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V tomto čísle:
SLOVÁCI VOLILI NOVÉHO PREZIDENTA

Nové osvetlenie má vyššiu svietivosť

Slováci si už v štvrtej priamej voľbe mohli
zvoliť novú hlavu štátu. V prvom kole prezidentských volieb nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu. Pozrite sa, ako sme volili v Žiari.
Strana 2.

STRANA 2

DNI JARNEJ ČISTOTY
UŽ ZAČIATKOM APRÍLA

Už začiatkom apríla sa môžete počas Dní jarnej
čistoty zbaviť nepotrebného odpadu. Prehľad
rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na
území mesta nájdete na 4. strane.
V OPATOVSKOM KOSTOLE
NATOČILI VIDEOKLIP

Výtlky môžu
opravovať počas
celého roka
STRANA 3

Žiarska hudobná formácia Kolegium v týchto
dňoch natočila videoklip ku skladbe Zbohom
(S Bohom). Hlavnú úlohu si v ňom zahral spisovateľ Jozef Banáš. Strana 5.
FONTÁNU V PARKU SPUSTIA 1. APRÍLA

Po dlhých desiatkach rokov bude fontána
v parku opäť sfunkčnená a spustená. Spusteniu
fontány predchádzali rekonštrukčné práce. Viac
na 3. strane.

Rybníky
sú vyčistené,
rybárska sezóna
STRANA 3
začína
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V prvom kole sme si prezidenta nezvolili
V sobotu 15. marca sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky. Keďže žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu, meno
novej hlavy štátu sa dozvieme až po druhom
kole, ktoré sa uskutoční v sobotu 29. marca.
Slováci si svojho prezidenta v priamej voľbe volili už po štvrtýkrát. O priazeň voličov sa uchádzalo
až štrnásť kandidátov – Gyula Bárdos, Jozef Behýl,
Ján Čarnogurský, Robert Fico, Viliam Fischer, Pavol
Hrušovský, Ján Jurišta, Andrej Kiska, Milan Kňažko,
Stanislav Martinčko, Milan Melník, Helena Mezenská, Radoslav Procházka a Jozef Šimko.
Volebná účasť Slovákov bola nakoniec po 1. kole
43,4 %. Najviac hlasov od voličov získal Robert
Fico, ktorý dostal 531 919 hlasov, čo predstavuje
28,01 %. Za ním skončil s 455 996 hlasmi Andrej
Kiska, čo je 24,01 % a tento volebný výsledok ho posunul do druhého kola volieb.
Na treťom mieste skončil s 21,25 % hlasov Radoslav
Procházka, za ním s 12,87 % Milan Kňažko a na

piatom mieste s 5,11 % hlasov Gyula Bárdos. Zvyšní
kandidáti nezískali ani päť percent hlasov.
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Cestu si skrátite
cez nové chodníky

Ako sme volili v Žiari nad Hronom
V našom meste máme v 15 volebných okrskoch
15 498 oprávnených voličov. Z nich k volebným
urnám prišlo a platný hlas odovzdalo 5 977 voličov,
čo predstavuje 38,75 % účasť.
Najviac dôvery od Žiarčanov získal Robert Fico, ktorý
dostal 1953 hlasov, čo predstavuje 32,68 %. Za ním
skončil s 1508 hlasmi a 25,23 % Radoslav Procházka.
Andrej Kiska, ktorého Slováci posunuli do druhého
kola volieb, skončil v Žiari s 1415 hlasmi a 23,67 %
na treťom mieste. Na štvrtom mieste skončil Milan
Kňažko, ktorému dalo hlas 723 Žiarčanov, čo predstavuje 12,10 %. Ostatní prezidentskí kandidáti
v našom meste nepresiahli 5-percentnú hranicu. (li)

V mesiaci marec mestské Technické služby
na sídlisku Pod vŕšky vybudovali nové
prídlažbové chodníky.
Ako nás informoval Ľubomír Kupči z technických
služieb, prídlažbové chodníky pribudli na križovatke
Ulice Pod Donátom a Štúrovej ulice. „Chodníky sa
robili z betónovej dlažby 50 x 25 x 8 centimetrov,
pričom celkovo sa vybudovalo 52 m2. Na chodníky
sa použili finančné prostriedky z rozpočtu mesta
vo výške 2011 eur,“ spresnil Ľubomír Kupči. Dlažba,
ktorá sa na chodníky využila, bola z vlastných zásob
mesta.
(li)

Nové biele osvetlenie má vyššiu svietivosť
Už dlhšiu dobu Žiarčania upozorňovali na osvetlenie v uliciach mesta, ktoré by malo byť
silnejšie. S výmenou osvetlenia preto začalo
mesto v spolupráci s mestskými Technickými
službami začiatkom tohto roka.
Verejné osvetlenie v meste bolo pred zahájením celkovej rekonštrukcie verejného osvetlenia navrhnuté
a nadimenzované podľa noriem STN. „Ako svetelné
zdroje boli navrhnuté sodíkové vysokotlakové
výbojky Philips Master Son-T Pia Plus,“ vysvetľuje
Pavol Šimon, vedúci úseku elektro údržby technických služieb a dodáva: „Tieto výbojky majú žltú
farbu svetla. Už dlhší čas sme pozorovali, a upozornili na to aj občania, že osvetlenie na niektorých
uliciach v meste by mohlo byť silnejšie.“ Nedostatok svetla sa podľa slov Pavla Šimona prejavuje
najmä za mokra. „Na základe dobrých skúseností
s osvetlením na úseku medzi námestím a Ulicou
A. Dubčeka sme sa rozhodli, že takéto výbojky
osadíme aj na uliciach A. Dubčeka a Dr. Janského.
Práve tento typ osvetlenia zabezpečuje lepšie osvetlenie,“ dopĺňa informácie Pavol Šimon. Ide o nové

výbojky, ktoré sú metalhalogenidové, typ Philips
Mastes City White 100 W a majú biele, teplé svetlo.
Tieto výbojky majú miernu vyššiu svietivosť, lepšie
farebné podanie a celkove pôsobia príjemne na oči.
S výmenou osvetlenia sa začalo v druhej polovici
januára a kompletne sa dokončilo v prvej polovici
februára. „Časové rozpätie bolo viazané na dodávky
materiálu ako sú výbojky, tlmivky či zapaľovače,
keďže výbojky sú v predaji len na objednávku.
Máme odskúšané a overené, že výmena výbojkového osvetlenia už zabezpečila zlepšenie intenzity osvetlenia. Výmenu sme doteraz stihli urobiť na Ulici
A. Dubčeka a následne aj na Ulici Dr. Janského, kde
bolo navyše potrebné vymeniť aj šesť svietidiel za
100 W svietidlá.“

Osvetlenie doplnia aj na prístupových
chodníkoch pred školou
V prípravnej fáze je v súčasnosti plánované osvetlenie pred Základnou školou na Ulici Dr. Janského.
Žiarčania často využívajú prepojenie chodníkov od

budovy školy smerom po tzv. hutnícku školu, ale aj
smerom od kostola k „Jednotke“. Dve svietidlá pred
hlavným vchodom do školy budú preto osvetľovať
najmä prístupové chodníky a tretie svietidlo
umiestnia na pravej strane od školy a bude osvetľovať
okolité chodníky. Svietidlá budú mať priestorové
svietenie a biele svetlo a umiestnia ich na 6-metrové
pozinkované stĺpy. „V súčasnosti zabezpečujeme
podklady, výkresy, vykonáva sa vytyčovanie
inžinierskych sietí a stihli sme už urobiť vytýčenie
novej káblovej trasy a miest pre nové stĺpy. Materiál
by nám mal byť dodaný do konca marca,“ dodáva na
záver Pavol Šimon.
(li)

V uliciach mesta pribudne ďalšia jednosmerka
Na základe podnetov od občanov začalo mesto
v priebehu marca realizovať práce na vyznačení
zvislého dopravného značenia pre zavedenie
a spustenie jednosmernej premávky na Ulici
Cyrila a Metoda.
Jednosmerná premávka na Ulici Cyrila a Metoda
bude v úseku od Ulice Jána Kollára po Ulicu Dukelských hrdinov. „Smer jednosmernej premávky bude
od gymnázia k Ulici Dukelských hrdinov tak, aby
nedochádzalo k dopravným kolíziám, a zároveň
aby sme ponechali možnosť zaužívaného parkovania osobných motorových vozidiel po pravej
strane ulice v smere ku tržnici a planetáriu,“ informuje Miloslav Baranec z MsÚ v Žiari nad Hronom.
Krátke úseky s obojsmernou premávkou zostanú

v častiach od Ulice SNP po Ulicu Jána Kollára a od
Ulice Dukelských hrdinov po odbočku do vnútrobloku za bytovým domom č. 333, smerom k RÚVZ.
Na tieto zmeny budú dočasne upozorňovať dopravné značky Iné nebezpečenstvo s dodatkom
Zmena organizácie dopravy. „Do dátumu spustenia
jednosmernej premávky budú dopravné značky
prekryté tmavou fóliou. Upozorňujeme, že po otvorení ulice v novom režime bude premávke po
nej venovaná zvýšená pozornosť tak mestskej,
ako aj štátnej polície,“ dodáva Miloslav Baranec.
Vodorovné značenie, ktoré vymedzí parkovacie
možnosti v rámci zákona o cestnej premávke, zrealizuje mesto v neskoršom období v závislosti od počasia.
V priebehu marca sa začalo aj s preznačením

a doplnením dopravného značenia (priechody pre
chodcov) na Ulici Š. Pártošovej, kde sa bude vodorovné značenie parkovacích miest realizovať neskôr.
Práce na oboch akciách realizuje mestská eseročka
Technických služieb.
(li)
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Pri pomocnom ihrisku
vysadia nové dreviny
Pred niekoľkými týždňami mestské Technické
služby zbúrali a odstránili staré betónové oplotenie pri pomocnom futbalovom ihrisku. Nahradili ho zváraným plotom typu Vitalis.
Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác
na pomocnom futbalovom ihrisku je začiatkom
apríla. Práce pritom zahŕňajú konštrukciu záchytnej
siete na lopty a nové oplotenie futbalového ihriska.
Mesto preinvestuje na celkovú rekonštrukciu 9200
eur.
Okrem oplotenia sa v blízkosti pomocného futbalového ihriska zrealizuje aj výsadba 120 kusov
drevín tuje smaragdovej. Pásmo od plota po sieť
bude upravené geotextíliou a mulčovacou kôrou,

Výtlky na cestách
opravia do niekoľkých
hodín
aby z tadiaľ nevyrastala burina.
Mesto avizovalo aj zavlažovanie futbalového ihriska.
Pôjde o autonómny zavlažovací systém s 24 tryskami a ovládacou automatikou. Zavlažovať bude aj
v noci, bez potreby obsluhy. Predpokladané náklady na zavlažovací systém sú 8-tisíc eur. Realizovať
ho bude dodávateľská firma, ktorá sa vyberie vo
verejnom obstarávaní.
(li)

Sezónu výlovu rýb v parku otvoria rybárske preteky

Začiatkom mesta pracovníci mestských Technických služieb vyčistili menšie jazierko
v Parku Štefana Moysesa. Súčasťou otvorenia
tohtoročnej sezóny bude aj 1. ročník Rybárskych
pretekov v športovom love lososovitých rýb.
V nedeľu 9. marca pracovníci mestských
Technických služieb v spolupráci s firmou Salmo
vyčistili menšie jazierko, ktoré je súčasťou živého
kútika v Parku Štefana Moysesa. Ešte na jeseň sa
podarilo vyčisť aj väčšie jazierko, ktorý slúži na
rekreačný výlov rýb. „Menšie jazierko bude slúžiť

ako okrasný rybník,“ informuje Peter Jagoš, vedúci
prevádzkového úseku technických služieb a ďalej
spresňuje: „Do menšieho rybníka sme nasadili
približne 500 kusov karasa okrasného – červeného
a zlatého. S výlovom rýb vo väčšom rybníku by sa
malo začať v sobotu 5. apríla. Otvorenie tohtoročnej
rybárskej sezóny chceme zároveň spojiť aj
s 1. ročníkom malých Rybárskych pretekov, ktoré
budú určené pre širokú verejnosť.“
Ešte pri jesennom čistení väčšieho rybníka zaznamenali pracovníci technických služieb úbytok rýb,
pravdepodobne z dôvodu pytliactva. Pri výlove
načierno sa však nepodarilo nikoho prichytiť. Aj
z tohto dôvodu boli v okolí rybníkov osadené kamery. „Kamery sú už plne funkčné a pripojené sú
na kamerový systém mestskej polície. Čoskoro do
tejto časti parku pribudne aj nové osvetlenie, ktoré
prispeje k efektívnejšiemu monitorovaniu priestoru,“ konštatuje hovorca mesta, Martin Baláž. . Okrem
jazierok je pod kamerovým dohľadom aj celý areál
živého kútika.
(li)

Rybárske preteky
v športovom love lososovitých rýb

1.ročník

V sobotu 5. apríla od 9.00 hod. v Parku Štefana Moysesa
Štartovné: 10 €/1 osoba, v štartovnom je započítané ponechanie si 4 kusov ulovených rýb
Súťaž jednotlivcov.
Časový limit je 1 hodina. Víťazom sa stáva loviaci, ktorý prvý uloví 4 kusy pstruhov.
Prihlášky je potrebné podať telefonicky do 3. apríla na telefónnom čísle: 0904 306 361 (M. Grúber).

Fontánu v parku spustia od apríla
Po desiatkach rokov bude opäť sfunkčnená
a spustená fontána v Parku Štefana Moysesa.
Ešte v auguste minulého roku obyvatelia mesta
v ankete rozhodli, že výťažok zo vstupného na City
feste chcú použiť na znovuspustenie starej fontány.
Primátor mesta avizoval, že fontána by mohla byť
v prevádzke už počas jarných mesiacov. Svoj sľub
dodržal. „Som rád, že sa nám podarilo starú fontánu,
ktorá nefungovala desiatky rokov, opäť sfunkčniť,“
hovorí Peter Antal, primátor mesta a dodáva: „Fon-

tánu sme úspešne odskúšali a otestovali. Spustená
bude od utorka 1. apríla.“
Spusteniu fontány prechádzali rekonštrukčné
práce, ktoré prebiehali od konca minulého roka.
Urobili sa výkopy, nová prípojka vody, odvod vody
a recyrkulačná nádrž. Výkopové práce sledoval aj
Krajský pamiatkový úrad, keďže Park Štefana Moysesa je národnou kultúrnou pamiatkou. Súbežne
s výkopovými prácami sa uskutočnil aj archeologický výskum.
(li)
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Mestská eseročka Technických služieb v týchto dňoch zakúpila infračervený nahrievač.
Slúžiť bude k nahriatiu poškodených asfaltobetónových povrchov vozoviek a na ich opravu.
Vzniknuté výtlky v meste sa vďaka novému
infražiariču budú opravovať priebežne do
niekoľkých hodín. „Už v minulom roku sme avizovali,
že chceme predísť situácii, ktorá nastala po tuhej
vlaňajšej zime, kedy boli naše cesty rozbité. Preto
sme investovali do technológie, ktorá nám umožní
priebežne opravovať výtlky aj počas mrazov,“
konštatuje primátor mesta, Peter Antal.
Výhodou infražiariča je však možnosť opráv výtlkov
počas celého roka, teda aj v zimných mesiacoch do
teploty mínus 5 až mínus 10 stupňov. „Infražiarič
skracuje čas opravy výtlku,“ hovorí Ľubomír Kupči,
vedúci úseku údržby technických služieb a ďalej
vysvetľuje: „Zatiaľ čo pri bežných technologických
postupoch je to až polhodina, s použitím infražiariča
sa skráti čas opravy výtlku o polovicu a po opravenej
vozovke môžu okamžite jazdiť autá. Takto opravený
výtlk má životnosť dva až tri roky.“
Infražiarič kúpili technické služby od českej
spoločnosti Rekma. „Na Slovensku takýto typ
infražiariča v súčasnosti používajú len cestári
v Žiline, Nitre a v Košiciach,“ dodáva Ľubomír Kupči.
Technické služby infražiarič zakúpili cez finančný
lízing. Eseročka zaň zaplatila viac ako 11-tisíc eur.
(li)
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ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH
KONTAJNEROV
PONDELOK 7. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.
•Ulica SNP č. 141
•Parkovisko pred IV. ZŠ – Jilemnického ulica
•Hurbanova ul. – Svitavská ul.
•Tajovského ul. – pri ST 10, pred Jednotou
•Svitavská ul. – parkovisko
•Ul. Š. Pártošovej – parkovisko
•Ul. M. Chrásteka – za Jadranmi
•Sládkovičova ul. č. 10 – pri stojisku 005
•Ul. M. R. Štefánika – pri II. ZŠ
•Ul. Š. Moysesa č. 71 – pri ST 075/1
•Ul. J. Hollého č. 7
•Mobilná zberňa: Ul. M. R. Štefánika – pri II. ZŠ

Dni jarnej čistoty
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hornom, a. s. realizuje v dňoch od pondelka 7. apríla do piatka
11. apríla Dni jarnej čistoty 2014.
Po prehodnotení doterajších dní čistoty mesto
Žiar nad Hornom spolu s Technickými službami
– Žiar nad Hronom, a. s. pristúpili k zefektívneniu harmonogramu rozmiestnenia kontajnerov.
Zmena dochádza v trvaní dní čistoty, a to na
5 dní, od pondelka do piatka z dôvodu možnosti
bezplatného uloženia odpadu na Zbernom dvore
v areáli technických služieb na Ulici SNP č. 131
v Žiari nad Hronom. Mobilná zberňa na odovzdanie
nebezpečného odpadu (modrý kontajner) bude
celý týždeň v stanovených hodinách k dispozícii na
jednom stanovišti, a to pred Základnou školou na
Ulici M. R. Štefánika (II. ZŠ).
V prípade akýchkoľvek otázok počas týchto dní
sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800

Čo patrí do veľkokapacitného
kontajnera

Čo nepatrí do veľkokapacitného
kontajnera

Čo patrí do mobilnej zberne

UTOROK 8. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.

500 501 alebo na MsÚ – Odbor životného prostredia
678 71 24.
Mesto si vyhradzuje právo na dočasnú zmenu
stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v záujme
operatívneho riešenia v prípade vzniku nepredvídanej situácie. Mesto zároveň žiada občanov, aby
odpad, ktorého sa chcú zbaviť, nedávali„káričkárom“,
predíde sa tým tvorbe čiernych skládok.
OŽP
Starý nábytok:
postele, sedačky, kreslá, stolíky, stoličky,
matrace, dvere, koberce, skrine, drevené laty,
police, kuchynské linky, radiátory.
Sanita: WC misy, umývadlá, vane.
Textil:
staré obnosené oblečenie a iný textil, hračky.
Drobný stavebný odpad:
zmesi betónu, tehly, obkladačky,
dlaždice, keramika,
drevené parkety.

Separované zložky
komunálneho odpadu:
papier, plasty, sklo, kovy.
Bioodpad:
kvety, tráva, lístie, drobné konáre,
burina, piliny, hobliny.
Odpad z domácností:
ktorý patrí do nádoby
na zmesový komunálny odpad.

Nebezpečný odpad:
kyseliny, žiarivky, odpad obsahujúci
ortuť, batérie, batérie z auta, obaly zo sprejov
a lakov na vlasy.
Elektroodpad:
televízor, práčka, chladnička, mraznička, umývačka riadu,
sušička, počítač, fén na vlasy, tonery, tlačiarne, monitory,
vysávače, rádiá, telefóny, kávovary, rýchlovarná kanvica,
dvojplatnička.
Stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok:
staré drevené okná s obsahom farby.
Pneumatiky.
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•Ul. Komenského č. 18 – pri ST 82
•Hurbanova ul. – Svitavská ul.
•Ul. M. Chrásteka – pri basketbalovom ihrisku
• Pred mestskou Krytou plavárňou
•Ul. M. R. Štefánika – pri II. ZŠ
•Jiráskova ul. – parčík za knihou
•Ul. A. Dubčeka – pri cukrárni Silvia
•Ul. A. Dubčeka – pri zdrav. potrebách
•Ul. A. Dubčeka – pri Rolvise
•Ul. Cyrila a Metoda – pri bývalej ZUŠ
•Za hutníckym bufetom
•Mobilná zberňa: Ul. M. R. Štefánika – pri II. ZŠ
STREDA 9. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.
•Ul. Hutníkov č. 11
•Ul. A. Kmeťa – cirkevná škola
•Hviezdoslavova ul. č. 1
•Ul. Š. Moysesa č. 6
•Ul. Cyrila a Metoda/Ul. Š. Moysesa
•Ul. A. Dubčeka – pri zdrav. potrebách
•Svätokrížske námestie
•Partizánska ul. – pri Športovej hale
•Medzi vodami
•Partizánska ul. č. 115
•Jesenského ul. č. 26
•Mobilná zberňa: Ul. M. R. Štefánika – pri II. ZŠ
ŠTVRTOK 10. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.
•Hviezdoslavova ul. č. 1
•Ul. M. Benku
•Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
•Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
•Ul. J. Kráľa/Štúrova ul.
•Krížna ul. – pri Stavite
•Šoltésovej ul. č. 17
•Rudenkova ul./Družstevná ul.
•Lúčna ul.
•Medzi vodami
•Šášovské Podhradie – stred dediny
•Mobilná zberňa: Ul. M. R. Štefánika – pri II. ZŠ
PIATOK 11. APRÍLA OD 10.00 DO 18.00 HOD.
•Šášovské Podhradie – Valašský šenk
•Šášovské Podhradie – časť Píla – pod mostom
•Šášovské Podhradie – stred dediny
•Kutinky
•Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
•Ul. M. Benku
•Krížna ul. – pri Stavite
•Kukučínova ul. – parčík
•Jesenského ul. č. 26
•Ul. SNP č. 1
•Mobilná zberňa: Ul. M. R. Štefánika – pri II. ZŠ
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Do škôlky prijímajú prednostne žiarske deti

Materská škola a všetky jej elokované pracoviská tradične v čase zápisu detí v mesiaci marec
organizuje Dni otvorených dverí. Trvajú spolu
3 dni v časovom harmonograme tak, aby bolo
rodičom umožnené prejsť si všetkých sedem
škôlok.
Záujem zo strany rodičov o túto formu prezentácie
každoročne narastá. „V tomto roku to bolo takmer
160 rodičov, ktorí prejavili záujem oboznámiť sa
jednak s priestorovými, materiálno – technickými
podmienkami materskej školy, ako aj so zameraním a aktivitami jednotlivých škôlok,“ informuje

Martina Šimková, riaditeľka žiarskej MŠ a dodáva:
„Rodičia sa zároveň zoznámili s pracovníkmi škôlky.
Samozrejme, niektorí z nich si prešli viaceré
zariadenia a niektorí sa zúčastnili všetkých Dní otvorených dverí.“
Budúci škôlkari tak mali počas týchto dní možnosť
pohrať sa so svojimi rovesníkmi v novom prostredí,
učiteľky mali možnosť odpozorovať reakcie detí na
kolektív, a tak odhaliť prípadné adaptačné alebo
iné problémy detí pri nástupe do škôlky. „Zápis do
materskej školy k nasledujúcemu školskému roku
trvá do konca marca. Do tohto dátumu rodičia
doručia žiadosť spolu s potvrdením od pediatra
do škôlky, ktorú si vybrali. Prednostne sa prijímajú
deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne
odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu, resp.
elokované pracovisko môžu byť prednostne prijaté deti s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom
a súrodenci detí, ktorí danú škôlku navštevujú,“
konkretizuje Martina Šimková a dodáva, že deti
mladšie ako tri roky – po dovŕšení dvoch rokov,
môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné ma-

teriálne, personálne a iné potrebné podmienky.
„O tejto možnosti budeme rodičov informovať na
konkrétnych zariadeniach. Pritom sa uprednostňujú
deti prechádzajúce z jasieľ,“ spresňuje. Podmienkou
prijatia 2-ročného dieťaťa je ovládanie základných
sebaobslužných návykov, najmä používanie toalety
(bez plienok) a samostatné jedenie s lyžicou. Rodičia
majú možnosť podať si prihlášku tiež do triedy Aleš,
kde sa budú dopĺňať počty detí a taktiež do Futbalovej školičky, ktorú mesto otvára v novom školskom
roku. Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do
MŠ budú odovzdávané zákonným zástupcom v mesiaci jún, kedy už budú známe počty detí s odkladom povinnej školskej dochádzky.
(li)

Text piesne vznikol ako reakcia na Banášovu knihu
V týchto dňoch uzrel svetlo sveta nový videoklip
domácej skupiny Kolegium. V prostredí hornoopatovského kostola si v ňom hlavnú úlohu zahral
spisovateľ Jozef Banáš.
Janko Kulich sa rozhodol napísať pieseň a venovať
ju Jozefovi Banášovi, s ktorým Kolegium pravidelne
vystupuje v spoločných programoch po celom Slovensku. „Sme priatelia, jeden druhého si vážime ako
po ľudskej, tak i umeleckej stránke. Je to vzdanie

pocty Jožkovi ako umelcovi a priateľovi,“ hovorí
Janko Kulich. Ako ďalej prezrádza, text piesne je
reakciou na jeho román, bestseller Kód 1. „Ide o
posledný rozhovor s Bohom než nám dal zbohom
a nechal nás na svete. Pieseň je z mojej autorskej
dielne, o gitarové vyhrávky sa postaral gitarista mojej skupiny Kolegium, Matúš Holečka,“ dopĺňa informácie Janko Kulich.

Prím hrali Banáš a opatovský kostol

Jozef Banáš v opatovskom kostole.

Nápad natočiť videoklip k tejto piesni pritom prišiel
len nedávno. „Priznám sa, hneď od začiatku som
mal v hlave priestor kostola v obci Horné Opatovce.
Je to výnimočný kostol, pretože keď doň vstúpite,
cítite viac prítomnosť ľudí ako Boha. Neuveriteľnú
ľudskú silu, túžbu, ktorá vracia Boha a život do
mŕtvej obce. Chcel som toto výnimočné miesto
ukázať všetkým, ktorí o ňom netušia.“ Na natočení

videoklipu s Jozefom Banášom sa podľa jeho slov
dohodli veľmi rýchlo. „Jožko bol očarený priestorom
a dokonca sám začal uvažovať nad tým, ako pomôcť
tejto nevšednej kultúrnej pamiatke. Spoločne
uvažujeme o benefičnom programe, vďaka ktorému
by sme nielen získali financie na potrebné opravy,
ale zároveň kostol ukázali celému Slovensku,“
zdôrazňuje Janko Kulich.
O kameru a strih videoklipu sa postaral výborný
žiarsky fotograf Dušan Pethö, ktorého v poslednom
období stále viac bavia pohyblivé obrázky. „Natočil
krásne zábery, ktoré umocňujú atmosféru piesne.
Klip sme spoločne režírovali tak, aby boli zachované
silné umelecké zábery a emotívne momenty. Hlavnou, a zároveň jedinou postavou je tu Jozef Banáš
a jeho tichý rozhovor s Bohom,“ dodáva na záver
Janko Kulich, ktorý touto cestou ďakuje predsedovi
OZ Horné Opatovce, Jozefovi Hlinkovi, ale i všetkým
Opatovčanom za to, že Opatovce nezmizli z mapy
Slovenska úplne.
(li)

Týždeň slovenských knižníc

Vzdelávací grant opäť podporí žiarske školy

Spolok slovenských knihovníkov a
Slovenská asociácia knižníc vyhlasujú od 31. marca do 4. apríla
15. ročník podujatia Týždeň slovenských
knižníc pod spoločným mottom Knižnice
pre všetkých.
V tomto týždni v knižnici odpúšťame
poplatky za upomienky a stratené preukazy a nových čitateľov zapisujeme zdarma.
Pre deti z materských škôl organizujeme zábavné pásmo: Zavri očká, rozprávka ťa počká, pre školákov literárnu
súťaž Rozprávkové všeličo. Pre dospelých
besedu s Denisou Ogino Sushi v dushi.
(r)

Správna rada Nadácie ZSNP
a Slovalco aj v tomto roku
vyhlásila už desiaty ročník
vzdelávacieho grantu pre
materské, základné a stredné
školy na podporu vzdelávacích aktivít v Žiari nad Hronom.
Cieľom projektu je podporiť
inovatívne nápady pedagógov
a študentov. Tiež podporiť
konkrétne
aktivity,
ktoré
zlepšia kvalitu výučby a motivujú žiakov a študentov k štúdiu
technických predmetov a technickej zručnosti.

noviny.ziar.sk

Projekt musí byť zrealizovaný
najneskôr do konca decembra
2014. Odmenené budú tie projekty, ktoré svojou podstatou
naplnia zámer grantu.
Projekt je potrebné doručiť
v dvoch exemplároch do
19. mája na adresu: Nadácia
ZSNP a Slovalco, Priemyselná
12, 965 63 Žiar nad Hronom.
Bližšie informácie získate aj
na e-mailových adresách:
sukopova.elena@zhsas.sk
a
jana_prausova@slovalco.sk
.Projekty budú vyhodnotené
do 10. júna.
(r)
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OZNAMY - prenájom nebytových priestorov
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje
svoj zámer prenajať:
•nebytový priestor – garáž č. 1 s výmerou
16,00 m2, nachádzajúca sa na Ul. Š. Moysesa v Žiar
nad Hronom v radovej zástavbe garáží, postavených
na CKN parcele č. 644 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2619 m2, evidovanej na LV č. 1136 v k. ú.
Žiar nad Hronom. Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle prílohy č. 1, VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Žiar nad
Hronom, t. j. 29,25 €/m2/rok (16,00 m2 x 29,25 €/m2/
rok =468 €/rok),
•nebytový priestor – kanceláriu č. 83 s výmerou
27,58 m2 nachádzajúcu sa na 6. poschodí stavby
vedenej ako administratívna budova st.org., súp. č.
409, postavenej na KN-C parcele č. 643 nachádzajúcej sa na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, vchod č. 8, katastrálne územie Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, zapísanej na LV 1136.
Nebytové priestory sú vhodné na zriadenie kancelárie. Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle
prílohy č. 1, VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia
nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom, t. j.
62,62 €/m2/rok (27,58 m2 x 62,62 €/m2/rok =1727,05
€/rok). Zároveň záujemca uhrádza zálohové platby
za poskytované služby (odvoz odpadu, EE, vodné
a stočné, teplo a TÚV) spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom ročného
vyúčtovania podľa skutočných nákladov k 31.5. za
predchádzajúci kalendárny rok. Mesačná zálohová

platba predstavuje sumu 72 €/mesiac/1 osoba,
•nebytový priestor – kanceláriu č. 100 s výmerou
27,66 m2 nachádzajúcu sa na 7. poschodí stavby
vedenej ako administratívna budova st.org., súp. č.
409, postavenej na KN-C parcele č. 643 nachádzajúcej sa na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, vchod č. 8, katastrálne územie Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, zapísanej na LV 1136.
Nebytové priestory sú vhodné na zriadenie kancelárie. Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle
prílohy č. 1, VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia
nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom, t. j.
62,62 €/m2/rok (27,66 m2 x 62,62 €/m2/rok =1732,06
€/rok). Zároveň záujemca uhrádza zálohové platby
za poskytované služby (odvoz odpadu, EE, vodné
a stočné, teplo a TÚV) spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom ročného
vyúčtovania podľa skutočných nákladov k 31.5. za
predchádzajúci kalendárny rok. Mesačná zálohová
platba predstavuje sumu 72 €/mesiac/1 osoba,
•nebytový priestor – kanceláriu č. 18 s výmerou
11,28 m2 nachádzajúcu sa na 1. poschodí stavby
vedenej ako administratívna budova st. org., súp. č.
409, postavenej na KN-C parcele č. 643 nachádzajúcej sa na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, vchod č. 6, katastrálne územie Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, zapísanej na LV 1136.
Nebytové priestory sú vhodné na zriadenie kancelárie. Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle
prílohy č. 1, VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia
nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom,
t. j. 62,62 €/m2/rok (11,28 m2 x 62,62 €/m2/rok
=706,35 €/rok). Zároveň záujemca uhrádza zálohové

platby za poskytované služby (odvoz odpadu, EE,
vodné a stočné, teplo a TÚV) spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom ročného
vyúčtovania podľa skutočných nákladov k 31.5. za
predchádzajúci kalendárny rok. Mesačná zálohová
platba predstavuje sumu 34 €/mesiac/1 osoba,
•nebytový priestor – kanceláriu č. 88 s výmerou
27,50 m2 nachádzajúcu sa na 6. poschodí stavby
vedenej ako administratívna budova st.org., súp. č.
409, postavenej na KN-C parcele č. 643 nachádzajúcej sa na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, vchod č. 8, katastrálne územie Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, zapísanej na LV 1136.
Nebytové priestory sú vhodné na zriadenie kancelárie. Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle
prílohy č. 1, VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia
nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom, t. j.
62,62 €/m2/rok (27,50 m2 x 62,62 €/m2/rok =1722,05
€/rok). Zároveň záujemca uhrádza zálohové platby
za poskytované služby (odvoz odpadu, EE, vodné
a stočné, teplo a TÚV) spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom ročného
vyúčtovania podľa skutočných nákladov k 31.5. za
predchádzajúci kalendárny rok. Mesačná zálohová
platba predstavuje sumu 72 €/mesiac/1 osoba.
Bližšie informácie je možné získať, a zároveň
záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť na
Mestský úrad, Ul. Štefana Moysesa č. 46, 965 19
Žiar nad Hronom, Odbor ekonomiky a financovania – Oddelenie správy majetku mesta, kanc.
č. 17 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Telefónne číslo: +421456787132, e-mail:
michaela.krncokova@ziar.sk

PRENÁJOM MAJETKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa
46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125, v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj
zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, a to: Predmet nájmu:
–nebytový priestor v katastrálnom území v Žiari
nad Hronom, zapísaný v katastri nehnuteľností na
liste vlastníctva č. 2196, a to priestor č. 12 – CO kryt
s výmerou 126,20 m2, nachádzajúci sa v suteréne
bytového domu so súpisným číslom 404, post-

TERMÍN
PRVEJ SPLÁTKY
MIESTNEHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNY
ODPAD A DROBNÝ
STAVEBNÝ ODPAD
Mestský úrad v Žiari nad Hronom oznamuje
platiteľom miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad na území
mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť
uhradiť tento poplatok na rok 2014 v dvoch
splátkach, aby prvú splátku poplatku uhradili
v termíne najneskôr do 31. marca 2014. Poplatok je možné uhradiť na účet správcu dane
č. SK44 7500 0000 0040 0556 2844, alebo do
pokladne Mestského úradu v Žiari nad Hronom.
Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol.
(r)

aveného na CKN parcele č. 651/1 s výmerou 1754 m2
– zastavané plochy a nádvoria, vchod 0, na Námestí
Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, pre žiadateľa:
Občianske združenie Koníček bez bariér, Sídlo: Moyzesova 75, 966 22 Lutila, IČO: 42002982.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadateľ bude nebytový priestor využívať za účelom aktivít osobnostného rozvoja slúžiacich k neformálnemu vzdelávaniu,
teambuildigovým hrám, tréningom aktívneho jednania, k rozvoju analytického myslenia, tvorby stratégie a vzájomnej komunikácie. Žiadateľ je povinný

ZÁMER
– PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
V ŠÁŠOVSKOM PODHRADÍ
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj
zámer predať nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie,
vytvorený na základe geometrického plánu č.
35302551-3/2014, úradne overeného Okresným
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa
04.02.2014, z pôvodnej EKN parcely č. 390/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 473 a to: CKN parcelu
č. 54/2 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou
výmerou 14 m2.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom
úrade – Odbor životného prostredia alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)
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uhrádzať všetky platby za plnenia spojené s užívaním
nebytového priestoru a platby do fondu prevádzky,
údržby a opráv a na vlastné náklady vykonávať
komplexnú údržbu a všetky opravy nebytového
priestoru. Dôvod hodný osobitného zreteľa pri nájme
špecifikovaného nebytového priestoru bol v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom č. 26/2014 zo dňa 20. februára 2014
.
(r)

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)
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•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. Zoznámte sa s jeho netradičnou hudbou a hviezdnou hudobnou kariérou. Dňa 27. marca o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Dominik v mesačnom
cirkuse
Rozprávka a program pre škôlkarov. S modelmi
v UFO sále vám predvedú, ako sa pohybujú telesá
v slnečnej sústave a za priaznivého počasia sa pozriete na oblohu cez astronomický ďalekohľad. Dňa
28. marca o 16.00 hod.
•Hrozba z nebies
Nie raz sa už v histórii stalo, že Zem bola zasiahnutá veľkými asteroidmi. Takáto zrážka znamená
pre ekosystém planéty vždy vážne následky. Aké
najznámejšie prípady podobných udalostí poznáme? Hrozí aj dnes planéte Zem bezprostredné nebezpečenstvo? Vieme sa proti prípadnej hrozbe z
vesmíru v súčasnosti účinne brániť?
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále doplní
demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora.
Za priaznivého počasia sa uskutoční pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadom. Dňa 28. marca
o 18.00 hod.

Voda a kamene

Hľadám domov

Voda a kamene
a vlny jazera do vetra zbláznené.
Voda a kamene
nezábudky drobné a ich reči nemé...

Kelly je nádherná, mohutná
10-mesačná sučka, kríženec
malinoisa. Je socializovaná, ovláda základné povely.
Je však aj veľmi energická
a potrebuje, aby sa jej niekto
pravidelne venoval. Hodil by sa k nej najlepšie
majiteľ, ktorý má skúsenosť s týmto pracovným
plemenom. Vhodná je k rodinnému domu.

Pozývame vás na čítanie
poetických príbehov z hôr.
Číta a hrá autorka Žofia Fridrichová.
Kde: Antikvariát Tuborgaha
(budova Jadranu), Žiar nad Hronom
Kedy: 2.4.2014 (streda) o 17.30 hod.
Vstupné: 3 €
Možnosť zakúpenia knihy autorky Konečne
prvé slovenské básne a drobných umeleckých
predmetov.
Viac info na:
tuborgaha@tuborgaha.sk alebo 0905 587 339

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

29.3. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar nad
Hronom (672 21 23)
30.3. ProCare, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
(601 30 17)
5.4. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(6775 117)
6.4. MUDr. Elena Považancová, Dr. Janského 15,
Žiar nad Hronom (679 09 48)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Poďakovanie

za milú pozornosť
Keď som 8. marca vchádzala do predajne Lidl,
pri vchode stál sympatický mladý muž, ktorý privítal každú ženu slovami: „Dovoľte, aby som vám
z príležitosti vášho sviatku poprial všetko najlepšie!“ K vinšu pridal peknú malú ružičku. Bolo to
pre nás milé prekvapenie. Ďakujeme.
T.O.

KELLY

FÚZIK

Fúzik je krásny teriéroidný
kríženec stredného vzrastu.
Je to krásny a rozumný psík.
Jeho srsť je drsná, preto by
sa mala trimovať. Domov mu hľadáme v byte
alebo rodinnom dome. Priateľský je k ľuďom ako
aj k iným psom. Fúzik je čipovaný, očkovaný, odčervený a kastrovaný.
DÁŠENKA

Dáša je veľmi milá, je to
teriér telom aj dušou. Aktívna, čulá, naučená v byte,
má návyky. Má asi 5 rokov
a je menšieho vzrastu (do
10 kg). Nájdeme jej konečne trvalý domov, kde nájde
útočisko do konca svojho
psieho života?

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

25.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
26.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
27.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
28.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
29.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
30.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
31.3. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
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.
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DIABETES MELLITUS
(CUKROVKA)
– DIA OKIENKO

Úloha inzulínu v metabolizme
Prijímané jedlo je energia, ktorú uvoľňujú
metabolické procesy na prácu svalov, činnosť
orgánov a všetky ostatné funkcie, bez ktorých
nie je možný život. Na reguláciu hladiny cukru
v krvi je nevyhnutná prítomnosť hormónu inzulínu, ktorý sa produkuje v podžalúdkovej žľaze
(pankrease). Po vylúčení do krvi sa naviaže na
receptor bunky, otvorí ju (ako kľúč) pre vstup
glukózy. Pri neliečenej cukrovke je pre nedostatok inzulínu vysoká hladina cukru v krvi, pretože sa nemôže dostať do buniek.
Klasifikácia cukrovky podľa jednotlivých
typov
Cukrovka l. typu je podmienená imunologicky. Organizmus vytvára protilátky proti vlastným B-bunkám pankreasu, ktoré produkujú
inzulín. Dochádza k usmrcovaniu B-buniek,
až k úplnému zániku tvorby inzulínu. Pacienti
tohto typu cukrovky sú životne závislí na dodaní inzulínu injekčne. V prípade jeho nedodania zvonku by došlo k bezvedomiu a smrti
pacienta. Príčina imunologickej deštrukcie nie
je stále celkom objasnená. Jej klinické prejavy
sú: zvýšený smäd, zvýšené močenie, chudnutie,
únavnosť, slabosť, prechodné poruchy zraku,
dych páchnuci po acetóne, poruchy vedomia,
až bezvedomie. Cukrovka l. typu má dve formy.
Prvá klasická má rýchly začiatok s plne rozvinutým klinickým obrazom už v čase vzniku ochorenia. Druhá forma je s pomaly sa rozvíjajúcim
začiatkom v dospelom veku, tzv. LADA typ. Jej
prejavy nie sú také dramatické ako pri klasickej
forme.
ZO DIAŽIARA

noviny.ziar.sk

PITT JE V ÚTULKU
3 ROKY!

Pitt je v útulku neuveriteľné 3 roky. Má krivú
nožičku, preto ho nikto
nechce. Chodí, behá, skáče, ale napriek tomu to ľuďom prekáža. Chcú
mať dokonalého psa. Pomaly stráca nádej, že na
neho niekde čaká jeho človek.
MOMO

Momo je mladý psíček malého vzrastu. Je to aktívny psík,
na vôdzku je naučený, poslúcha. Nie je zbytočne ubrechaný, je znášanlivý. Je kastrovaný, očkovaný a čipovaný.
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
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
1/6
211 948
•Predám palivové drevo (dub, buk, hrab). Cena za bežný mater: 28 €
aj s dovozom. T: 0911 876 744
2/6
•Predám spálňu – skrine s nadstavcami a darujem posteľ bez matracov, stolíky a toaletný stolík. Cena dohodou. T: 0904 404 926
3/6
•Predám skoro nový detský bicykel, vhodný pre dievčatá od 5 - 7
rokov. T: 0905 255 386
4/6
•Predám gaučovú súpravu, rohovú, naľavo s úložným priestorom +
kreslo. Cena: 130 €. T: 0905 636 173
5/6

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

•Predám obývaciu stenu, mahagónovú. Cena: 100 €. T: 0905 636 173
6/6

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...)

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 1-izbový veľký slnečný byt (50 m2) s loggiou, na Etape,
7/6
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
8/6
•Predám 1-izbový (50 m2) veľký slnečný byt s loggiou na Etape,
Sládkovičova ul. Cena dohodou. T: 0917 065 160
9/6
•Predám alebo vymením 2-izbový byt na Ul. Dukelských hrdinov za
starší rodinný domček. T: 0949 048 133
11/6
•Predám rodinný dom na Starej Kremničke, s garážou. Prebehla vo
vnútri rozsiahla rekonštrukcia. Cena: 77 000 €, príp. dohodou. T: 0905
921 397
12/6
•Predám 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Cena: 21 500 €. Dohoda
možná. T: 045/ 671 60 54
13/6
•Predám záhradu s podpivničenou chatkou v peknom prostredí
a dobrým prístupom. Voda + elektrina + skleník. Cena dohodou. T:
0908 602 097
15/6
•Predám 4-izbový byt, zateplený, podlahy, čiastočne prerobený.
Cena: 52 000 €. T: 0910 312 171
16/6
•Predám 1-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika, 4. poschodie. Cena: 24
000 + dohoda možná. T: 045/679 07 29
17/6
•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.
18/6
•Predám garáž v Žiari nad Hronom. S elektrikou. Lokalita: Pod Kortínou. Cena dohodou. T: +421 911 560 588
20/6
•Predám 2-izbový byt v ZH na Svitavskej ulici s výmerou 50 m2. T:
0904 651 100
21/6
•Predám trojizbový tehlový byt v blízkosti centra mesta. Cena dohodou. T: 0907 841 521
23/6
•Predám garáž za Hvezdárňou v dobrom stave. Cena dohodou. T:
0917 718 926
24/6
•Predám trojizbový byt v ZH na Ul. Dr. Janského. T: 0907 816 32425/6
•Predám dvojizbový byt (2 + 1), 67 m2, prvé poschodie, v pôvodnom stave, na Ul. Dukelských hrdinov. Nutná rekonštrukcia. Cena: 21
500 €. T: +421 911 560 588
26/6
•Predám garsónku na dobrom mieste v ZH, 24 m2, s loggiou, plastové okná, dvere. Neprerobená. Slušné bývanie. Cena dohodou. T: 0915
880 355 RK nevolať!
27/6
•Predám starší rodinný dom v Jalnej. Cena dohodou. T: 0944
166 939
40/6

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do dlhodobého prenájmu prerobený, nezariadený 2-izbový
byt na Ulici Š. Moysesa, prízemný. Voľný od 1.4.2014. Cena dohodou.
29/6
T: 0905 012 410
•Dám do prenájmu 1-izbový prerobený byt na Etape na 2. poschodí.
Cena dohodou. T: 0907 299 054
30/6
•Dlhodobo prenajmem 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici. T:
0905 737 013
31/6

AUTO MOTO
•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
33/6

ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí (prax mám), príp. poupratu36/6
jem váš byt alebo dom. T: 0908 896 138
•Hľadám miesto opatrovateľa (môžu byť deti, seniori, postihnutí...).
Som absolventom kurzu. T: 0949 048 133
37/6

DARUJEM
•Darujem posteľ bez matracov, stolíky a toaletný stolík. T: 0904
39/6
404 926

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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SPOMIENKAtkov
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani
nádeje,
len cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si
spať, zaplakal každý.
Odišla si od nás, my
ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach
tých, čo ťa milovali.
Dňa 29. marca uplynie pol roka od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša milovaná
Natálka Škvarková
vo veku 1 roka.
S láskou spomínajú rodičia, starí rodičia a ostatní
príbuzní.
SPOMIENKAtkov
Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých, ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád vie,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 3. apríla si pripomenieme 7 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša drahá
mamička, babička a prababička
Júlia Jančoková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.

KÚPIM BYT V ZH
OKREM NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PODPISE ZMLUVY.
MOŽNOSŤ UŽÍVANIA BYTU EŠTE ĎALŠIE 2 MESIACE PO PODPISE ZMLUVY.

0905 33 23 88

INFORMÁCIE/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
SPOMIENKAtkov
Dňa 20. marca sme si pripomenuli
4. výročie, čo nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
Marian Schmidt.
Venujte mu s nami
tichú spomienku.
Spomína manželka, synovia, dcéry a ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Najväčšia láska na svete zomiera,
keď oko matky sa navždy zaviera.
Odišla si tíško, niet ťa medzi nami,
ale v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 21. marca sme si pripomenuli 15. výročie smutnej chvíle, keď nás náhle
opustila naša mamka a babka
Rozália Jánošová
vo veku 76 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou na ňu spomína dcéra Anka s rodinou, Tonka s rodinou, syn Ivan s rodinou, ako aj
ostatná rodina.
SPOMIENKAtkov
Odišiel si tíško z nášho života,
ale krásne spomienky a večná
láska v nás stále ostávajú,
pretože ten, kto žije v našich
srdciach,
nikdy neumiera.
Dňa 28. marca 2014 uplynie 1 rok od chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec
a starký
Vladimír Štuhl.
Na jeho veľkú lásku a dobro nikdy nezabudne
manželka Janka, synovia Henrich, Vlado a Dávid
s rodinami a vnúčatá.

Spomeňte si aj vy na svojich najbližších
prostredníctvom Mestských novín.
Blahoželaniaa smútočné spomienky či poďakovania
ZADARMO iba v našich novinách.

noviny.ziar.sk
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SPOMIENKAkov
Stíchlo srdce, utíchol hlas,
milovala život, milovala nás.
Dňa 21. marca sme si
pripomenuli 5. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá mamička, svokra a starká
Mária Foltánová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 14. marca sme si pripomenuli 21. výročie od úmrtia nášho
Jozefa Škriniara.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Spomína manželka Helena.
SPOMIENKAtkov
Neplačte, že som odišiel,
len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku
si na mňa zachovajte.
Dňa 24. marca si pripomenuli
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec,
brat a starý otec
Ernest Kurečaj.
Spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach navždy ostaneš.
Dňa 24. marca sme si pripomenuli 25. výročie, kedy nás navždy
opustil
Ladislav Varsa.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
Smútiaca manželka a ostatná rodina.
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18. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom
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 €

Cvičné firmy ako netradičná forma praktického odborného vzdelávania majú na Súkromnej
obchodnej akadémii v Žiari nad Hronom dlhoročnú tradíciu. Prvá cvičná firma vznikla už
v roku 1992. Predmet Cvičná firma – praktikum
bol najskôr voliteľným predmetom, v Školskom
vzdelávacom programe Súkromnej obchodnej
akadémie v Žiari nad Hronom je zaradený medzi povinné predmety praktickej zložky odborného vzdelávania.
Príležitosťou, kde môžu žiaci pracujúci v cvičnej firme preukázať svoje odborné kompetencie,
zručnosti a schopnosti, sú veľtrhy cvičných firiem,
väčšinou s medzinárodnou účasťou, kde je predpokladom a nevyhnutnou požiadavkou komunikácia v cudzom jazyku, väčšinou v anglickom, ale
aj nemeckom a ruskom. Cvičné firmy pracujúce na
žiarskej Súkromnej obchodnej akadémii sa v tomto
školskom roku zúčastnili na dvoch medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem. V októbri to bol 11.
medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, na ktorom sa zúčastnila cvičná firma SPEED
CASH so zameraním na sprostredkovanie produktov Slovenskej sporiteľne, a. s., a na poskytovanie
finančných služieb. Na tomto veľtrhu cvičná firma
získala ocenenie za 3. miesto v súťaži o najlepší katalóg spomedzi 22 cvičných firiem. V novembri to
bol 16. medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave, na ktorom sa zúčastnila cvičná firma PASTELKA, ktorej náplňou činnosti je predaj školských
a kancelárskych potrieb. Táto cvičná firma získala
špeciálnu cenu udeľovanú len jednej cvičnej firme
– cenu Slovenského centra cvičných firiem, ktoré
oceňuje cvičné firmy za odbornú úroveň ich činnosti. Vo februári sa cvičná firma PROFI GARDEN
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zúčastnila na 5. kontraktačnom dni cvičných firiem
západoslovenského regiónu v Šali, tiež s medzinárodnou účasťou, o ktorom čitatelia našich novín už
majú informácie.
Vo štvrtok 3. apríla sa v Mestskom kultúrnom
centre v Žiari nad Hronom uskutoční 18. veľtrh
cvičných firiem a 6. kontraktačný deň cvičných firiem stredoslovenského regiónu. Veľtrh má síce
prívlastok regionálny, ale čo sa týka zúčastnených
cvičných firiem, možno ho považovať za celoslovenský, v tomto ročníku aj za medzinárodný, pretože jeho účastníkmi budú po prvýkrát v histórii aj
2 zahraničné cvičné firmy – z Českej republiky. Čo
sa týka počtu prihlásených cvičných firiem, bude
historicky najvyššia – svoju účasť potvrdilo 46 cvičných firiem zo 7 krajov Slovenskej republiky.
Veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom je
veľtrh s najdlhšou tradíciou v Slovenskej republike,
od konania 1. ročníka v roku 1995 sa počet jeho
účastníkov neustále zvyšuje. Prvé ročníky sa uskutočnili v priestoroch školy, ktoré postupne kapacitne nepostačovali, a tak už 14 rokov sa koná v Mestskom kultúrnom centre. Pre mnohé cvičné firmy
je veľtrh v Žiari nad Hronom jedinou príležitosťou
prezentovať svoju cvičnú firmu, preveriť si „naostro“ svoje podnikateľské schopnosti, komunikačné
zručnosti, získať nových obchodných partnerov.
Touto cestou vás pozývame na 18. veľtrh cvičných
firiem v Žiari nad Hronom do Estrádnej sály MsKC dňa
3. apríla v predpoludňajších hodinách. Očakávajú
vás mladí ľudia, ktorí ponúkajú rôznorodé produkty a
služby, každý z nich sa bude snažiť prezentovať seba
a svoju cvičnú firmu v tom najlepšom svetle.
Ing. Oľga Ďuricová,
koordinátor pre prácu cvičných firiem
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Povinné body za víťazstvo zostali doma
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI

BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 71:29
(8:9, 23:4, 22:4, 19:12)
Strelci: Horváth 25, Novák 10, Bača 8, Olajec 7, Kotlárik 4, Mihál 3, Kucej 3, Grochal 3, Krajčovič 2,Golebiowski 2, Greguš 2, Babiak 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 65:31
(16:3, 20:10, 10:8, 19:10)
Strelci: Horváth 25, Olajec 8, Novák 6, Grochal 5, Bača
4, Mihál 4, Golebiowski 4, Kucej 3, Krajčovič 2, Kotlárik
2, Greguš 2, Babiak.
V predohrávke sobotňajšieho zápasu mladších
žiakov privítali Žiarčania v športovej hale družstvo
Handlovej. Obidva zápasy mali rovnaký priebeh

a na palubovke dominovalo len jedno družstvo.
V prvej štvrtine prvého zápasu dokázal súper s domácimi držať krok, dokonca sa mu ju podarilo aj vyhrať.
Potom sa už prejavila sila domáceho družstva, ktoré
dovolilo súperovi v prvom zápase nastrieľať 29 a v druhom 31 bodov. V útoku nám vychádzali rýchle protiútoky, ktoré Žiarčania zakladali po úspešnom zdvojovaní rozohrávajúceho hráča Handlovej. Aj v postupnom
útoku sa Žiarčania dokázali presadiť a nezľakli sa stiahnutej obrany hostí. Povinné body za víťazstvo ostali
doma, čo je z hľadiska bojov o postup na Majstrovstvá
Slovenska veľmi dôležité.
Juraj Horváth, tréner

V Žiari budú Majstrovstvá Slovenska v basketbale
BASKETBAL

V dňoch 16. až 18.mája 2014 sa v našom meste uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v basketbale chlapcov v kategórii mladší minižiaci,
ročník narodenia 2003 a mladší.
Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom v poslednom období vrhol všetky sily do rozbehnutia
koncepčnej a kvalifikovanej práce s mládežou. Veľmi potešiteľnou a povzbudzujúcou sa preto stala
dôvera, ktorú BK MŠK Žiar nad Hronom dostal od
vedenia súťaží SBA.
Po dlhých 6 rokoch sa tak žiarski priaznivci bas-

ketbalu a športu môžu opätovne tešiť na finálové
súboje najlepších slovenských basketbalových
družstiev v našom meste. Basketbalový klub už vytvoril organizačný výbor, ktorý v spolupráci s SBA,
mestom a vedením MŠK teraz čaká náročná, ale
o to vďačnejšia úloha. Treba zabezpečiť organizačnú a finančnú stránku turnaja. To znamená prestravovať viac ako 130 účastníkov turnaja a ubytovať
v meste na 4 dni cez 110 hráčov a funkcionárov.
Hráčom šiestich najlepších tímov, zástupcom oblastí západ, stred a východ Slovenska, rovnako

rozhodcom a funkcionárom treba zároveň vytvoriť
čo najlepšie podmienky nielen pre športové, ale aj
spoločenské vyžitie.
Už vopred možno spomenúť, že jedným z istých
účastníkov bojov o titul majstra Slovenska sú aj
najmladší basketbalisti BK MŠK Žiar nad Hronom,
ktorí zatiaľ bez jedinej prehry a s dominantným
skóre valcujú svojich súperov v Majstrovstvách
stredoslovenskej oblasti.
Norbert Nagy,
šéftréner a športový manažér BK

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom má už viac ako 160 aktívnych členov (foto pre sezónu 2013/14).

Zápasy proti staršiemu súperovi posúvajú hráčov dopredu
BASKETBAL – STARŠÍ MINIBASKETBALISTI

Slávia Medik Martin – BK MŠK Žiar nad Hronom 55:53 – po predĺžení (23:1, 4:21, 2:19, 17:6,
47:47)
Strelci: Király 8, Babiak 7, Barcík 6, Ziman 6, Novák 4, Švec 4, Bajnok 4, Greguš 4, Krét 3, Lehotský 3,
Grochal 2, Balogh 2.
Slávia Medik Martin – BK MŠK Žiar nad Hronom 45:38 (8:10, 15:8, 14:4, 8:16)
Strelci: Babiak 10, Kret 10, Grochal 6, Barcík 4, Ziman 4, Švec 2, Balogh 2.
Dva ťažké zápasy odohrali starší minibasketbalisti MŠK BK proti súperovi z Martina. Aj keď
Martin hrá mimo súťaž, nakoľko má vo svojom
družstve chlapcov starších ako rok narodenia
2002, práve takéto zápasy naši chlapci potrebujú.
Hneď prvý zápas sme začali s veľkým rešpektom,
ktorý vzbudzoval v našich hráčoch hlavne domáci
Hanzel merajúci cez 190 cm a Mehri, ktorý vyvážal

všetky lopty. Prvú štvrtinu sme prehrali 23:1. V ďalších dvoch štvrtinách dominovali naši chlapci a s
rovesníkmi dokázali hrať viac než vyrovnanú hru,
o čom svedčí výsledok tretej štvrtiny v prospech
Žiarčanov 41:29. V poslednej štvrtine nastúpili
znova spomínaní hráči, ktorí zaznamenali všetky
body Martinčanov v tejto časti hry. Zápas sa skončil
nerozhodne 47:47. Predĺženie lepšie zvládol súper
a zaslúžene vyhral.
Druhý zápas sme začali lepšie a prvú štvrtinu sme
vyhrali 10:8. Našim hráčom Gregušovi a Babiakovi
sa podarilo 26 bodového Mehriho z prvého zápasu
ubrániť na 4 body, za čo ich treba pochváliť. Súper
potom zapol na vyššie obrátky, rýchlo sa vracal
do obrany, čím znemožnil našim hráčom zakladať
rýchle protiútoky a z nich ľahko skórovať. V postupnom útoku sa nám vôbec nedarila streľba zo
stredných vzdialeností ani útočný doskok. Aj keď
sme dokázali vyhrať spomínanú prvú a potom aj
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poslednú štvrtinu, na súpera to nestačilo a prehrali
sme o 7 bodov. Každá prehra športovca mrzí, ale
práve zápasy proti starším a vyspelejším súperom
nás posunú ďalej a odhalia naše slabé stránky, na
ktoré sa treba v tréningovom cykle prioritne zamerať. Pochvalu za bojovnosť a prístup k zápasom si
zaslúžia všetci hráči.
Juraj Horváth, tréner

Foto: Anton Novák
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Jarná cena mesta v športovej streľbe

Futbalová školička FK Pohronie

STRELCI

Po tom, čo žiarsky Mestský športovo strelecký klub
zorganizoval v januári prvé kolo Krajskej streleckej
ligy sa strelci do nášho mesta vrátili aj na jej štvrté
kolo. Podujatie bolo zároveň Jarnou cenou mesta Žiar
nad Hronom.
Do telocvične IV. základnej školy prišlo takmer 40 strelcov
zo stredného Slovenska, ale aj z Bratislavy, pričom 12 strelcov
„dodal“ domáci MŠSK. Strieľali sa štyri tradičné disciplíny –
Vzduchová puška 40 alebo 60 výstrelov a podobne Vzduchová pištoľ 40 alebo 60 výstrelov.
(tg)
Výsledky:
VzPu 60: 1. Lukáš Nárožný (MŠSK Žiar nad Hronom) 557
VzPu 40: 1. Veronika Vargová (ŠSK Príbelce) 376, 2. Ivan
Bublák (ŠSK Handlová) 365, 3. Marek Bevelágua (ŠKP Martin)
360, 4. Pavol Polák (MŠSK Žiar nad Hronom) 210
VzPi 60: 1. František Danaj (ŠKP Bratislava) 559, 2. Václav
Vaja (Urpín Banská Bystrica) 552, 3. Marcel Hanulík (Strieborník Zvolenská Slatina) 543, ... 8. Rastislav Grúber 529, ... 10.
Vladimír Baláž 527, 11. Ondrej Lipták 511, 12. Aurélius Rozina

Foto: Dušan Minár.

508, ... 14. Martin Hogh 487, 15. Tomáš Gemza (všetci MŠSK
Žiar nad Hronom) 390
VzPi 40: 1. Rostislav Burian (Urpín Banská Bystrica) 370,8, 2.
Martina Khüebachová (ŠKP Bratislava) 370,7, 3. Pavel Tomaškin (ŠSK Príbelce) 355, 4. Marián Grúber 347, ... 6. Marianna
Grúberová 343, 7. Ľuboš Perina 342, ... 12. Tatiana Gemzová
(všetci MŠSK Žiar nad Hronom) 301
Hlavným rozhodcom bol Jozef Piecka.

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

Karatisti na 2. kole Slovenského pohára s medailami
KARATE

V nedeľu 9. marca sa stalo Komárno dejiskom 2. kola
Slovenského pohára detí, žiakov a mladších dorastencov. O postup na Majstrovstvá Slovenska bojovalo
takmer 400 pretekárov z 53 klubov z celého Slovenska.
Medzi tých najúspešnejších sa opäť zaradili aj karatisti z
MŠK Žiar nad Hronom.
Disciplína súborné cvičenia kata nebola pred pár rokmi v
Žiari silnou disciplínou, no svedomitou prácou na tréningoch
naši pretekári dosahujú už aj tu výborné výsledky. Tentoraz
sa v kata podarilo medailovo presadiť Alexandre Bielej v kategórii dievčatá 5 – 7-ročné a Šimonovi Sečkárovi v kategórii
chlapci 8 – 9-roční. Obaja si domov odniesli bronzovú medailu.
V disciplíne športový zápas kumite ako prví nastúpili naši
najmenší bojovníci. V kategórii 5 – 7-ročných dievčat do 24
kg sme mali dve pretekárky – Bibiánu Černákovú a Natáliu
Volfovú. Obe dievčatá si poradili so svojimi súperkami vo
vyraďovacích kolách, a tak sa nakoniec stretli spolu vo finále.
Úspešnejšou nakoniec bola Natália. V kategórii do 28 kg nastúpila Alexandra Biela. Bola to pre ňu premiéra v kumite, a
to veľmi úspešná, keď si nakoniec vybojovala striebro. V kategórii nad 28 kg naše farby úspešne reprezentovala Ivana
Gahírová, ktorá tak isto okúsila prehru len vo finále, a tak si z

turnaja odniesla striebro.
V kategóriách 8 – 9-ročných žiakov ako prvá nastúpila do
bojov Patrícia Vanková. Paťa síce prehrala v druhom kole s
neskoršou finalistkou, no v repasážových bojoch už išla bez
prehry, kedy si nakoniec vybojovala bronz. Ani naši 8-roční
chlapci sa nedali zahanbiť.V kategórii do 28 kg sme mali opäť
dvoch zástupcov – Šimona Sečkára a Adama Dolnického. Šimon sa prebojoval až do semifinále, no tu už nestačil na svojho súpera. V boji o bronz však zasa uspel. Adam sa z opačnej
strany vyraďovacieho pavúka prebojoval až do finále, odkiaľ
si nakoniec odniesol striebro.
Posledné medaile boli z vekových kategórií mladších dorastencov (12 – 13 rokov). V kategórii mladších dorasteniek
nad 45 kg sa do finále prebojovala Nina Jelžová. V opatrnom
finále však už na súperku nestačila, a tak skončila so striebrom. V mladších dorastencoch do 45 kg uzavrel medailovú
zbierku tejto súťaže ziskom bronzu Zdenko Vanka.
Posledné kolo Slovenského pohára čaká našich karatistov
koncom apríla. Viacerí z našich pretekárov ašpirujú na celkových víťazov Slovenského pohára, čo je v karate prestížne
ocenenie. Budeme im držať palce.
Ľubomír Striežovský, tréner
www.karatezh.sk

Sedem medailí z halových Majstrovstiev Slovenska veteránov
ATLETIKA

Žiarski atléti na Majstrovstvách Slovenska veteránov
obsadili 7 skvelých miest.
Najlepšie sa darilo Marcele Kocholovej, kde získala 2 prvé
miesta a jedno druhé.Vo svojej premiére na štvorstovke dobehla s najrýchlejším časom. Ďalšia jej disciplína bola tiež
šprintérska, a to 200 m. V nej ju predbehla len pretekárka
z Maďarska Farkas Dora. Jej posledná disciplína bola ľudovo nazvaná„trojka“ – beh na 3 km, kde súperila len s časom
a psychikou, keď bežala 15 kôl. Pocity z pohľadu Marcely:
„Bežalo sa mi úžasne, nevedela som, ako to dopadne, lebo
som ešte nebežala na takýchto pretekoch krátke úseky.
400 m som vybehla prvá a dobehla som dosť z vysokým
náskokom. 200 m som si povedala, že vyskúšam, čo to dá.
Mala som slabší štart z blokov, ale potom som sa rozbehla.
Na prvú som ale nemala, už mala veľký náskok. 3 km, tam
som nemala čo stratiť, tak som išla naplno. Štartovala som

noviny.ziar.sk

s dorastenkami, držala som si určité tempo a 100 m pred
cieľom som ešte zrýchlila a s výsledným časom som bola
spokojná.“
V mužských kategóriách nás reprezentovali Vladimír
Buchal a Daniel Matis. Vladimír Buchal bežal dve vytrvalostné disciplíny – 1500 m a 3000 m. Na 1500 m skončil na 3.
mieste pred Mikulášom Dzurindom. V disciplíne 3000 m sa
mu lepšie darilo, čo ukazuje aj 2. miesto v celkových výsledkoch. Daniel Matis bežal kratšie disciplíny 400 m a 800 m,
kde na šprintérskej disciplíne 400 m obsadil druhé miesto.
V 800 m sa mu menej darilo, keď dobehol na piatom mieste, ale po veteránskych prepočtoch sa ocitol celkovo
na 2. mieste. Daniel Matis a Vladimír Buchal spolu aj
s Bohuslavom Melicherčíkom nás budú reprezentovať na
MS veteránov v Budapešti, ktoré sa budú konať 25. až 30.
marca.
(ap)
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ŠPORT

Volejbalový sumár
VOLEJBAL
JUNIORKY – I. LIGA VÝCHOD

15. kolo:VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠVKTatran Banská Bystrica 3:2 (-24, -20, 19, 13, 14)/2:3 (18, -22, -23, 18, -13)

13. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKM Liptovský
Hrádok 0:3 (-19, -12, -13)/0:3 (-17, -21, -16)

16. kolo: VK Iskra Hnúšťa – VK MŠK Žiar nad Hronom
3:0 (21, 19, 10)/3:0 (9, 13, 15)

14. kolo: ŠVKTatran Banská Bystrica –VK MŠK Žiar nad
Hronom 3:0 (20, 18, 19)/1:3 (-20, 16, -20, -20)

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

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

30
28
28
28
28
28
28
30
28

29
23
16
15
10
5
5
3
3

0
3
3
0
2
4
1
5
1

1
0
1
3
3
5
4
1
1

0
2
8
10
13
14
18
21
23

89:11
79:15
62:38
57:41
45:60
40:66
31:69
31:78
19:75

88
75
55
48
37
28
21
20
12

26
26
26
26
26
26
26
26

20
18
15
15
9
6
5
0

5 0
1 1
3 4
1 1
3 2
2 3
1 5
0 0

1
6
4
9
12
15
15
26

75:19
62:28
63:36
55:37
44:51
37:60
35:64
2:78

70
57
55
48
35
25
22
0
1. R. Sobota
2. Zvolen
3. Hnúšťa
4. Brusno „B“
5. L. Hrádok „B“
6. Žiar n. Hr. „B“
7. Krupina „B“
8. Detva „B“

KADETKY – I. TRIEDA STRED

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

36
34
36
34
34
34
34
34
34
34
34
34

29 2 2 3
23 5 3 3
25 2 1 8
23 2 3 6
17 3 3 11
14 3 2 15
13 2 4 15
13 3 0 18
10 2 2 20
9 1 1 23
3 1 3 27
1 0 2 31

98:30
91:33
87:37
85:35
70:57
57:63
57:66
55:65
48:75
38:77
33:93
11:99

93
82
80
76
60
50
47
45
36
30
14
5

STARŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED

Zo stretnutí I. ligy junioriek Žiar
nad Hronom – Banská Bystrica (3:2 a
2:3). Foto: Dušan Pethö.
26
26
26
26
26
26
26
26

22 1 1 2
20 1 1 4
17 2 1 6
12 1 1 12
8 4 3 11
10 0 2 14
3 0 2 21
1 2 0 23

73:18
67:24
62:31
46:43
43:51
40:49
17:70
12:74

69
63
56
39
35
32
11
7

MLADŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED – JUH

STARŠIE ŽIAČKY – II. TRIEDA STRED – JUH

13. kolo: MVK Detva„B“ – VK MŠK Žiar nad Hronom
„B“ 0:3 (-17, -14, -19)/3:1 (24, -19, 20, 19)
Dievčatá vycestovali do Detvy bez zranenej Adely Trokšiarovej, no prvý zápas s prehľadom vyhrali, keď výborne
zahrala Barbora Adamová. Druhé stretnutie však dievčatá
podcenili a zbytočne prehrali. Asistentka trénera Ivana
Tenkelová bola z takéhoto výkonu sklamaná. „Vyzeralo to,
akoby druhý zápas hralo nejaké iné družstvo. S takýmto
prístupom sa volejbal hrať nedá a niektoré z dievčat by mali
porozmýšľať, či chcú hrať alebo to berú len ako zábavu,“ povedala na margo neúspešného zápasu s rezultátom 1:3.
14. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom „B“ – VK Kúpele
Brusno„B“ 0:3 (-15, -12, -12)/2:3 (-14, 18, 18, -9, -9)

18. kolo: VK Slovan Rimavská Sobota – VK MŠK Žiar
nad Hronom 1:3 (-20, 23, -20, -15)/0:3 (-20, -21, -15)
Po nevydarenom druhom zápase v Detve v II. triede starších žiačok si dievčatá vstúpili do svedomia a v Rimavskej
Sobote predviedli zodpovedný výkon a ukázali, že predsa
len vedia hrať pekný volejbal. (it)
18. kolo:VK MŠK Žiar nad Hronom –VK Kúpele Brusno
0:3 (-13, -20, -15)/0:3 (-11, -7, -3)
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“

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

30
29
25
26
20
20
13
10
10
8
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
3
9
12
12
18
22
23
25
31
34

104:19
94:26
94:34
85:33
72:50
73:50
57:70
49:79
47:79
34:84
15:98
6:108

99
90
85
80
67
66
46
37
35
27
14
2

Vydarený turnaj dievčat v Žiline
FUTBAL -DIEVČATÁ

Výsledky:
Žiar – Ružomberok II 0:3
Žilina I – Žiar 7:0
Čadca – Žiar 2:1, gól: Zelinová
Zápas o 7. miesto:
Martin – Žiar 0:2, góly: Bicová, Zošiaková
Konečné poradie: 1. FC Komédia, 2. ŠKF VIX Žilina I, 3. MŠK
Ružomberok I, 4. Ružomberok II, 5. ŠKF VIX Žilina II, 6. FDK
Čadca, 7. Žiar nad Hronom, 8. Fomat Martin

V sobotu 15. marca sa v Žiline uskutočnil halový turnaj
dievčat vo futbale, na ktorom organizátori ŠKF VIX Žilina
a Nela Šport zabezpečili účasť osem družstiev.
Spestrením bol štart dievčat FC Komédia s plejádou starších
ligových hráčok Žiliny, ktorých futbalové umenie bolo veľkou
školou pre mladé dievčatá všetkých družstiev. Hralo sa v dvoch
štvorčlenných skupinách systémom každý s každým, pričom
dvedružstvázoskupínpostupovalidosemifináleaostatníhrali
zápasy o umiestnenia. Potešil záujem nových družstiev, ktoré
prišli do Žiliny, ako boli popri už zabehnutej Čadci družstvá Fomatu Martin či Žiaru nad Hronom (novotvoriaci sa tím žiačok
FK Pohronie). Zápasy mali výbornú úroveň, padalo množstvo
gólov a do rámca turnaja sa dobrým výkonom ako rozhodca
zaradil aj mladý Lukáš Németh alias Nemko.
(ln)

Do dievčenského FK Pohronie hľadáme aj
ďalšie dievčatá narodené po 1.1.2000 a mladšie, ktoré sa môžu kedykoľvek v klube prihlásiť.
Kontakt: Dušan Šipikal, tréner: 0905 319 273.
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Spoza Dunaja s medailami
KARATE
Žiarski karatisti z MŠK Žiar nad Hronom mali možnosť
prvý raz v tomto roku zmerať si svoje sily so svojimi súpermi za hranicami našej vlasti. V sobotu 1. marca sa konal
v Budapešti už 18. ročník medzinárodného turnaja Tatami
Cup. Zúčastnilo sa ho 800 súťažiacich z 81 tímov z Rumunska, Bulharska, Česka, Anglicka, Poľska,Talianska, Rakúska,
Čiernej Hory, Slovinska, Slovenska, Chorvátska, Srbska,
Ukrajiny a Bosny a Hercegoviny.
Tohtoročné skvelé výkony žiarskych karatistov nezostali bez
povšimnutia trénerov slovenskej reprezentácie, ktorí na tento
turnaj skladali reprezentačné družstvo pre vekové kategórie
mladších dorastencov a dorasteniek, a tak česť reprezentovať
výber Slovenska dostali z nášho karate klubu hneď dve pretekárky – Nina Jelžová a Natália Rajčanová.
Turnaj začal tradične disciplínou súborné cvičenia kata. Tu vo
svojich vekových kategóriách za nás nastúpili Šimon Sečkár, Ester Šišková a Ivana Gahírová. Pre všetkých troch to bola premiéra
v tejto disciplíne na zahraničnej pôde. Nabité kategórie kvalitnými pretekármi našich pretekárov nezastrašili a všetci traja podali
veľmi dobrý výkon. Šimon si vybojoval v kategórii 8 – 9-ročných
chlapcov bronz, Ester v kategórii 8 – 9-ročných dievčat taktiež
bronz a Ivana v kategórii 5 – 7-ročných dievčat dokonca striebro.
Ich kvalitné výkony boli inšpiráciou aj pre zvyšok našej výpravy.
V disciplíne športový zápas kumite ako prvá nastúpila Ivana
Gahírová. Aj tu sa jej darilo, keď opäť vystúpila na stupne pre
víťazov, tentoraz to bola bronzová priečka. V žiackych vekových
kategóriách ešte nastúpili Šimon Sečkár a Aris Nikolas Čela, no
tvrdá konkurencia ich tentoraz nepustila k bojom o medaile.

Deväťčlenná výprava priniesla
do Žiaru osem medialí
V dorasteneckých kategóriách prvá nastúpila Nina Jelžová
v kategórii mladšie dorastenky 12 – 13 rokov nad 50 kg. Nina sa
prebojovala až do semifinále, tu však nestačila na domácu reprezentantku, no v boji o tretie miesto však opäť podala bojovný
výkon, a tak nám pribudla ďalšia bronzová medaila. V mladších
dorastencoch 12 – 13 rokov do 45 kg nastúpil Zdenko Vanka.
V ťažkej konkurencii, kde sa nepresadili ani slovenskí reprezentanti, sa Zdenko nakoniec prebojoval až k boju o bronz, no domáci reprezentant bol nakoniec úspešnejší. Ďalším želiezkom
v ohni bola Natália Rajčanová, ktorá sa v kategórii mladších dorasteniek 12 – 13 rokov do 40 kg prebojovala až do semifinále,
kde už nestačila na ukrajinskú pretekárku. V boji o tretie miesto s
českou pretekárkou však už nezaváhala.

Poslednými štartujúcimi boli starší dorastenci (14 – 15 rokov).
V kategórii do 63 kg pekne rozbehol svoje zápasy Milan Laurov.
V tvrdej konkurencii sa Milan prebojoval až do semifinále, tu sa
mu však po súperovom faule ozvalo staré zranenie, a tak Milan
ako semifinále, tak aj boj o tretie miesto už nedotiahol do víťazného konca. Poslednými štartujúcimi boli v kategórii do 54 kg
DominikaVeisová a Nina Jelžová. Pre Ninu to bol štart so staršími
súperkami, keďže turnaj umožňoval aj ostaršenie pretekárov.
Naše dievčatá ukázali celej kategórii, aké kvalitné karate sa trénuje v Žiari, keď postupne povyraďovali z bojov maďarské, srbské,
české a ukrajinské pretekárky, aby sa spolu stretli vo finále. Ani
finále nevypustili a nič si nedarovali zadarmo. Po urputnom boji
nakoniec na najvyšší stupienok pre víťazov vystúpila Nina.
Celková bilancia 1 zlatá, 2 strieborné a 5 bronzových medailí
dosiahnuté s 9-člennou výpravou pretekárov je ozajstným
úspechom na takto kvalitne obsadenom turnaji, za ktorý vďačíme aj našim sponzorom, mestu, MŠK a 4. ZŠ na Jilemnického
ulici, ktorí našim pretekárom vytvárajú výborné podmienky na
trénovanie.
Ľubomír Striežovský, tréner
www.karatezh.sk

Mesto Žiar nad Hronom vás pozýva
na 26. ročník Behu oslobodenia,
ktorý sa uskutoční v piatok 4. apríla.
Prezentácia účastníkov behu bude od 8.00 do 9.30 hod.
na futbalovom štadióne.
Štart žiackych kategórií sa uskutoční o 10.00 hod.
Prihlášky je potrebné zaslať do 2. apríla na e-mail:
jan.ziak@ziar.sk
alebo v deň preteku pri prezentácii (poslať zoznam žiakov).

Žiacke a dorastenecké kategórie:
Kategória Chlapci
2008 a ml.
100 m
2007 – 2006
400 m
2005 – 2004
800 m
2003 – 2002
1900 m
2001 – 2000
3000 m
1999 – 1998
3000 m
1997 – 1995
3000 m

Dievčatá
100 m
400 m
800 m
1500 m
1900 m
1900 m
1900 m

Organizátorom podujatia
je mesto Žiar nad Hronom,
Centrum voľného času
a Atletický klub MŠK
Žiar nad Hronom.

Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom
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