Zdenko Vanka (karate klub), Aris Nikolas Čela (karate klub), Jakub Varhaňovský
(cyklistický klub), Adam Foltán (cyklistický klub), Hugo Repáň
(stolnotenisový klub), Jakub Filús (stolnotenisový klub), tanečný pár Stanislav Kubáň – Zuzana Prausová (TŠK Stella),
tanečný pár Jaroslav Ihring – Natália Varechová (TŠK Stella),
Alex Karkuš (plavecký klub), Marcel Juriga (športovo strelecký
klub), Nina Jelžová (karate klub), Lenka Fekiačová (atletický
klub), Jakub Kádaši (basketbalový klub).

Ocenený karatista Radovan Černák.

Kategória dorast, ocenených 6 športovcov: Nikola
Bahnová (atletický klub), Martin Kollár (atletický klub), Jakub
Forgáč (atletický klub), Veronika Matejíčková (horolezecký
klub), Adrian Foltán (cyklistický klub), Simon Kupec (futbalový klub Dukla BB).
Kategória muži – ženy, ocenených 10 športovcov: Vladimír Baláž (športovo strelecký klub), Bohuš Melicherčík (atletický klub), Daniel Matis (atletický klub), Marcela Kocholová
(atletický klub), Daniela Kolháneková (klub vodáctva a raftingu), Martin Andreánsky (plavecký klub), tanečný pár Jaroslav
Oboňa – Dominika Rošková (TŠK Stella), Ivan Tatár (karate
klub), Tomáš Král (SK Victoria – preteká v paraolympijskom
športe boccia).
Majstri Slovenska – súťaž jednotlivcov, ocenených 17
športovcov (Rajčanová a Láska sú 2-násobní majstri): Lukáš Muha (atletický klub), Michal Výrostko (karate klub), Martina Tatárová (karate klub), Erik Sklenka (karate klub), Šimon
Sečkár (karate klub), Rastislav Štyriak (karate klub), Juraj Bellan
(cyklistický klub), Kristián Zimány (cyklistický klub), Henrich
Hasch (cyklistický klub), Ján Gajdošík (cyklistický klub), Ondrej
Kováč (športovo strelecký klub), Matej Adamec (Svätokrížsky
cech zlatokopov), Radovan Černák (karate klub), Róber Láska
(športovo strelecký klub).
Majstri Európy – súťaž jednotlivcov, ocenení 4 športovci:
Dominika Veisová (karate klub): na Svetovom pohári
Budapest open sa umiestnila na 1. mieste, na medzinárodnej súťaži Grand Prix Žilina sa umiestnila na 3. mieste a na
Európskom pohári Grand Prix of Youth v Bratislave získala
2. miesto. Stala sa celkovou víťazkou Slovenského pohára v
športovom zápase KUMITE. Na Majstrovstvách Európy Shito
ryu asociácie v Nových Zámkoch sa umiestnila na 1. mieste
a získala titul majsterka Európy,
Natália Rajčanová (karate klub): je dvojnásobnou majsterkou Slovenska. Prvý titul získala na súťaži jednotlivcov
v Prievidzi a druhý titul získala na Shito ryu asociácie v Nových
Zámkoch. Na Majstrovstvách Európy Shito ryu asociácie v
Nových Zámkoch sa umiestnila na 1. mieste a získala titul
majsterka Európy,
Milan Laurov (karate klub): na Majstrovstvách Európy
Shito ryu asociácie v Nových Zámkoch sa umiestnil na 1.
mieste a získal titul majster Európy. Je členom juniorskej reprezentácie Slovenska v športovom zápase KUMITE,
Monika Rosenbergerová (kulturistický klub): v kategórii bikiny fitness žien do 163 cm získala 1. miesto a titul majsterka Európy 2013.

Silák Apolón v akcii.
Ocenenie športový kolektív (2. alebo 3. miesto na
M-SR), ocenených 6 kolektívov:
•Štafeta dorastencov Atletického klubu MŠK Žiar nad
Hronom na 4 x 200 m: na halových Majstrovstvách Slovenska dorastu v Bratislave v hale Elán obsadili dorastenci
3. miesto. Zloženie štafety: Zachariáš Poliak, Martin Kollár,
Daniel Nagy, Daniel Pellizola. Prezident klubu: Adam Pajunk.
•Družstvo žiakov Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom:
na Majstrovstvách Slovenska v športovom zápase KUMITE
obsadilo družstvo žiakov konečné 3. miesto. Zloženie družstva: Marko Kováč, ZdenkoVanka, Roman Debnár, Aris Nikolas Čela. Prezident klubu: Ľubomír Striežovský.
•Posádka žien Klubu vodáctva a raftingu MŠK Žiar
nad Hronom: na Majstrovstvách Slovenska, ktorého 1. kolo
sa konalo 11. mája 2013 v Iliáši – Vlkanová sa posádka žien
umiestnila na 3. mieste, 2. kolo posádka neabsolvovala, 3.
kolo sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši, kde sa posádka
umiestnila na 1. mieste, 4. kolo sa uskutočnilo v Čuňove, kde
sa posádka umiestnila na 3. mieste. V celkovom poradí Majstrovstiev Slovenska sa posádka umiestnila na 2. mieste.
(Pokračovanie na 15 . strane)

ZIMNÉ PLÁVANIE VO VODNEJ NÁDRŽI
Klub otužilcov a priateľov zimného plávania PĽM – Pohronské ľadové medvede
z regiónu Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Žarnovica, Horná Ždáňa a Hliník nad Hronom pozývajú
všetkých na zimné plávanie vo vodnej nádrži Lovčica – Baywatch pri Žiari nad Hronom v nedeľu
16. marca o 14.00hod.
Plávame v studených, najradšej v ľadových vodách už niekoľko rokov. Preto sme v roku 2009
založili Klub otužilcov a priateľov zimného plávania. Pravidelne sa otužujeme plávaním v Hro-

ne, alebo v blízkych vodných nádržiach. Neodolali sme opakovane plávať na celoslovenských
akciách v Tatrách, v Dunaji, na Váhu, či v Morave. Reprezentovali sme Slovensko plávaním v decembrovej Dyje z Čiech do Rakúska, plávali sme v jaskyni Punkva a teraz vo februári sme česť
slovenských zimných plavcov a otužilcov hájili v Prahe vo Vltave. Jedného z nás, Vojtecha Tonhajzera, vysielame na Majstrovstvá sveta v zimnom plávaní do fínskeho Rovaniemi. Slovensko si
krásne, otužilci láskou k vode.
(ps)

