Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom | ročník V. | číslo 1 | 12. január 2010 | cena: zdarma | tel.: 045/678 71 75 | web: www.mn.ziar.sk

V tomto čísle:
NOVOROČNÝ PRÍHOVOR
PRIMÁTORA MESTA

Deň po Vianociach

Na 2. strane sa k vám, Žiarčanom, po prvýkrát
v tomto roku prihovára primátor Ivan Černaj.
PRIMÁTORSKÝ PUNČ „ZAROBIL“ 232 EUR

sa Hron vylial zo svojho koryta,
„veľká voda“ neobišla ani Žiar

Pred vianočnými sviatkami podával na námestí
primátor Černaj primátorský punč. Dobrovoľnou
čiastkou mohol prispieť každý, a tak sa podarilo
vyzbierať 232 eur. O tom, kto sa z nich bude tešiť,
sa dozviete na 3. strane.
HISTORICKÝ KALENDÁR

Ako každý rok, aj teraz vám na jeho začiatku
prinášame prehľad historických udalostí, ktoré
sa spájajú s naším mestom. Strana 5.
POLÍCIA ZNÁMA-NEZNÁMA

Už 4. ročník obľúbenej výtvarnej súťaže
pre škôlkarov a školákov. Pár dní pred vianočnými sviatkami boli ocenení najšikovnejší z nich
priamo v priestoroch žiarskej polície. Nechýbala
ani cukríková recepcia. Strana 9.
ROK 2009 V SKRATKE

Na stranách 6 a 7 vám prinášame prehľad udalostí za rok 2009, ktoré sme mapovali aj na stránkach Mestských novín.

XVII. Reprezentačný
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Novoročný príhovor primátora mesta
Vážení spoluobčania, milí Žiarčania,
máme za sebou obdobie, ktoré označujeme za najkrajšie sviatky v roku. Vianoce sú symbolom pokoja
a lásky. Verím, že vy všetci ste si počas týchto sviatkov
oddýchli a načerpali nových síl do nového roku, ktorý
sme práve začali. Ako zhodnotiť rok, ktorý práve uplynul? Podľa mňa to bol najparadoxnejší rok, ktorý som
vo funkcii primátora mesta zažil. Na jednej strane sa
nám podarilo viacero kladných vecí, ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvnia budúcnosť nášho mesta,
na druhej strane sme museli riešiť dopady hospodárskej krízy aj na úrovni nášho mesta a prijať opatrenia,
ktoré neboli populárne a vyvolali nevôľu. Vplyvom
nižšieho výberu daní fyzických osôb, ktoré štát prerozdeľuje samosprávam, nám z rozpočtu vypadlo
okolo 660-tisíc €. Vďaka tomu, že každý rok rozpočet
pripravujeme opatrne, aby nám radšej ostali prebytky, tento výpadok nás nezničil. Okrem toho, my sme
ozajstnú krízu mali už v roku 2003, kedy mesto bolo
na pokraji krachu a vtedy sme robili tvrdé opatrenia,
ktoré v tomto roku musela robiť väčšina slovenských
miest. Výpadok v rozpočte nepriniesol také opatrenia ako v iných mestách, že by sa muselo napríklad
obmedzovať svietenie verejného osvetlenia, znižovať stav pracovníkov mesta, neuchádzať sa o schválené projekty z eurofondov, lebo už nie sú peniaze
na spoluúčasť. Tomuto sme sa našťastie vyhnúť mohli
a môžem všetkých ubezpečiť, že mesto funguje naplno, máme na riešenie rôznych havarijných stavov,
na zimnú údržbu, čistenie, kosenie či osvetlenie. Výpadok peňazí z rozpočtu nám zabránil riešiť niektoré aktivity, ktoré sú akousi nadstavbou. Napríklad,
nemohli sme urobiť komplexné rekonštrukcie ciest
a chodníkov, ktoré by sme za normálneho stavu urobiť mohli, postaviť ďalšie detské ihrisko a podobne.
Kríza sa v roku 2009 najviac prejavila v oblasti športu. Výpadok financií od sponzorov, ktoré sa rozdeľujú
na aktívnu činnosť žiarskych klubov prostredníctvom
MŠK, ohrozili existenciu nášho športu, mládežníckeho aj seniorského. Ukázalo sa to napríklad vo futbalovom klube, ktorý pre nedostatok peňazí musel odhlásiť zo súťaže mužstvo dospelých, ktoré malo veľkú
šancu postúpiť do I. ligy. Medzi futbalovou verejnosťou to vyvolalo negatívne emócie, ktoré sa obracali
voči mestu. Napriek tomu, že mesto ako také financie
prúdiace do futbalu neznížilo, sme zagarantovali, že
mládežnícky futbal ostane v nezmenených podmienkach a financovanie prevádzky štadiónu sme neobmedzili ani o cent. Ale len preto, že sme nechceli dofinancovať výpadok zo sponzorských peňazí. Tak ako
vtedy, aj dnes tvrdím, že sme sa zachovali rozumne
a zodpovedne. Nevidím dôvod na to, aby sa obyvatelia mesta skladali na výplaty profesionálnych futbalistov, ak klubu vypadnú súkromné zdroje. Pokiaľ sa
v Žiari nenájdu dostatočné súkromné zdroje na vysoké ambície, predsa tie ambície nemôže v čase krízy

suplovať mesto. Futbal sa hrá aj naďalej, nie v I., ale
vo IV. lige, no hrajú ho chlapci, ktorí sú Žiarski odchovanci a ktorí ho hrajú pre radosť, nie pre živobytie. A ako som spomenul, mládežnícky futbal
ostal zachovaný a dnes tam hrá a trénuje približne
200 chlapcov.
Koho kríza skutočne existenčne zasiahla, bol žiarsky hokejový klub. Po znížení sponzorských peňazí,
ktoré boli určené na financovanie aktívnej činnosti žiarskych športových klubov, reálne hrozilo, že
bez týchto peňazí väčšina klubov zanikne. Mohli sme
sa zachovať tak, že by sme povedali, že my sme to
nespôsobili, my si svoje záväzky voči športu plníme
aj naďalej, a veci nechať na vývoj. Ale na to by doplatila väčšina klubov. Preto sme zodpovednosť vzali
na seba. Poslanci mestského zastupiteľstva sa rozhodli uzatvoriť najnákladnejšie športovisko, ktoré
financujeme z mestského rozpočtu, čiže zimný štadión, a ušetrené prostriedky rozdeliť na činnosť ostatným klubom. Napriek všetkému, čo sa k tejto téme
popísalo a nahovorilo, napriek tomu, či mi niekto verí,
alebo nie im opäť hovorím, že mi je úprimne ľúto detí
a ich rodičov, ktorí sa venovali hokeju. Ľúto mi je hráčov a ľudí, ktorí hokeju obetovali svoj voľný čas.
V porovnaní s minulými rokmi bol rok 2009 dosť depresívny. S napätím som očakával, akým spôsobom
sa dopady krízy odrazia na firmách podnikajúcich
v priemyselnom parku. Ani tie neobišli opatrenia,
pri ktorých prišli ľudia o prácu, neobišli ich šetrenie
a problémy. Našťastie tie problémy neboli takého rozsahu, aby výrazne ovplyvnili zamestnanosť v našom
meste, a tým aj kúpyschopnosť obyvateľstva, a teda
aj životnú úroveň. Nestalo sa, že by nejaká spoločnosť
ukončila svoju činnosť alebo ju zásadne obmedzila.
To je veľké pozitívum pre naše mesto, pre Žiarčanov,
ktorí svoju prácu nachádzajú v priemyselných spoločnostiach. Ďalším pozitívom je to, že mesto ostalo
schopné riešiť investičné projekty a získavať na ne aj
dotácie z európskych štrukturálnych fondov. Spomeniem projekty rekonštrukcie ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
rekonštrukcie materských škôl, ktoré sa už onedlho
začnú, projekt Intenzifikácie separovaného zberu,
projekt Centra zhodnocovania odpadov či projekt
Revitalizácie centrálnej mestskej zóny. Z európskych
zdrojov sa nám dohromady podarilo získať dotácie
vo výške 33 miliónov €. Môžem pokojne povedať, že
žiadne mesto na Slovensku nezískalo toľko prostriedkov v prepočte na obyvateľa ako my. Budeme mať
nové námestie, opravené všetky budovy škôl a škôlok,
ľuďom zadarmo rozdávame kontajnery na separovaný zber, ktoré by si inak museli kupovať, máme novú
techniku na zvoz a spracovanie odpadov. Okrem
projektov podporených eurofondami realizujeme
aj jeden z najväčších projektov v modernej histórii
mesta – rekonštrukciu verejného osvetlenia. Vďaka
tomuto projektu bude mať mesto zmodernizovanú
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celú sieť osvetlenia a okrem nových lámp bude každý
rok šetriť na energiách značné prostriedky. Viem, že
rozkopávkami, ktoré sa musia robiť, ľudia trpia, vzniká
blato a špina. Takisto sa nám stalo, že zrekonštruované obvody prestali svietiť. To bolo spôsobené krádežou káblov niektorými našimi spoluobčanmi. Takisto
počúvam ponosy, že nové osvetlenie svieti slabo, zle
a podobne. V prvom rade si treba uvedomiť, že projekt bude ukončený až v druhej polovici tohto roku.
Až keď bude v celom meste osvetlenie vymenené,
jednotlivé obvody pospájané, vtedy sa bude môcť
dokonale nastaviť úroveň svietenia, či na niektorých
uliciach svietiť slabšie, či silnejšie. Dovtedy vás prosíme o trpezlivosť, pretože projekt sa stále realizuje.
Rok 2010 určite nebude ľahký. Môžem vás ubezpečiť, že rozpočet mesta je však nastavený tak, aby
mesto bez problémov fungovalo, aby sme mali
na prípadné havarijné stavy a na všetko, čo je v bežnej
prevádzke mesta potrebné zabezpečiť. Musíme šetriť,
ale našťastie, nemusíme škrtať z toho, čo je pre mesto
nevyhnutné. Vyzerá to tak, že firmy v priemyselnom
parku majú tiež to najhoršie za sebou a niektoré
z nich idú rozširovať výrobu. Znamená to, že v Žiari by
už ľudia nemali prichádzať o prácu. A toto všetko ma
napĺňa optimizmom. Že aj keď to určite nebudeme
mať ľahké, katastrofy nášmu mestu nehrozia.
Vážení obyvatelia, dovoľte mi, aby som vám na úvod
roka 2010 zaželal len to najlepšie. Aby tento rok bol
pre vás lepším, ako ten minulý, aby vás viac napĺňala
radosť zo života a spokojnosť ako negatívne emócie.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na rozvoji nášho mesta. Či už zamestnanci mestského úradu, poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia
štátnej správy, a samozrejme, vy, obyvatelia, ktorí
nám dávate podnety, návrhy, ale aj kritiku, ktorá nás
núti sa neustále zlepšovať. Chcem vás všetkých ubezpečiť za seba, ale aj za zamestnancov mesta, že vždy
budeme pracovať s jedným cieľom. Aby Žiar nad Hronom bolo rozvíjajúce sa mesto v strede Slovenska,
aby sa tu dobre žilo a aby na Slovensku bolo o nás
počuť. Prajem krásny a úspešný rok 2010.
Ivan Černaj, primátor mesta

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, adresa: Námestie Matice slovenskej 8,
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Záplavy počas vianočných sviatkov neobišli ani naše mesto
Už sa stáva pomaly tradíciou, že počas vianočných sviatkov nás namiesto snehu prekvapí dážď. Bolo tomu tak aj počas týchto Vianoc.
Hoci načas voda zamrzla, s výrazným oteplením
sa začal ľad roztápať, a tým spôsobil zdvihnutie
hladím riek a vodných tokov.
V našom meste sa začala rieka Hron vylievať
zo svojho koryta deň po Vianociach, čiže 25. decembra. Starú cestu za Partizánskou ulicou začala
voda zaplavovať už po 16-tej hodine, a tak bolo
potrebné cestu uzatvoriť. Ani nie hodinu potom
už boli zaplavené aj niektoré chatrče Pod Kortínou.
Keďže sa táto situácia týkala približne tridsiatich
ľudí, zvolal primátor Černaj krízový štáb a nariadil evakuáciu dotknutých rodín. Načas im mesto
poskytlo ubytovanie v objekte zimného štadióna,
mohli tu zotrvať do pondelka 28. decembra. Okrem
toho, že boli rodiny s deťmi v suchu a mali strechu
nad hlavou, dostali od mesta aj oblečenie, možnosť
osprchovať sa, a samozrejme teplé jedlo.
Najväčšie škody však vyliata voda spôsobila
podnikateľom v okolí koryta Hrona. Zaplavené
automobily v autobazáre či vytopené kancelárske a skladové priestory a pod vodou skončila aj

Vyliata voda z Hrona prinútila k evakuácii z chatrčí Pod Kortínou približne 30 ľudí. Foto: mak
reštaurácia, čerpacia stanica a priestory rybárskeho zväzu. Podľa slov podnikateľov, za celú situáciu
zrejme môže nezodpovednosť staviteľov rýchlostnej cesty R1, pretože nechali otvorenú hrádzu, cez
ktorú sa k ceste dostala stúpajúca voda. Majiteľ autobazáru odhaduje škodu na viac ako 50-tisíc eur.
Kvôli vysokej vode musel byť odstavený aj nový

Podávaním primátorského punču sa podarilo vyzbierať 232 eur

Foto: mb
V pondelok podvečer pred Vianocami primátor
mesta Ivan Černaj po roku opäť varil a podával
vianočný punč priamo na námestí. Punč sa nepredával, každý, kto ho chcel ochutnať, mohol prispieť
dobrovoľnou sumou. Výťažok z predaja bol tentokrát venovaný žiarskej organizácii Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých. Za hodinu a pol
vypili návštevníci vianočných trhov až 60 litrov
tohto vianočného nápoja. Celková suma, ktorou
tak prispeli hendikepovaným spoluobčanom, bola
232 eur. Ako povedal primátor Černaj: „Pristavovali
sa ľudia, ktorí len tak išli okolo, ale aj takí, čo sem
prišli zámerne, že chcú finančne podporiť našich
zdravotne postihnutých. Ani raz sa nestalo, že by

niekto vzal punč a do pokladničky nič nevhodil.
Vidno, že spolupatričnosť medzi ľuďmi stále existuje,“ netajil spokojnosť. Ako prisľúbil, ak bude
do funkcie primátora opätovne zvolený, punč bude
variť každý rok. A každý rok bude výťažok venovaný nejakej žiarskej organizácii, ktorá združuje hendikepovaných ľudí.
Výťažok z predaja si z rúk primátora prevzala Mária Roobová, predsedníčka miestnej organizácie
SZZP. Ako povedala, peniaze budú použité na rehabilitačné pobyty pre zdravotne postihnutých. Zároveň poďakovala primátorovi mesta a aj všetkým
obyvateľom, ktorí prispeli a podporili organizáciu
zdravotne postihnutých.
(r)

www.mn.ziar.sk

úsek rýchlostnej komunikácie R1 Žarnovica – Lehôtka pod Brehmi. Hron poškodil aj dva rozostavané mosty na R1 a odniesol aj časť rozostavaného
mosta pri Lovči a stavebný materiál na rozostavanom úseku rýchlostnej cesty.
O šťastí môžeme hovoriť iba preto, že si voda nevyžiadala žiadne ľudské obete.
(li)
OZNAM

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje všetkým
majiteľom psov, že daň za psa na rok 2010 je
splatná do 31. januára 2010. Daň môžete uhradiť priamo v pokladni Mestského úradu alebo
na účet správcu dane č. 1602022658/0200, vedený v pobočke banky VÚB, a.s., Žiar nad Hronom.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí sú
vlastníkmi alebo držiteľmi psov starších ako
6 mesiacov a týchto nemajú z rôznych dôvodov prihlásených, aby tak urobili čím skôr,
nakoľko sa budú vykonávať kontroly na zistenie skutočného stavu psov v rámci mesta Žiar
nad Hronom.
(MsÚ)
TARIFIKÁCIA LINKY
MESTSKEJ POLÍCIE 159
JE 7,5 CENTA ZA MINÚTU

Na základe opatrenia Telekomunikačného
úradu SR o číslovacom pláne, ktorým bolo skrátené telefónne číslo mestskej polície 159 vyňaté spomedzi tiesňových liniek, vydal T-Com
1. decembra 2009 tarifu. V nej je určená cena
za 1 minútu hovoru na toto číslo na 0,075 eur,
čo predstavuje v starej mene sumu 2,26 korún.
Táto cena je rovnaká, ako keď zákazník bežného
volacieho programu uskutoční miestny hovor
v silnej prevádzke.
Ivan Kahanec, Slovak Telekom
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Za odpady sa po novom bude platiť dvakrát ročne, cena ostáva nezmenená
Na poslednom minuloročnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom bolo uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom
č. 121/2009 schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom
a uznesením č. 122/2009 Všeobecne záväzné
nariadenie č. 15/2009 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Uvedené nariadenia rušia platnosť
VZN 2/2008, ktorým sme sa v oblasti nakladania
s odpadom a v oblasti poplatkov za odpady riadili
doteraz. Táto zmena bola nutná z dôvodu zosúladenia všeobecne záväzných nariadení mesta s platnou legislatívou, najmä zákonom č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na vyššie uvedené zmeny v nariadeniach upravujúcich nakladanie s odpadmi a miestny poplatok za odpady vás chceme upozorniť
na niektoré zmeny a na povinnosti, ktoré vám
z uvedených nariadení vyplývajú, a ktorých nesplnenie bude sankcionované:
1. Povinnosť v termíne do 31.1.2010 uzavrieť
zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi s oprávnenou osobou, ktorou je spoločnosť
Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., so sídlom
na Ul. SNP č 131 v Žiari nad Hronom. Návrhy zmlúv
boli v priebehu minulého týždňa doručené jednotlivým pôvodcom odpadu – predsedom bytových spoločenstiev, obyvateľom rodinných domov
a taktiež aj podnikateľským subjektom.

PERCENTUÁLNE ZLOŽENIE ODPADU V ZBERNEJ NÁDOBE

2. Povinnosť splniť si ohlásenie k miestnemu
poplatku za odpady v termíne do 31.1.2010
na formulári, ktorý je bol taktiež doručený jednotlivým pôvodcom odpadu spolu s návrhom zmluvy,
a ktorý je možné stiahnuť si na internetovej stránke
mesta www.ziarnadhronom.sk, alebo si ho prevziať
v tlačenej podobe v areáli Technických služieb
na Ul. SNP č.131 (nad Billou a hasičmi).
Vyššie uvedené povinnosti je možné splniť si
v pracovisku zriadenom za týmto účelom v areáli
Technických služieb na ulici SNP č. 131, ktorého
úradné hodiny sú počas mesiaca január 2010 každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod. So sebou
je potrebné priniesť si občiansky preukaz, 2 kópie
návrhu zmluvy s Technickými službami a formulár
ohlasovacej povinnosti. S vypísaním všetkých
formulárov vám zamestnanci uvedeného pracoviska radi pomôžu. Obyvatelia Šášovského
Podhradia nemusia cestovať do Žiaru, ale si môžu
všetky potrebné náležitosti vybaviť v Kultúrnom
dome v Šášovskom Podhradí v sobotu 16. januára v čase od 9.00 do 15.00 hod. a v sobotu
23. januára v čase od 14.00 do 17.00 hod.

de výzvy na zaplatenie miestneho poplatku:
- do pokladne správcu poplatku (poverenému
zamestnancovi mesta) v sídle Technických služieb,
– Žiar nad Hronom, a.s. na Ul. SNP č.131 v Žiari
nad Hronom,
- bezhotovostným prevodom na účet
č.: 4005562844 /7500.
Výška poplatku za komunálne odpady ostáva
nezmenená:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 0,023 eur za liter odpadu.
Platí sa za skutočne vykonané vývozy a za celý objem zbernej nádoby, pričom sa poplatok rozúčtuje
podľa počtu užívateľov zbernej nádoby.
Výška poplatku pre jednotlivé typy zberných
nádob je nasledovná:
25,300 €/ 1100 – litrová zberná nádoba
5,520 € / 240 – litrová zberná nádoba
2,530 € / 110 – litrová zberná nádoba
2,530 € / 110 – litrové plastové vrece
1,380 € / 60 – litrové plastové vrece

Od roku 2010 dochádza aj k niekoľkým zmenám
v spôsobe platby miestneho poplatku za komunálne odpady:

Poplatok za odstránenie a odvoz odpadu, ktorý
sa nachádza mimo zberných nádob a v ich okolí je
0,053 € za liter odpadu.

Poplatok je splatný v jednej, maximálne
v dvoch platbách ročne podľa požiadavky platiteľa poplatku, pričom termín prvej platby je
do 28. februára a termín druhej platby
do 31. septembra príslušného kalendárneho roka.
Poplatok za mimoriadne vývozy odpadu uskutočnené na objednávku pôvodcu odpadu je splatný
v jednorazových mesačných platbách.

Poplatok za vyprázdnenie nádoby na separovaný
odpad, ktorá obsahuje aj iné zložky, než na ktoré
je určená, je 0,053 € za liter odpadu. Platí sa za celý
objem zbernej nádoby.

Miestny poplatok, ktorého výška sa vypočíta
ako súčin objemu nádoby, počtu vývozov a sadzby
0,023 € za liter odpadu, je možné uhradiť na zákla-

www.mn.ziar.sk

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich nakladania s odpadom, môžete kontaktovať poverených
zamestnancov mesta na bezplatnej Zelenej linke 0800 500 501, ktorá je vám k dispozícii počas
pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 hod.
(OŽP)
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Historický kalendár na rok 2010
OSOBNOSTI

Emil Černaj – 10. výročie úmrtia (26.5.2000
v USA); svätokrížsky rodák, misionár v Indonézii
(Flores) na Filipínach, v USA a v Austrálii pôsobil
medzi Slovákmi. Neúnavný posol viery stavia kostoly, školy, nadväzuje kontakty, organizuje zbierky. Morálne i finančne podporoval stavbu kostola
na sídlisku v Žiari nad Hronom napĺňajúc aj svoje
osobné presvedčenie: „Pre mňa je národnosť aj
mravným zákonom. Nieto v ňom nenávisti voči
cudzím. Len pocit spolupatričnosti ku všetkým
svojim. Plniť tento Boží zákon je našou kresťanskou a prirodzenou povinnosťou.“
František Berchtoldt – 280. výročie narodenia
(24.6.1730); bol prvý biskup v novozriadenej Banskobystrickej diecéze, ktorý sídlil 17 rokov v našom
meste a je tu aj pochovaný v krypte kostola. Jemu
vďačíme za záchranu biskupstva, za rekonštrukciu
kaštieľa (z vlastných prostriedkov) aj vybudovanie
parku.
Michal Chrástek – 110. výročie úmrtia (30.6.1900);
kňaz, prvý tajomník Matice slovenskej, bibliograf,
publicista, literárny historik. K spolupráci ho prizval
biskup Štefan Moyses. Po Banskej Bystrici pôsobil
vo Svätom Kríži 32 rokov. Bol aj zakladajúcim členom Slovenskej muzeálnej spoločnosti a Spolku sv.
Vojtecha. Traduje sa znalosť o jeho bohatej knižnici
(4800 zväzkov). Novodobý Žiar nad Hronom si jeho
pamiatku uctil v roku 1998 aj tým, že mestskú knižnicu pomenoval po ňom. Pochovaný je na našom
cintoríne, v meste má dve pamätné tabule.
Ján Augustín Beňo – 5. výročie úmrtia
(21.11.2005); po teologických štúdiách vo svätokrížskom kaštieli (a jeho násilnej likvidácii) prežil
tento salezián a v Európe známy náboženský spisovateľ strastiplný život – prenasledovaný, väznený
(za jeho aktívnu činnosť tajného kňaza najmä medzi mládežou), ťažko manuálne pracoval, iba krátko
pôsobil ako kaplán. Za základ zdravej spoločnosti
považoval rodinu. Aj vo vysokom veku ako invalid
žil neustále aktívne v Prestavlkoch, kde aj umrel.
Peter Pázmaň – 440. výročie narodenia
(4.10.1570); tento vynikajúci ostrihomský arcibiskup a kardinál sa do histórie nášho mesta zapísal
najmä tým, že v roku 1631 dal na staršom základe
postaviť renesančno-barokový kaštieľ ako letné sídlo ostrihomských arcibiskupov. Dokonca jeho návrhu na zriadenie troch nových diecéz sa až po viac
ako 130 rokoch ujala Mária Terézia, a tak vznikla aj
Banskobystrická diecéza.
Jozef Minka – 80. výročie narodenia (30.10.1930);
vlani sme si tohto regionálneho historika a publicistu pripomínali pri 10. výročí jeho tragickej smrti. Vďaka jeho trpezlivej erudovanej práci sa nám
zachovali poznatky o významných osobnostiach
mesta a okolia (z čoho čerpáme). Mesto mu vďačí
za množstvo kultúrnych, duchovných a spoločen-
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ských aktivít, ktoré vyvíjal popri svojej práci ekonóma. Jeho srdcovou záležitosťou bolo odovzdať
budúcim generáciám sebe vlastnú iskru lásky a záujmu a svoje korene.
Ján Štrbáň – 50. výročie úmrtia (11.12.1960); nezabudnuteľný kňaz, ktorého zásluhou 12-ročného
pôsobenia v Horných Opatovciach stojí kultúrna
pamiatka – kostol, ovplyvňoval rozhodnutia mladých pre voľbu duchovných povolaní, vzorným
životom a horlivosťou je dodnes zapísaný v srdciach pamätníkov. Ako pápežský komorník umrel
v Detve.
UDALOSTI

Pred 935 rokmi (1075) je známy prvý písomný
prameň (listina o založení opátstva v Hronskom
Beňadiku Gejzom I.) o existencii osady na území
dnešného Žiaru nad Hronom.
Pred 320 rokmi (1690) udelil Leopold I. na žiadosť
mestečka Svätý Kríž právo konať ďalšie 3 jarmoky
v nedeľu, po nich vo štvrtok aj dobytčie jarmoky.
Keďže kupci nemuseli platiť mýto, schádzali sa tu
vo veľkom počte, a tak z trhov malo mesto pekné
príjmy (ak práve neboli nepokojné časy).
Pred 270 rokmi (1740) požiar zničil časť mestečka, kostol, faru i školu.
Pred 90 rokmi (1920) sa utvorila vo Svätom Kríži
telocvičná jednota Orol, ktorá vyvíjala pestrú športovú (gymnastika, skupinové vystúpenia) i kultúrnu činnosť (divadlá). Náčelníkmi boli Ján Zúbrik
a Paula Lojková.
Pred 80 rokmi (1930) aj oficiálne začína história
futbalu vznikom prvého futbalového klubu: ŠK
Svätý Kríž nad Hronom.
Pred 65 rokmi (1945) 1. apríla skončila v meste
2. svetová vojna. Za obeť padlo 84 obyvateľov, zničených bolo 260 domov, mosty, cesty. Zaujímavosťou pri rekonštrukčných prácach bola stavba prvého kultúrneho domu, ktorá sa podarila brigádnicky
za dva mesiace zo zbierok (od 26. júna, slávnostne
bol otvorený už 29. augusta). Najprv ako kino Svornosť, neskôr Budovateľ.
Pred 60 rokmi (1950) – počas „barbarskej noci“
14. apríla boli z kaštieľa násilne odvlečení saleziáni, ktorí tu mali vysokú školu a starali sa o mužskú
mládež v meste,
– v tomto roku sa začalo uvažovať o výstavbe hlinikárne v Krížskej kotline.
Pred 55 rokmi (1955) bolo mestečko Svätý Kríž
nad Hronom premenované na Žiar nad Hronom;
keďže historické pomenovanie nevyhovovalo ateistickému režimu.
Pred 50 rokmi (1960) sa Žiar nad Hronom stal
okresným mestom (z pôvodných okresov Kremnica, Nová Baňa, Banská Štiavnica), keďže okrem výhodnej polohy mal aj najviac obyvateľov (11-tisíc).
Prvé sídlo mal v historickej budove kaštieľa.
Mária Zaťková, kronikárka mesta

www.mn.ziar.sk

JOZEF HUGOLÍN LUŇÁČEK – UČITEĽ
ZO ŠÁŠOVSKÉHO PODHRADIA

Jozef Luňáček sa narodil v roku 1844 v Čekovciach (okres Zvolen). Vyučil sa za halenára. Asi
v jeseni roku 1866 odišiel za učiteľa do Uňatína.
Pravdepodobne na pozvanie Andreja Kmeťa
roku 1873 prišiel učiť do Krnišova, kde bol v tom
čase Kmeť farárom, čo výrazne ovplyvnilo jeho
život. Začal sa zaujímať o geologické výskumy
a ďalšie vzdelávanie. Po dvoch rokoch odišiel do Horných Strhár, odkiaľ sa musel v roku
1894 ako Slovák na nátlak tamojšieho maďarsky založeného evanjelického farára odsťahovať na Čabraď, kde bol pol roka organistom.
V novembri roku 1894 píše Andrejovi Kmeťovi
už zo Šášovského Podhradia. Tu pôsobil ako
učiteľ do roku 1905 s prechodným pobytom
v Močiari. V tomto roku odišiel do penzie a odsťahoval sa do Krupiny. Zomrel 7. novembra
1911 v Krupine. V druhej polovici 20. storočia
boli jeho pozostatky premiestnené na Národný
cintorín do Martina.
Okrem geológie sa Jozef Luňáček zaoberal
taktiež archeológiou a paleontológiou. Hlavne
v oblasti paleontológie má jeho práca objavný
charakter, keď osem skamenelín bolo po ňom
aj pomenovaných. Významným objavom bolo
nájdenie 14 centimetrov dlhého skamenelého
zuba žraloka. 9. januára 1884 sa stal riadnym
členom Uhorskej prírodovedeckej spoločnosti
a neskôr sa stal aj dopisujúcim členom Ríšskeho geologického ústavu. V úzkom kontakte bol
okrem Andreja Kmeťa aj s ďalšími národnými
buditeľmi, ako Zechenter-Laskomerský, Osvald,
Chrástek, Plošic či Križko.
Z pozostalosti Andreja Kmeťa sa dochovalo
27 listov, ktoré mu Luňáček napísal zo Šášovského Podhradia. Zaujímavý je list z augusta
1895, kde opisuje svoje archeologické nálezy
objavené na Šášovskom hrade. V decembri
1896 opäť v liste Kmeťovi tieto nálezy pripomína a prejavuje záujem stať sa členom Slovenskej
muzeálnej spoločnosti. Z listov sa dozvedáme,
že niekedy medzi rokmi 1896 a 1899 si zmenil
druhé meno z Vincent na Hugolín.
Jozef Hugolín Luňáček žil v Šášovskom Podhradí jedenásť rokov. Tento článok má aspoň
čiastočne poukázať na tohto významného
človeka, na ktorého už aj starší obyvatelia Šášovského Podhradia zabudli. V prípade, že sa
niekomu podarí objaviť nejaký záznam (fotografia) z pozostalosti svojich blízkych o tomto
učiteľovi, kontaktujte prosím Združenie na záchranu hradu Šášov.

Rastislav Uhrovič
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JANUÁR

1

•V januári nás navždy opustil významný slovenský básnik, literárny historik, prekladateľ a esejista Milan Rúfus. Navždy tu však po ňom zostali hodnotné diela, ktoré vyšli nielen v jeho rodnom jazyku, ale tiež v angličtine, bulharčine, češtine, francúzštine, maďarčine, nemčine, nórčine, poľštine, rómčine, ruštine, taliančine a ďalších jazykoch. (foto)
•Na rekonštrukciu Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika získalo mesto nenávratný príspevok
vo výške 1 593 308,11 eur. S rekonštrukciou „Dvojky“ sa začalo 15. januára.

FEBRUÁR

2

•Žiarsky šport zasiahla hospodárska kríza. Spoločnosti Slovalco a ZSNP oznámili mestu Žiar
nad Hronom, že v roku 2009 z dôvodu dopadov hospodárskej krízy pozastavujú financovanie
organizovaného športu v našom meste. Tento fakt spôsobil v rozpočte Mestského športového
klubu (MŠK) výpadok 232 000 eur (7 miliónov korún).
•V dôsledku dopadu hospodárskej krízy ohlásila hromadné prepúšťanie zamestnancov už aj
firma Nemak Slovakia, ktorá sídli v hnedom priemyselnom parku. Prepustených bolo 103 ľudí.

MAREC

3

•Mestský úrad v Žiari nad Hronom ešte v roku 2006, ako jeden z mála na Slovensku, zaviedol
systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001/2000. V roku 2009 vykonala externá firma
audit na mestskom úrade, na základe ktorého bol mestu udelený certifikát kvality na ďalšie tri
roky.
•V marci sa tiež priamo na námestí konala pravá svätokrížska zabíjačka. (foto)
•V sobotu 21. marca 2009 sme si spomedzi siedmych kandidátov vyberali novú hlavu štátu.
Pri tejto príležitosti zložilo svoj sľub 144 členov okrskových volebných komisií v našom meste.
APRÍL

4
5

•V 2. kole prezidentských volieb získal väčší počet voličských hlasov Ivan Gašparovič, a tak sa
stal prezidentom Slovenskej republiky na ďalších päť rokov. (foto)
•1. apríla 2009 uplynulo už 64 rokov od chvíle, ako vojská sovietskej armády oslobodili naše
mesto.
•Mesto prijalo do svojich radov koordinátorku práce s mládežou. Jej úlohou je aktívne spolupracovať s mládežou v našom meste, ako aj s inštitúciami, ktoré s deťmi a mládežou už pracujú.
MÁJ

•Pri príležitosti Sviatku práce a vstupu Slovenska do Európskej únie navštívil naše mesto premiér Slovenskej republiky Robert Fico.
•V máji sa zároveň konal aj prvý ročník podujatia Deň zdravia, kedy sme hromadným cvičením
na námestí celému Slovensku ukázali, že ľudia v Žiari chcú žiť zdravo. (foto)
•Druhú májovú nedeľu slávime Deň matiek. Pri tejto príležitosti primátor Ivan Černaj odmenil
ženy a matky, ktoré reprezentujú rôzne podniky či spoločnosti pôsobiace na území mesta.

JÚN

6

•V poslednú májovú nedeľu opäť navštívil naše mesto premiér Slovenskej republiky Robert
Fico. Slávnostne otváral nové multifunkčné ihrisko, ktoré vyrástlo pri Základnej škole na Jilemnického ulici. (foto)
•Na námestí pribudla v júni ďalšia vlajka – Francúzskej republiky.
•V júni bola do života uvedená aj nová kniha o meste s názvom Žiar nad Hronom v premenách času.

www.mn.ziar.sk
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JÚL

7

•Novými riaditeľmi na dvoch žiarskych školách sa stali Marian Majzlík a Marek Baláž.
•Od júla je tiež otvorený náučný chodník do Šášova. Novovybudovaný Náučný chodník Ladomerská Vieska - Šášovské Podhradie sa podarilo vybudovať aj vďaka Združeniu na záchranu
hradu Šášov. (foto: Rastislav Uhrovič)
•Rozsiahla rekonštrukcia „Dvojky“ rozhodla o tom, že sa žiakom školy odovzdávali vysvedčenia netradične – už o týždeň skôr.

AUGUST

8

•Začiatkom augusta sa konal 5. ročník podujatia Dobýjanie hradu Šášov, ktoré organizátori
premenovali na Šášovské hradné hry.
•Na ďalšom ročníku obľúbeného City Festu bolo v roku 2009 uvedené do života nové logo
mesta. (foto)
•Miesto poslanca Mareka Baláža, ktorý sa stal riaditeľom „Jednotky“, zaujala Alica Terlandová
za volebný obvod 2.

SEPTEMBER

9

•Mesto získalo 1 576 844 eur na revitalizáciu námestia. Projekt rieši komunikačné prepojenia
v rámci námestia a okolitých ulíc všetkými doteraz užívanými smermi, dostatočný počet odpočinkových možností, oddychového mobiliáru a kvalitného mestského parkového zariadenia.
•V septembri sa uskutočnil aj Beh primátora mesta, ktorého sa zúčastnilo 74 bežcov. (foto)
•V septembri sa konal už IX. Žiarsky sesterský deň, ktorý zaznamenal rekordnú účasť. Vystriedalo sa na ňom 14 prednášajúcich nielen zo Slovenska, ale aj z Karlových Varov či prednášajúce
z Jihočeskej univerzity.
OKTÓBER

0
1

•Začiatkom októbra sa konal tradičný žiarsky jarmok, ktorému opäť – ako po minulé roky –
neprialo počasie. (foto)
•Počas Dní jesennej čistoty skončilo vo veľkokapacitných kontajneroch až 122 ton odpadu.
•Po dvojročnom úsilí si žiarska nemocnica prevzala ocenenie manažérstva kvality s normou
EN ISO 9001:2008.
•Koncom októbra sa uskutočnilo podujatie určené žiarskym jubilantom, ktorého sa zúčastnilo
rekordných 465 oslávencov vo veku 60, 70 a 80 rokov.
NOVEMBER

•Od budúceho roku zastúpi naše mesto Nitru v boji proti sociálno-patologickým javom a kriminalite mladistvých. V novembri prevzal symbolickú štafetu primátor Ivan Černaj.
•Tomáš Valach priniesol do Žiaru zo špeciálnej olympiády v plávaní zlato. Primátor mu venoval celoročný vstup na plaváreň zdarma. (foto)
•ZUŠ-ka oslávila pol storočie a od minulého roku nesie meno umelkyne a zakladateľky školy
Zity Strnadovej-Parákovej.

DECEMBER

2

•December bol bohatý na kultúrne podujatia. Udeľovali sa ceny Zlatý klinec, na jubilejnom 10. ročníku benefičného galaprogramu sa podarilo vyzbierať 500 eur,
na námestie zavítal aj Mikuláš a koniec roka sme oslávili spoločne za asistencie ohňostroja tiež
na námestí. (foto: DuPe)
•Nadáciou ZSNP a Slovalco boli ocenení úspešní žiaci a študenti, ktorí v prírodovednej, humanitnej a kultúrnej oblasti zaznamenali významné úspechy. Najlepšie žiarske talenty boli odmenené sumou 300 eur.
www.mn.ziar.sk

8

12. január 2010 | Mestské noviny

MSKC

BYSTRÍK
víťaz Coca Cola Popstar 2005
15. január 2010 o 20.00 hod.

Caffe Paluba
vstupné + konzumné 5 €

NEZVRATNÝ OSUD 4
12./13. 1. o 19.00 hod. (horor, USA, 82 min., slovenské titulky)
Mal to byť len obyčajný deň plný zábavy na automobilových pretekoch.
Zmení sa však na nočnú moru.
Vstupné: 2,20 eur
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

sobota 16. január o 22.00 hodine.

Miesto: Next bar Žiar nad Hronom

DJs: Cole (spiral.sk/DT) Uffe (electronicmusic.sk/ZH) Korintan (electronicmusic.sk/ZH)
www.electronicmusic.sk

vstupné: 2,50 eur

XVII. R e p r e z e n t a č n ý p l e s

mesta

ŽIAR NAD HRONOM
22.1.2010 od 19.00 hod.

ZUZANASMATANOVÁ
KMEŤOBAND
Lenka Ferenčíkováa band
Iva Kováčová aPedál Live
DJFabo

KDOPAK BY SE VLKA BÁL
14. 1. o 19.00 hod. ( rodinný príbeh o malých pre veľkých, ČR, 90 min.)
Film o láske a živote očami detí.
Vstupné: 2,20 eur
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
OBLAČNO MIESTAMI FAŠÍRKY
16./17. 1. o 16.00 hod. (animovaná komédia, USA, 90 min., slovenský dabing)
„Už sa to nesie.“ Neuveriteľné dobrodružstvo s veľkolepými porciami.
Film inšpirovaný obľúbenou detskou knižkou privádza divákov do mesta,
kde z neba miesto dažďa padá jedlo!
Vstupné: 2,20 eur
TENTO FILM JE VHODNÝ PRE VŠETKY VEKOVÉ SKUPINY
NOC OŽIVENÝCH MŔTVOL 3D
19./20. 1. o 19.00 hod. (horor, USA, 80 min., české titulky)
Remake populárnej hororovej klasiky v 3D technológii.
Vstupné: 2,20 eur
Film bude uvedený vo svojej plnohodnotnej 3D verzii. Divák bude
film sledovať s okuliarmi určenými na 3D projekcie v klasických kinách. Tieto okuliare dostane návštevník ku každej zakúpenej vstupenke v pokladni.
TENTO FILM JE NEVHODNÝ A NEPRÍSTUPNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 18 ROKOV

Program moderuje: MICHAL HUDÁK
6 tanečných kôl do polnoci, dve večere
a HVIEZDY, KTORÉ NEHASNÚ
Vstupné: 45€

26. január 2010

Martina Babjaka

vystúpenie
bližšie info čoskoro........

MNÍŠKY milionárky 2
30. 1. 2010 o 17.00 hod. DK na Námestí Matice slovenskej
Vstupné 10 € predpredaj do 25. 1. 2010

VIANOČNÁ KOLEDA
23./24. 1. o 19.00 hod. (rodinný film, USA, 97 min., slovenský dabing)
Walt Disney Pictures vám prináša strhujúcu jazdu nakrútenú Oscarovým režisérom Robertom Zemeckisom, podľa klasiky Charlesa Dickensa. Film bol nakrútený unikátnou metódou, keď bol každý z hercov nasnímaný, digitalizovaný a doanimovaný do finálnej podoby. Jim Carrey hrá
vo filme sedem úloh, Gary Oldman sa predstaví v troch úlohách, Robin Wright Penn a Bob Hoskins stvárnili po dve postavy.
Vstupné: 2,20 eur
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 10 ROKOV
ŽENA CESTOVATEĽA V ČASE
26./27. 1. o 19.00 hod. ( romantická dráma, USA, 110 min., slovenské titulky)
Toto je príbeh jednej lásky, ktorá dokázala prekročiť aj hranice času.
Vstupné: 2,20 eur
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

27. 2. 2010 Žiar nad Hronom
www.mn.ziar.sk
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POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

Spoločne za zdravím po celý rok – Kalanetika vo vode pre seniorov a zdravotne postihnutých
Mesto Žiar nad Hronom a Banskobystrický samosprávny kraj vás pozýva na cvičenia v mestskej plavárni pod vedením cvičiteľky Anny
Gábrišovej. Cvičenia a plávanie sa budú konať
každý štvrtok od 10.00 do 11.00 hod. Na projekt je poskytnutá finančná dotácia z prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja
a mesta Žiar nad Hronom. Pre účastníkov je
vstup zdarma.
Termíny na január: 14.1., 21.1., 28.1.

Pohotovostné služby stomatológov sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára, v sobotu,
nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 12.00 hod.
16. 1. MUDr. Ingrid Kupcová, I. ZŠ, Žiar nad Hronom (672 22 72)
17. 1. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
23. 1. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
24. 1. MUDr. E. Považancová, ProCare, Žiar
nad Hronom (601 30 20)
MUDr. Ľudmila Lysinová
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI

12. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
13. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
14. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
15. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
16. 1. 13.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
17. 1. 08.00 – 21.00 lekáreň Flora
18. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
19. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
20. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
21. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
22. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
23. 1. 13.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
24. 1. 08.00 – 21.00 lekáreň Max 1
25. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
26. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
RNDr. Anna Florovičová

Lekárska služba prvej pomoci (ďalej len LSPP)
pre deti a dorast a LSPP pre dospelých sa poskytuje
vždy na rovnakom mieste a v rovnakom prevádzkovom čase, dochádza len k zmene službukonajúceho lekára.
LSPP pre dospelých
Prevádzkovateľ: MUDr. Jozef Šuška, Sládkovičova
13, Žiar nad Hronom
Miesto výkonu: Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom, tel.: 670 99 55
Spádové územie: okres Žiar nad Hronom, Nová
Baňa, Žarnovica z obcí Hodruša–Hámre a Kopanice
Prevádzkový čas: pracovné dni od 15.30 do 07.00
hod., sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite od 07.00 do 07.00 hod.
LSPP pre deti a dorast
Prevádzkovateľ: MUDr. Jana Šišková, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom
Miesto výkonu: Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom, tel.: 0911 100 311

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom za finančnej podpory mesta Žiar
nad Hronom a v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom realizovalo preventívny projekt
pod názvom Polícia známa - neznáma. Ako nám
povedala Jana Šmondrková zo žiarskej polície: „Cieľom projektu je prostredníctvom spolupráce mesta
Žiar nad Hronom, Pohronského osvetového strediska a Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Žiari nad Hronom s materskými, základnými školami a špeciálnymi základnými školami v okresoch
Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom pozitívne vplývať na budovanie prosociálneho cítenia
našich detí a mládeže. Tiež chceme priblížiť deťom
činnosť policajného zboru, minimalizovať pocit
strachu a rozvinúť prevenciu kriminality, primárnou
prevenciou kriminality formovať u detí a mládeže
negatívny postoj k trestnej činnosti, šikanovaniu,
násiliu, majetkových trestných činov a v neposlednom rade aj užívaniu drog. Našou snahou je tiež

podnietiť u detí uvedomenie si zodpovednosti
za svoje konanie.“ Ešte v decembri sa uskutočnilo
vyhodnotenie 4. ročníka výtvarnej súťaže pre deti
a mládež s názvom Polícia známa – neznáma. Tento rok bolo do súťaže zapojených 168 výtvarných
prác, spomedzi ktorých boli v jednotlivých kategóriách určení víťazi. Všetky práce hodnotila odborná
porota a najúspešnejší boli priamo v priestoroch
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v našom
meste ocenení. Na záver si policajti pre deti pripravili malé prekvapenie. Najskôr im ukázali zbrane, ktorými sú policajti vybavení, potom si mohli
na vlastné oči pozrieť, ako sa zaisťujú odtlačky prstov po páchateľoch a nakoniec si pozreli ukážky
práce policajného psa. A aby toho nebolo málo,
v závere slávnostného dňa im policajti pripravili
detskú cukríkovú recepciu. Na ceny pre víťazov a
na cukríkovú recepciu finančne prispelo mesto Žiar
nad Hronom.
(li)

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
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INFORMÁCIE/PUBLICISTIKA

Spádové územie: okres Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Kremnica
Prevádzkový čas: pracovné dni od 15.30 do 07.00
hod., sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite od 07.00 do 07.00 hod. Nadácia Orange podporí starších
OZNAM

Centrum voľného času v spolupráci s Mestským žiackym parlamentom zorganizovalo
dňa 17. decembra 2009 finančnú zbierku na základných, stredných školách a v uliciach mesta
Žiar nad Hronom pod záštitou Nadácie pre deti
Slovenska.
Vyzbieraná suma činila 362 eur. Financie boli
poukázané na účet Hodiny deťom. Všetkým,
ktorí prispeli, zo srdca ďakujeme!
Zuzana Malová, CVČ
SOŠ OS ŽIAR NAD HRONOM V KOCKE

Stredná odborná škola obchodu a služieb žije
aktívnym študentským i spoločenským životom
po celý rok. Ponúkame vám stručný prehľad
vybraných aktivít, ktoré sa uskutočnili v prvom
štvrťroku školského roka 2009/2010.
Výstavy: Grand prix in vino 2009 – Znojmo,
Grand prix in vino 2009 – Modra.
Kurzy: Barmanský kurz – 39 žiakov, Someliérsky kurz – 18 žiakov, Kurz Barista – 11 žiakov.
(Bližšie informácie vám ponúkneme v niektorom ďalšom čísle novín.)
Podujatia: Dni športu, Deň zdravej výživy, Študentská kvapka krvi – 19 žiakov, Imatrikulácie,
Stredoškolák, Deň otvorených dverí.
SOŠ OS

POLÍCIA ZNÁMA - NEZNÁMA

www.mn.ziar.sk

Ceny odovzdával deťom riaditeľ Vladimír Mihál.
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INZERCIA/PUBLICISTIKA
ho ulica. Iba solventným a zamestnaným osobám.
Termín podnájmu od 1.2.2010. T: 0905 919 442 3/1

PREDAJ

•Predám stolík pod PC, hnedej farby.
T: 0903 493 907

6/1

•Predám moderne tvarovaný stolík pod televízor,
12/1
čiernej farby. Cena: 12 €. T: 0904 456 487

•Predám 2-izbový byt v Žiari, Ulica dukelských hr7/1
dinov 1. Cena: 20 000 €. T: 0905 871 233

KÚPA

•Kúpim knihu Lovec Dersu od Arsenieva.
T: 0904 456 487

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám 3-izbový byt na Ulici M. R. Štefánika.
4/1
T: 0907 889 041

11/1

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim 1-izbový, prípadne 2-izbový byt v OV,
s balkónom, v slušnom vchode. Platba v hotovosti.
14/1
T: 0908 896 138
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Kúpim alebo vezmem do prenájmu 1-izbový byt
1/1
v Žiari. T: 0948 042 874
•Dám do prenájmu nezariadený 2-izbový byt
na sídlisku Pod vršky v novostavbe. Voľný ihneď.
Prenájom spolu s inkasom a energiami 300 € /me17/1
siac. T: 0910 584 614
•Prenajmem garáž v „starom“ Žiari, Hviezdoslavova ulica. Cena: 34 €/mesačne. Dlhodobo.
2/1
T: 0905 272 101
•Prenajmem 1-izbový byt na Etape, Novomeské-

•Predám stavebný pozemok na tichom mieste
v Sklených Tepliciach (CKN par. č. 29 – 5197 m2). Prístup – asfaltová cesta, inžinierske siete na pozemku. Možná výstavba 2 domov. Cena za celok: 32 999
10/1
€. T: 0903 340 236
•Predám 1-izbový byt o výmere 37,5 m2, kompletne zrekonštruovaný, voľný ihneď, Ulica Bernoláko14/1
va. T: 0905 503 333
•Predám exkluzívny 3-izbový byt vrátane garáže,
výmera spolu 143,35 m2. Dom bol postavený v roku
2000, nachádza sa na Ulici Jesenského v samostatne stojacom dome so šiestimi bytovými jednotkami, vlastnou záhradou, posilňovňou.
15/1
T: 0905 503 333
•Predám 3-izbový byt Pod Donátom, 2. poschodie, zateplený, plastové okná, stierky, murovaná

Z pera čitateľa...

Z PERA ČITATEĽA...

Blížili sa Vianoce, sviatky, na ktoré sa obyčajne
všetci tešia, no ja som prežil len veľké traumy, striedania radosti so smútkom a potešenie so sklamaním.
Ale začnem od začiatku. Narodil som sa v jednej
malej rodinke s tromi súrodencami. Bolo nám fajn
pri mamičke. Pili sme jej chutné mliečko, pričom nás
zohrievalo jej telo. Rýchlo sme rástli, hrali sa a učili
sa okrem mamičkinho mliečka papať aj iné „papaníčko“, ktoré sme dostávali do mištičky. Keď sme už
boli väčší a už nepotrebovali mamičkino mliečko,
prišli nejakí cudzí ľudia a zobrali nás od mamičky
preč. Veľmi som sa zľakol, lebo som sa dostal do nejakého obchodu, kde bolo veľa rôznych zvieratiek,
ktoré som nikdy predtým nevidel. Bolo mi smutno
za mamičkou a súrodencami, ale obchodník nás
dobre kŕmil a veľmi sa o nás staral. Do obchodu
chodili cudzí ľudia a kupovali si zvieratká. Aj mňa si
vybrala jedna pani a pán, ktorý bol s ňou a hovoril:
„To bude mať ten náš syn Janko radosť, keď si nájde
pod stromčekom tohto pekného psíka!“ A tak som
sa dostal zase na nové miesto. Spával som v košíku
v novom dome a zase mi bolo veľmi smutno, i keď
ľudia, ktorí ma kúpili sa o mňa dobre starali, hladkali ma a hovorili mi, že musím ešte deň vydržať,
a potom si ma nájde pod stromčekom ich Janko,

ktorý ma bude opatrovať a stále sa so mnou hrať.
A tak sa aj stalo. Na Štedrý večer ma položili v košíku pod stromček, kde si Janko medzi hračkami našiel i mňa. Veľmi sa potešil a celý večer sa so mnou
hral. Večer, obaja unavení, sme spali v jeho izbe.
Ráno ma vybral z košíka a zobral k sebe do teplej
postieľky. Z vďačnosti som ho oblizoval a boli sme
obaja šťastní. Tak to išlo i v nasledujúce dni. No deň
zo dňa bol Janko nejaký mrzutejší, nechcelo sa mu
so mnou chodiť na prechádzky, radšej by bol sedel
pri televízore alebo za počítačom.
Posledný deň v roku, na Silvestra, sa Jankova rodina chystala odísť do Tatier. Tešili sa na lyžovačku. Ja
som však do hotela, v ktorom mali byť ubytovaní,
nemohol ísť. Chceli ma dať k susedom, ale tí tiež
niekde odcestovali, a tak ma nechali na ulici. Bolo
mi veľmi, veľmi smutno. Keď sa zvečerilo, bolo mi
už zima a bol som hladný i smädný. Začal som hľadať nejakú potravu a teplé miestečko, kde by som
si pospal. Vedľa činžiaka, kde sme bývali, bolo pár
stromov. Našiel som si úkryt pod jednou jedličkou.
Ona ma chránila medzi svojimi konármi, a tak som
spal až do rána. Bolo mi veľmi smutno. Spomínal
som na mamičku a súrodencov. Ráno ma zobudila
zima a hlad. Behal som po ulici a hľadal som niekoho, kto by ma pohladkal, dal mi papať a zohrial
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kúpeľňa, vchodový kamerový systém, bezpečnost13/1
né dvere. T: 0908 925 668
DROBNOCHOV

•Predám do dobrých rúk osemtýždňové šteniatka
– fenky Yorkshirského teriéra. Veľmi milé, hravé, odčervené, zaočkované, so zdravotným preukazom.
Pri rýchlom jednaní možná cena dohodou.
5/1
T: 0915 880 435, 0908 621 755
AUTO MOTO

•Predám 4 x zimné pneumatiky Continental Conti
Wintercontact TS 810, 205/55 R16 (80-90 %), vhodné na konc. VW (Superb, Octavia II, Audi, Sharan, Alhambra), na plechových diskoch, 5x112. Ako nové.
Cena za sadu: 229 € a 4 x zimné pneumatiky Continental Vanco Winter Contact 195/60 R16 (80%).
8/1
Cena za sadu: 69 €. T: 0903 340 236
•Predám VW Passat variant Highline, r. v. 2007,
126 000 km, dual. klima, Alcantra, tempomat, vyhrievané sedadlá, el. kolesá, čierno-hnedá metalí9/1
za, pekný. Cena: 12 950 €. T: 0903 340 236
ZAMESTNANIE

•Hľadám prácu ako opatrovateľka, rada pomôžem aj pri domácich prácach, pri upratovaní, žeh16/1
lení a podobne. T: 0908 896 138

Moje smutné vianočné sviatky (rozprávka)

www.mn.ziar.sk

ma. Prešlo popri mne viac ľudí, no nikto si ma nevšímal. Až zrazu išlo proti mne jedno dievča, ktoré sa
mi prihovorilo: „Čí si, psíček? A aký si smutný! Poď,
zohrejem ťa.“ Sadla si na lavičku, vybrala z tašky
chlebík a kúsok mäska, ktoré som s chuťou spapal.
Po chvíli vstala a chcela odísť. Keď však videla, že
sa s ňou nechcem rozlúčiť, vzala ma zasa na ruky
a povedala: „Vieš, psíček, ja tu nebývam, len tadiaľto cestujem. Nemôžem ťa zobrať so sebou, ale
nenechám ťa na ulici.“ A išla so mnou na mestskú
políciu. Vyrozprávala im, ako ma našla na ulici, ale
nemôže ma zobrať so sebou domov. Policajti ma
zobrali a usúdili, že bude najlepšie, keď ma dajú
do útulku pre osirelé, túlajúce sa psíky. Možno, že
ma bude niekto hľadať, komu som sa stratil. A ak
nie, možno sa niekto nájde, kto si ma z útulku zoberie.
A tak som zase na novom mieste. Nie je mi tu tak
dobre ako u mamičky, ale lepšie ako na ulici. Nie
som hladný, nie je mi zima a je tu aj viac psíkov,
ktorí majú podobný osud ako ja a spriatelili sme sa.
A tak čakám, či príde pre mňa Janko, keď sa vrátia
z dovolenky, alebo si ma vyberie nejaký ďalší dobrý
človek, ktorý si ma zoberie k sebe, ale už ma nevyhodí na ulicu. A to je môj príbeh o tom, aké boli
smutné moje vianočné sviatky.
T.O.
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SPOMIENKA

Tá rana v našich srdciach bolí
a snáď nikdy sa nezahojí.
Aj keď už nie si medzi nami,
v spomienkach žiješ stále s nami...

Dňa 30. decembra 2009 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, mama a stará mama
Irena Buzalková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

prevádzka: Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk

Súťaž o lístky na žiarsky ples

Hrá sa o 2 lístky na XVII. Reprezentačný ples
Mesta Žiar nad Hronom. Uskutoční sa
22. januára 2010.
Zlosovanie už 15. januára!

Podrobnosti súťaže na

www.ziar24.sk

Ponuka – predaj bytov:
•1-izb., OV, Ul. ČSA, Kremnica, 15.000 € / 451.890,- Sk + dohoda
•2-izb. tehl., OV, Ul. M. Chrásteka (Jadran), ZH,
12.500 € / 376.575,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. duk. hrdinov, ZH, 20.000 € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. duk. hrdinov, ZH, 21.580 € / 650.119,08 Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. hutníkov, ZH, 23.000 € / 692.898,- Sk
•3-izb. OV, Ul. J. Kráľa, ZH, 28.800 € / 867.628,80 Sk
•3-izb. OV, kompletne prerobený, Š. Moysesa, ZH,
46.470 € / 1.399.955,20 Sk
•4 izb. OV, nadštandardne zrekonštruovaný, Ul. Tajovského, ZH,
cena dohodou
Ponuka – prenájom:
•RD na bývanie, Trnavá Hora, 500,00 € / 15.063,- Sk + energie

prenájom obchodno – kancelárskych
priestorov v centre mesta
Žiar nad Hronom

www.mn.ziar.sk

Ponuka – predaj ostatné nehnuteľnosti:
•obchodno-kancelársky priestor o výmere 210 m2, centrum ZH,
100.000 € / 3.012.600 Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•gazdovský RD, Rudno nad Hronom, 66.400 € / 2.000.366,40 Sk
•RD, Žiar nad Hronom, 200.000 € / 6.025.200,- Sk
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Výtvarná súťaž v cirkevnej škole
Ešte v októbri minulého roku sa v Základnej škole
s materskou školou Š. Moysesa začala celoškolská
súťaž Biblický kalendár. Žiaci kreslili podľa predlohy
rôzne námety z Biblie. Do 24. novembra sa uskutočnilo hlasovanie vo vestibule školy. Do hlasovania sa
zapojilo 230 hlasujúcich. Právo hlasovať mal každý,
kto si pozorne prezrel obrázky a vyplnil hlasovací
lístok. Potom nasledovalo sčítanie hlasov, výroba
kalendáru a vyhodnotenie, ktoré bolo v decembri.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách.
Víťazi v kategórii najkrajší obrázok v triede:
H. Rusnáková (MŠ-ML), V. Pavlová (MŠ-ST), N. Cicu
(špeciálna trieda), P. Polanská (1.B), J. Kaššová (2.B),
A. Baláž (3.A), L. Holicová (3.B), V. Mudrončíková
(5.A), K. Holicová (5.B), K. Sebechlebská (6.A), J. Hajduková (6.B), P. Filipková (7.A), I. Kusková (7.B), M.
Chalmovská (8.A), V. Nesnadný (9.A) a D. Dolnická
(9.B).
Víťazi v kategórii najkrajší obrázok v škole:
1. miesto: V. Nesnadný (9.A), 2. miesto: J. Valach
(9.A), 3. miesto: D. Dolnická (9.B), 4. miesto: L.
Podskalecká (9.B), 5. miesto: M. Chalmovská (8.A),

6. miesto: L. Kemiačová (7.A).
Ukrižovanie ako námet pre svoj obrázok si vybral žiak 9.A triedy Viktor Nesnadný. Vďaka talentu
a snahe sa mu podarilo naozaj hodnoverne znázorniť túto skutočnosť. Pokúsil sa zobraziť bolesť Ježiša
Krista. Získal najviac hlasov a umiestnil sa na prvom
mieste. Všetci žiaci sa do súťaže zapojili s radosťou
a s veľkou snahou dokončili práce.
Mgr. Katarína Debnárová

PYTAGORIÁDA V CIRKEVNEJ ŠKOLE

V dňoch 15. a 16. decembra 2009 sa v cirkevnej škole konalo školské kolo Pytagoriády.
Na 2. stupni sa do riešenia Pytagoriády zapojilo
33 riešiteľov. Z nich ako víťazi vyšli traja žiaci.
Kristán Demko z 5.A, Daniel Pullmann zo 6.A
a Tadeáš Chujac z 8.A triedy.
Na 1.stupni bolo víťazov oveľa viac. Z 3.A
triedy to boli Silvia Chromá, Matúš Oťapka, Michaela Hešková, Marianna Imrišová, z 3.B Martin Čamaj a Danka Chrobáková, zo 4.A Marek
Kosznovszki a zo 4.B Mária Kleinová. Úspešným
riešiteľom gratulujeme a držíme palce v okresom kole Pytagoriády.
Mgr. A. Polanská
VIANOČNÁ BESIEDKA
S IVKOU KOVÁČOVOU

Súťaž EkoFondu na tému Energia v doprave
Žiaci II. Stupňa základných škôl sa môžu spolu so svojimi učiteľmi opäť prihlásiť do súťaže
o najkreatívnejší vzdelávací projekt, tentokrát
na tému Energia v doprave – ako budeme jazdiť
v budúcnosti. Druhý ročník tejto zaujímavej súťaže vyhlásil EkoFond neinvestičný fond, ktorý
založil Slovenský plynárenský priemysel (SPP).
Súťaž je súčasťou dlhodobého projektu EkoFond
pre školy zameraného na školstvo, pedagógov, žiakov a študentov. Projekt podporuje záujem žiakov
a pedagógov základných škôl o vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia. EkoFond takto vytvára na školách
priestor na získavanie informácií o už existujúcich
alebo netradičných spôsoboch prepravy, ktoré
šetria životné prostredie, a zároveň poskytujú rovnaké pohodlie a flexibilitu ako klasické dopravné
prostriedky.
Súťaž nie je viazaná na konkrétny vyučovací predmet, naopak vytvára mosty medzi jednotlivými
predmetmi, a tak učí žiakov vidieť veci v súvislostiach. Záleží len od kreativity učiteľa a jeho žiakov,
ako využijú svoje tvorivé schopnosti. Výber miesta
realizácie projektového vzdelávania, metódy, ako
aj pomôcky, sú ponechané v kompetencii učiteľa.
Zaslané projekty vyhodnotia odborníci z oblasti pedagogiky, environmentalistiky a energetiky.
Hodnotiace komisie posúdia projekty podľa ich
zrozumiteľnosti, originality navrhnutého učebného
postupu, interdisciplinárneho prístupu prepojenia
učiva s praktickými príkladmi a environmentálnou
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výchovou. Ďalšími kritériami hodnotenia budú metodický prínos a miera aktívneho zapojenia žiakov
do učebného procesu.
V súťaži môžu školy získať finančné prostriedky
na nákup učebných pomôcok, ceny pre žiakov
a učiteľov. Okrem toho, prví traja víťazi získajú komplexný energetický audit budov školy, na základe
ktorého môžu požiadať o príspevok na realizáciu
opatrení zameraných na zlepšenie hospodárnosti
budov (grantový program EkoFondu). Môžu tak
získať finančné prostriedky na zatepľovanie obvodového plášťa budovy, výmenu okien a podobne.
Viac informácií o programoch fondu a podmienkach poskytovania nenávratných finančných príspevkov nájdete na www.ekofond.sk.
V prvom ročníku súťaže sa učitelia mohli stať spolu so svojimi žiakmi tvorcami kreatívnej vyučovacej
hodiny na tému Zemný plyn a energie tretieho tisícročia. Minulý rok sa do súťaže prihlásilo 207 škôl,
z ktorých 122 zrealizovalo celkovo 134 kreatívnych
hodín, pričom každá škola mala možnosť prihlásiť
do súťaže dva projekty. Do finále sa prebojovalo
15 základných škôl s najpútavejšími príspevkami
a víťazom sa stal projekt základnej školy v Hliníku
nad Hronom s názvom Alternatívne zdroje energie alebo Pytačky. Podrobnosti o prvom ročníku
súťaže, ako aj video víťazného projektu nájdete
na webovej stránke fondu. Presné podmienky
a pravidlá súťaže sú dostupné na www.ekofond.
sk. Každá škola sa môže zaregistrovať a zaslať maximálne dva príspevky do 26.2.2010.
(r)
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Záver roka Školský klub detí pri Základnej
škole na Ulici Dr. Janského oslávil vianočnou
besiedkou. Vychovávateľka Lívia Silná pripravila vianočný program a jej kolegyňa Daniela
Kováčová pozvala hudobného hosťa, ktorý bol
zlatým klincom programu – minuloročnú finalistku súťaže Superstar – Ivanku Kováčovú. Deti
ju privítali veľkým aplauzom. Zaspievala niekoľko titulov a v priestoroch ŠKD pokračovala
autogramiádou. Vychovávateľka Beáta Čamajová pripravila zábavné súťaže, v ktorých všetci
účastníci boli odmenení sladkosťami. Vedúca
ŠKD Tatiana Snopčoková formou tomboly rozdala všetkým oddeleniam spoločenské hry s náučnou tematikou. Vychovávateľky pobavili deti
svojim zmeneným hlasom vďaka hélliom naplnenými balónmi, ktoré boli súčasťou výzdoby.
Na záver slávnostne otvorili detské šampanské
a spoločne s deťmi sa rozlúčili so starým rokom
a privítali rok nový. Touto cestou Školský klub
detí ďakuje rodičovskému združeniu za finančné prostriedky na nákup spoločenských hier a
anonymnému sponzorovi na zakúpenie súprav
Balon Kid. Táto akcia určite príjemne naladila
deti na vianočné sviatky, ktoré strávili v kruhu
svojich najbližších.
(bč)
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Žiarski gymnazisti postúpili na majstrovstvá Slovenska
V priestoroch Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského a Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici sa
8. decembra uskutočnilo krajské kolo v basketbale študentov stredných škôl. Gymnázium Žiar
nad Hronom sa zúčastnilo tohto postupového turnaja po suverénnych víťazstvách v obvodnom a
regionálnom kole.
Študentmi žiarskeho gymnázia sú momentálne
viacerí kvalitní hráči, ktorí majú skúsenosti z ťažkých majstrovských zápasov v celoslovenských
basketbalových súťažiach. Ich športové majstrovstvo, ovenčené v minulých rokoch viacerými klubovými úspechmi, teraz prináša výborné výsledky
aj pre ich školu. Posledné dva roky získali žiarski
gymnazisti na školských majstrovstvách Slovenska
zhodne tretie miesto. Aj teraz vstúpili do bojov o
postup ako jednoznačný favorit. Postupne si poradili v skupine so SPŠ dopravnou Zvolen, Športovým
gymnáziom Banská Bystrica a vo finále turnaja aj
so SPŠ stavebnou Lučenec. Ich výkony boli čiastočne ovplyvnené aj úrovňou súperov. Maximálne sústredený výkon podali až vo finále proti ambicióz-

Ilustračné foto: Dušan Minár

Postupujúce družstvo Gymnázia Žiar nad Hronom - horný rad zľava: Norbert Nagy - tréner, Igor Eržiak, Henrich Jackuliak, Filip Bulko, Marian Kysela, Jakub Repiský, Jozef Štábel - asistent trénera, dolný rad: Andrej Gašparík, Tomáš Lukačka, Tomáš Nemčok. Turnaja sa nezúčastnili Michael Kysela a Filip Štefanec. Foto: gmn
nym súperom z Lučenca, ktorí si tajne robili zálusk
na úspech. Agresívna variabilná obrana a neskôr až
exhibícia v útoku nenechala nikoho na pochybách,
kto na marcových majstrovstvách SR v Bratislave
nebude ani tento školský rok chýbať. Vzhľadom
na priaznivé vekové zloženie basketbalistov Gymnázia v Žiari nad Hronom v tomto školskom roku by
ambície zástupcu Banskobystrického kraja mohli
byť ešte vyššie ako v ostatných dvoch rokoch.
Výsledky - skupina B: Gymnázium Žiar
nad Hronom - SPŠ dopravná Zvolen 48:33, Športové gymnázium Banská Bystrica - Gymnázium Žiar
nad Hronom 25:43, SPŠ dopravná Zvolen - Šport
ové gymnázium Banská Bystrica 28:42

VOLEJBAL

ŽENY - EXTRALIGA - NADSTAVBOVÁ ČASŤ - SKUPINA O 5. - 8. MIESTO - 2. kolo - sobota 16. januára
o 16. h Žiar nad Hronom - COP Nitra (mestská
športová hala), 3. kolo - sobota 23. januára o 18. h
Pezinok - Žiar nad Hronom
JUNIORKY - I. LIGA VÝCHOD - 9. kolo - sobota
16. januára o 11. a 13. h Žiar nad Hronom - Poltár (mestská športová hala), 10. kolo - sobota
23. januára o 11. a 13. h Žiar nad Hronom - Krupina (mestská športová hala)
BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA - SKUPINA O 9. - 16. MIESTO 2. kolo - sobota 16. januára Žiar nad Hronom -

Svit (mestská športová hala), 3. kolo - nedeľa
17. januára Žiar nad Hronom - Levoča (mestská
športová hala)
JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA, O 1. 12. MIESTO - 8. kolo - sobota 23. januára Žiar
nad Hronom - Považská Bystrica (mestská
športová hala), 9. kolo - nedeľa 24. januára Žiar
nad Hronom - Prievidza (mestská športová hala)
ŽIACI - OM STARŠÍ ŽIACI - 12. kolo - sobota
16. januára Považská Bystrica - Žiar nad
Hronom, OM STARŠÍ MINI - 10. kolo - sobota
16. januára Prievidza - Žiar nad Hronom,

www.mn.ziar.sk

1. Gymnázium ZH
2 2 0 91:58
4
2. ŠG B. Bystrica
2 1 1 67:71
3
3. SPŠ dopravná ZV
2 0 2 61:90
2
Finále - o 5. miesto: SPŠ dopravná Zvolen - Gymnázium Revúca 41:15, o 3. miesto: Športové gymnázium Banská Bystrica - Gymnázium J. G. Tajovského
Banská Bystrica 40:24, o 1. miesto: Gymnázium Žiar
nad Hronom - SPŠ stavebná Lučenec 58:29
Konečné poradie turnaja: 1. Gymnázium Žiar
nad Hronom 2. SPŠ stavebná Lučenec, 3. Športové
gymnázium Banská Bystrica, 4. Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica, 5. SPŠ dopravná Zvolen,
6. Gymnázium Revúca
(nn)
OM MLADŠÍ + MLADŠIE MINI - 8. kolo - sobota
16. januára Žiar nad Hronom chlapci - Zvolen dievčatá (telocvičňa II. ZŠ), 9. kolo - sobota
23. januára Ružomberok dievčatá - Žiar
nad Hronom chlapci
STOLNÝ TENIS

III. LIGA STRED - dvojičky odveta - sobota
16. januára o 10. h Kremnica - Žiar nad Hronom,
8. dvojkolo - sobota 23. januára o 10. h Orovnica
- Žiar nad Hronom, o 15. h Brehy - Žiar nad Hronom
ŠACH

III. LIGA C2 - 6. kolo - nedeľa 24. januára Vinica Žiar nad Hronom

14
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Juniorom sa na východe nedarilo, v tabuľke sú až na siedmom mieste
BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA VÝCHOD:
13. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom - 04 AC LB
Spišská Nová Ves B 77:113 (39:48), Fábry 21, Prokeš 17, Jackuliak 17, Jonas 5, Horváth 5
Hostia, posilnení o hráčov z extraligy, ukázali
domácim ako sa hrá moderný basketbal. Boli lepší vo všetkých herných činnostiach, predovšetkým
v hre jeden na jedného. Žiarčania boli súperovi vyrovnaným partnerom len v prvej štvrtine, potom sa
začala prejavovať lepšia trénovanosť spišských basketbalistov.
(mb)
Ostatné zápasy: Svit - Michalovce 63:69, Levoča
- TU Košice 93:92, Zvolen - Rožňava 70:62
14. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom - ŠPD Rožňava 67:93 (29:44), Kysela 15, Prokeš 14, Jonas 13,
Fábry 6
Aj keď o postupujúcich do finálovej osmičky
už bolo rozhodnuté, pred domácimi divákmi sa
chceli Žiarčania prezentovať dobrou hrou a tým
odčiniť vysokú prehru proti Spišiakom. Od prvých
minút bola Rožňava lepším tímom. Vysoká úspešnosť streľby, aktívna obrana a dobrá tímová hra
hosťujúceho družstva rozhodli o jeho vysokom
víťazstve.
(mb)
Ostatné zápasy: Levoča - Michalovce 53:68,
Svit - TU Košice 68:90, Zvolen - Spišská Nová Ves
B 76:92
1. TU Košice
14 11 3
251
25
2. Michalovce
14 10 4
203
24
3. Spiš. N. Ves B
14 10 4
198
24
4. Rožňava
14 9 5
108
23
5. Žiar n/Hr.
14 5 9
-92
19
6. Zvolen
14 5 9 -152 19
7. Svit
14 3 11 -251 17
8. Levoča
14 3 11 -265 17
Pozn.: Do skupiny o 1. - 8. miesto postúpili TU Košice,
Michalovce, Spišská Nová Ves B, Rožňava (zo skupiny
Východ), Petržalka, Inter Bratislava B, ŠKP Bratislava
a Karlovka Bratislava (zo skupiny Západ). V skupine
o 9. - 16. miesto budú hrať Žiar nad Hronom, Zvolen,
Svit, Levoča (zo skupiny Východ), Trenčín, Pezinok B,
B.S.C. Bratislava a Trnava (zo skupiny Západ).
JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA:
4. kolo: Svit - Žiar nad Hronom 81:71 (36:41),
Schubert 17, Oravec 13, Štefanec 13, Bulko 11,
Šoltés 6, Vrtík 5, Truben 2, Kysela 2, 5. kolo: Spišská Nová Ves - Žiar nad Hronom 70:57 (26:26),
Štefanec 16, Schubert 11, Kysela 10, Vrtík 9, Truben
7, Bulko 4
1. TU Košice A
4 4 0
81
8
2. Prievidza
4 3 1
39
7
3. Spiš. N. Ves
3 3 0
97
6
4. Svit
3 3 0
73
6

5. B.S.C.
6. Pov. Bystrica
7. Žiar n/Hr.
8. TU Košice B
9. Malacky
10. Inter
11. Levice
12. Handlová

4
4
4
4
4
2
4
4

2
2
1
1
1
2
0
0

2
2
3
3
3
0
4
4

16
-41
-12
-26
-81
31
-87
-90

6
6
5
5
5
4
4
4

STARŠÍ ŽIACI - MO krajov BB, TN, ZA:
9. kolo: Žiar nad Hronom - Žilina 58:53 (29:17),
Kašša 26, Tenkel 16, L. Šarközi 6, Štefanča 4, Nárožný 4, Skladan 2 a 66:61 (30:27), Kašša 28, Tenkel 22,
Štefanča 10, L. Šarközi 2, Skladan 2, Nárožný 2
Domáci veľmi príjemne prekvapili. Porazili silnú
Žilinu, ktorá prišla do Žiaru pre dve víťazstvá a ani
sa tým pred zápasmi netajila. Našim hráčom sa viac
daril útok ako obrana a to rozhodlo. Strelecky vynikli hlavne Kašša a Tenkel.
(ms)
10. kolo: Handlová - Žiar nad Hronom 66:41
(37:23), Kašša 12, Tenkel 7, Štefanča 6, Šouc 5, Nárožný 4, L. Šarközi 4, Valo 2 a 54:42 (31:23), Tenkel
15, Kašša 12, Nárožný 7, Štefanča 4, L. Šarközi 4
Ani jeden zo žiarskych hráčov nepodal svoj štandardný výkon. Je dôležité, aby sa chlapci z prehier
poučili a v odvetnej časti podávali aspoň také dobré výkony ako naposledy doma so Žilinou. (ms)
1. Prievidza
14 14 0
549
28
2. Handlová
14 8 6
10
22
3. Acad. Žilina
12 8 4
163
20
4. Pov. Bystrica
16 4 12 -340 20
5. Žiar n/Hr.
16 2 14 -283 18
STARŠÍ MINI - MO krajov BB, TN, ZA:
8. kolo: Žiar nad Hronom - Žilina A 14:68 a
12:68
1. Vict. Žilina A
16 14 2
558
30
2. Vict. Žilina B
12 11 1
686
23

3. Ban. Bystrica
4. Lučenec
5. Prievidza
6. Žiar n/Hr.
7. Dolný Kubín
8. Handlová
9. Pov. Bystrica

14
12
12
14
12
14
10

7
8
7
5
4
1
1

7
4
5
9
8
13
9

-108
17
27
-113
-139
-748
-289

21
20
19
19
16
15
11

MLADŠÍ + MLADŠIE MINI - MO krajov BB, TN,
ZA:
Dohrávka 4. kola: Žilina A chlapci - Žiar
nad Hronom chlapci 84:3, Holička 3 a 65:9, Rajnoha 3, Horváth 3, Nagy 2, Holička 1
Domáci dvakrát zaslúžene zvíťazili. Hosťom nedovolili rozohrávať už na ich polovici, čím chytali
nahrávky a presne zakončovali. Žiarčania si zaslúžia
pochvalu za bojovnosť.
(ef)
7. kolo: Banská Bystrica chlapci - Žiar
nad Hronom chlapci 7:23 (4:12), Kadáši 10, Horváth 3, Mihalka 2, Koňarik 2, Mokroš 2, Mouc 2 a
14:45 (12:15), Kadáši 14, Rajnoha 8, Šály 7, Horváth, Mouc 6, Mokroš 4
Žiarski minibasketbalisti prišli do Banskej Bystrice
vyhrať, čo sa im aj podarilo i keď víťazstvá si museli
tvrdo vybojovať. Dobrá obrana rozhodla a to najmä
v druhom zápase, no škoda velkého množstva nepremenených šancí spod koša.
(ef)
1. Vict. Žilina A ch
12 12 0
521 24
2. Vict. Žilina B ch
12 10 2
409
22
3. Lipt. Osada d
14 7 7 -113 21
4. Pov. Bystrica ch
12 8 4
438
20
5. Ban. Bystrica ch
14 4 10 -225 18
6. Ban. Bystrica d
12 6 6
-18
18
7. Žiar n/Hr. ch
12 6 6
-76
18
8. Zvolen d
10 1 9 -315 11
9. Ružomberok d
10 0 10 -633 10
(gem, bk)

Zo stretnutí 6. kola súťaže mladších minibasketbalistov Žiar nad Hronom - Žilina B (21:44 a 29:53).
Foto: Dušan Minár
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Žiarske volejbalistky trikrát po sebe zvíťazili, do elitnej skupiny však nepostúpili
VOLEJBAL

Žiarske dievčatá nakoniec na elitnú nadstavbovú
skupinu extraligy nedosiahli. V záverečných troch
stretnutiach základnej časti síce zvíťazili, no ani to
na postup nestačilo. V skupine o 5. - 8. miesto
však majú najlepšiu východiskovú pozíciu, keďže
do tejto časti súťaže si družstvá výsledky preniesli.
Prvý zápas nadstavby odohrali Žiarčanky po našej
uzávierke v sobotu 9. januára doma proti bratislavským Spojom.
EXTRALIGA ŽENY:
Základná časť - 13. kolo: COP Nitra - VK MŠK Žiar
nad Hronom 1:3 (-19, -17, 14, -15), 100 minút,
rozhodovali Matis a Ivanka, 100 divákov, ŽIAR: Dobrovičová, Krajkovičová, Frindtová, Frická, Csitáriová,
Vanková, striedali Šarniková, Lásková, Orviská. Tréner Jaroslav Hlaváč.
Domáce v prvom sete viedli už 10:4, no Žiarčanky
stav otočili a zvíťazili 19:25. I druhý set bol pevne
v žiarskych rukách. V treťom domáce triumfovali
hladko 25:14, no na návrat do stretnutia bolo už
neskoro. Naše dievčatá boli totiž vo štvrtom sete
opäť lepšie a tešili sa z cenného víťazstva.
Ostatné zápasy: Spoje Bratislava - Pezinok 1:3,
UKF Nitra - Spišská Nová Ves 3:1
14. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom - ZŠK UKF
Nitra 3:0 (11, 22, 28), 77 minút, rozhodovali Ivanka
a Malík, 80 divákov, ŽIAR: Csitáriová, Krajkovičová,
Frická, Dobrovičová, Frindtová, Vanková, liberka
Rozenbergová, striedala Orviská. Tréner Jaroslav
Hlaváč.
Už pred záverečným vystúpením v základnej
časti extraligy bolo jasné, že Žiarčanky do skupiny
o 1. - 4. miesto nepostúpia. Do stretnutia však
nastúpili koncentrované a s cieľom uspieť. Kolektívny a bojovný výkon rozhodol o ich triumfe. Napínavý bol len tretí set, no i v ňom domáce nakoniec
zvíťazili.
Ostatné zápasy: Pezinok - COP Nitra 3:1, Spišská Nová Ves - Senica 0:3
1. Senica
12 11 1 35:6 23
2. Spiš. N. Ves
12 7 5 25:23 19
3. UKF Nitra
12 6 6 22:20 18
4. Žiar n/Hr.
12 6 6 23:24 18
5. COP Nitra
12 5 7 21:26 17
6. Pezinok
12 4 8 18:29 16
7. Spoje
12 3 9 17:33 15
Pozn.: Do skupiny o 1. - 4. miesto postúpili Senica,
Spišská Nová Ves, UKF Nitra a Žilina (účastník MEL).
V skupine o 5. - 8. miesto budú štartovať Žiar nad Hronom, COP Nitra, Pezinok a Spoje. Po skončení bojov
v nadstavbe postúpia do play-off Slávia UK a Doprastav (účastníci MEL), všetci účastníci skupiny o 1. - 4.
miesto a dvaja najlepší zo skupiny o 5. - 8. miesto.
Predposledný tím po nadstavbe bude hrať prelínaciu

súťaž s víťazmi dvoch skupín I. ligy, posledný priamo
zostúpi do I. ligy.
I. LIGA JUNIORKY VÝCHOD:
7. kolo: Zvolen - Žiar nad Hronom 3:0 (16, 23,
24) a 2:3 (-11, 20, 18, -16, -9), 8. kolo: Spišská
Nová Ves - Žiar nad Hronom 0:3 (-17, -19, -18) a
0:3 (-20, -19, -20)
1. Vranov n/T.
16 14 2 44:11 30
2. Lipt. Hrádok
16 12 4 39:15 28
3. Krupina
16 12 4 38:20 28
4. Žiar n/Hr.
16 11 5 35:21 27
5. Poltár
16 11 5 35:22 27
6. Zvolen
16 8 8 34:26 24
7. Spiš. N. Ves
16 6 10 22:31 22
8. Kežmarok
16 4 12 17:42 20
9. Mil. B. Bystrica
16 2 14 10:44 18
10. Poprad
16 0 16 6:48 16
I. TRIEDA KADETKY STRED:
7. kolo: Žiar nad Hronom - Žilina 3:0 (12, 8, 18)
a 1:3 (-19, 21, -22, -16)
1. Pov. Bystrica
18 18 0 54:6 36
2. Žiar n/Hr.
18 15 3 46:17 33
3. Žilina
18 11 7 37:29 29
4. Krupina
18 11 7 38:37 29
5. Poltár
18 9 9 34:36 27
6. Lipt. Hrádok
16 9 7 36:24 25
7. Hnúšťa
16 8 8 31:25 24
8. Mil. B. Bystrica
18 3 15 19:50 21
9. Zvolen
18 2 16 14:48 20
10. Martin
18 2 16 13:50 20
I. TRIEDA STARŠIE ŽIAČKY STRED:
7. kolo: Tatran Banská Bystrica - Žiar nad Hronom 1:3 (-12, 25, -14, -10) a 0:3 (-13, -10, -14)
1. Pov. Bystrica
18 17 1 51:11 35
2. Poltár
18 16 2 50:12 34
3. Hnúšťa
18 13 5 45:18 31
4. Mil. B. Bystrica
18 12 6 41:20 30
5. Žiar n/Hr.
18 10 8 34:27 28

6. Lipt. Hrádok
7. Krupina
8. Žilina
9. Zvolen
10. Tat. B. Bystrica

16
18
16
18
18

8
4
5
3
0

8
14
11
15
18

27:24
13:44
17:36
13:46
1:54

24
22
21
21
18

MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH:
7. kolo: Hnúšťa II. - Žiar nad Hronom 2:0 (19,
16), ŽIAR: Bobeková, Čechová, Hriňová, Flešková,
Kemiačová, Királyová, Krajčiová, Smutková, Šurková, Trubenová, Zorkóczyová, Vargová (zostava platí
aj pre družstvá Žiar A a Žiar B v súťaži MIDIMAX)
1. Hnúšťa I.
6 6 0 12:0 12
2. Hnúšťa II.
6 4 2
8:6
10
3. Krupina
6 4 2
8:6
10
4. Žiar n/Hr.
6 2 4
6:8
8
5. Tat. B. Bystrica
6 2 4
5:8
8
6. Poltár
6 2 4
4:8
8
7. Zvolen
6 1 5 4:11
7
MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH - MIDIMAX:
7. kolo: Hnúšťa II. A - Žiar nad Hronom B 2:1
(13, -19, 9), Hnúšťa II. B - Žiar nad Hronom A 2:0
(20, 18), Hnúšťa II. A - Žiar nad Hronom A 2:0 (14,
9), Hnúšťa II. B - Žiar nad Hronom B 2:1 (15, -20,
13)
1. Hnúšťa I. A
13 13 0 26:0 26
2. Poltár B
13 9 4 18:10 22
3. Zvolen A
13 8 5 18:12 21
4. Hnúšťa II. A
13 8 5 17:13 21
5. Hnúšťa I. B
13 8 5 17:14 21
6. Krupina A
13 8 5 18:15 21
7. Poltár A
13 7 6 18:14 20
8. Tat. B. Bystrica A
13 7 6 16:14 20
9. Hnúšťa II. B
13 6 7 16:16 19
10. Krupina B
13 6 7 14:16 19
11. Tat. B. Bystrica B
13 5 8 13:17 18
12. Žiar n/Hr. B
13 4 9 11:19 17
13. Zvolen B
13 1 12 4:24 14
14. Žiar n/Hr. A
13 1 12 3:25 14
Tomáš Gemza

Kadetky VK MŠK (v popredí) nastúpili pred Vianocami proti Žiline. V prvom stretnutí zvíťazili 3:0,
v druhom podľahli súperkám 1:3. Foto: Dušan Minár
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Cyklista Zverko trojnásobným majstrom Slovenska

Majster Slovenska v cyklokrose a trojnásobný
cyklistický majster Slovenska pre rok 2009
David Zverko. Foto: ck
Vyvrcholením cyklokrosovej sezóny 2009 boli
v sobotu 5. decembra v Pravenci mládežnícke majstrovstvá Slovenska v cyklokrose. Organizátorom
šampionátu boli agilní a skúsení nadšenci cyklokrosu z CK Pravenec, pod vedením bývalého cyklokrosového reprezentanta Romana Barényiho.
Majstrovská trať viedla 3,5 km dlhým okruhom
v lesoparku sídliska Kolónia a SOU v Pravenci. Prognóza o náročnosti trate sa naplnila a pretekári boli
dokonale preverení po stránke fyzickej, technickej,
ale hlavne psychickej. Častými zmenami povrchu trate (asfalt, tráva a hlavne blato) dochádzalo
pri nižšej koncentrácii k pádom a chybám, ktoré
mnohých pretekárov pripravili o možnosť dobrého
umiestnenia. Úvod šampionátu už tradične patril
kategórii starších žiakov, ktorí absolvovali preteky
na 20 minút. Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom reprezentovali v tejto kategórii David Zverko,
Dominik Mihalčík, Nicolas Jelža a Henrich Hasch.
Horúcim favoritom na titul majstra republiky bol
práve cyklista MŠK Žiar nad Hronom David Zverko,
ktorý podával v uplynulých kolách Slovenského

pohára vynikajúce výkony. Zverko systémom štart cieľ potvrdil rolu favorita a po bezchybnom výkone
zaslúžene zvíťazil a získal titul majstra Slovenskej
republiky v cyklokrose pre rok 2009. Prvenstvom
v cyklokrose sa stal v tejto sezóne už trojnásobným majstrom Slovenska. Dominik Mihalčík obsadil napriek zdravotným problémom po bojovnom
výkone piate miesto, Nicolas Jelža obsadil deviate
miesto a nepotvrdil pozíciu tretieho pretekára
v priebežnom hodnotení Slovenského pohára
v cyklokrose. Nádejný Henrich Hasch bol klasifikovaný na jedenástom mieste a vzhľadom
na svoj mladý vek bol šampionát pre neho výbornou prípravou, ale hlavne skúsenosťou. V kategórii
kadetov, ktorí štartovali na 30 minút, reprezentoval MŠK Žiar nad Hronom Samuel Šmondrk, ktorý svojím výkonom sklamal a obsadil po slabom
výkone jedenáste miesto. Majstrom Slovenska sa
v tejto kategórii stal suverénny Ondrej Glajza
zo ŽP Šport Podbrezová. Juniori absolvovali preteky
na 40 minút a MŠK Žiar nad Hronom reprezentovali
Lukáš Gebrlín a Dominik Zaťko. Pre túto kategóriu
to bol nominačný pretek pre účasť na majstrovstvá
sveta v cyklokrose, ktoré sa budú konať 30. januára
v Tábore. Lukáš Gebrlín do šampionátu figuroval
na treťom mieste v priebežnom hodnotení Slovenského pohára a jeho plusom bol vek, pretože aj

v budúcej sezóne bude pretekať v kategórii juniorov. Gebrlín podal na trati výkon na hranici svojich
možností, nesklamal aj napriek tomu, že obsadil
nepopulárne štvrté miesto. Dominik Zaťko zabojoval, obsadil šieste miesto a podal svoj najlepší výkon v tohtoročnej cyklokrosovej sezóne. Majstrom
republiky sa v tejto kategórii stal pretekár Slávie ŠŠ
Kellys Trenčín Jaroslav Chalás.
Po skončení šampionátu zasadala komisia cyklokrosu Slovenského zväzu cyklistiky a na návrh
reprezentačného trénera rozhodla o nominácii slovenských cyklokrosorárov na svetový šampionát
v českom Tábore. Lukáš Gebrlín dostal dôveru a tak
sa na štart majstrovstiev sveta v cyklokrose postaví
historicky po prvýkrát cyklista MŠK Žiar nad Hronom. V histórii žiarskeho cyklokrosu mal najbližšie
k účasti na majstrovstvách sveta v roku 1988 v španielskom Getschi junior Stanislav Španko, ktorý bol
prvým náhradníkom.
Napriek množstvu zdravotných problémov a
zranení počas sezóny 2009 dokázali cyklisti MŠK
Žiar nad Hronom získať na republikových šampionátoch desať medailí. Do Žiaru priviezli štyri tituly
majstra republiky, prebojovali sa na majstrovstvá
Európy a sveta v cestnej cyklistike, ako aj na majstrovstvá sveta v cyklokrose. Gratulujeme.
(r)

Z trate cyklokrosových pretekov. Ilustračné foto: ck

