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V tomto čísle:
Z DECEMBROVÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Žiar je prvé mesto na Slovensku
s kompletne zrekonštruovanou sieťou
školských zariadení

Ostatné zasadnutie mestského zastupiteľstva
sa uskutočnilo 15. decembra. Zároveň to bolo
ustanovujúce zastupiteľstvo pre primátora i poslancov, ktorí na ňom slávnostne zložili sľub. Dozvedeli sme sa aj meno nového viceprimátora
mesta. Strana 3.
HISTORICKÝ KALENDÁR NA ROK 2011

Ako každý rok, aj teraz vám v prvom čísle
Mestských novín prinášame historický kalendár
mesta Žiar nad Hronom na rok 2011. Nájdete ho
na strane 5.

sa
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PREHĽAD UDALOSTÍ V ROKU 2010

Nadácia ZSNP a Slovalco opäť ocenila
najtalentovanejších žiakov a študentov
Nové vozidlá na odpad.

Výber toho najzaujímavejšieho, čo sme vám
počas minulého roku v našich novinách priniesli, nájdete v obrazovej i textovej podobe
na 7. strane.
ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Každý rok sa zápis do základnej školy uskutočňuje v termíne od 15. januára do 15. februára.
Termíny zápisu v jednotlivých základných školách v meste sa dozviete na strane 9.
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Vážení spoluobčania, milí Žiarčania.
Verím, že všetci ste počas vianočných sviatkov
strávili pekné chvíle v kruhu svojich blízkych, že
ste si oddýchli a načerpali nových síl do roku 2011,
ktorý práve začal.
Ešte skôr, ako budem hovoriť, čo môžeme očakávať od nového roku, ohliadnime sa za rokom
2010, ktorý práve skončil a ktorý bol pre naše
mesto vo viacerých ohľadoch špecifický.
Nebol to ľahký rok. Viacerým udalostiam by sme
sa radšej vyhli, no museli sme ich prijať tak, ako
prišli. Už na konci roku 2009 sa vyliala rieka Hron a
zaplavila niekoľko firiem a niekoľko obydlí v osade
Pod Kortínou. Vtedy sme museli evakuovať viacero
rodín a na niekoľko dní im poskytnúť improvizované ubytovanie. Toto bola len predzvesť storočnej
vody, ktorá dorazila do nášho mesta v auguste.
Tentokrát nie z Hronu, ale z Lutilského potoka.
Po prudkých prívalových dažďoch sa zdvihla hladina vody natoľko, že okrem susedných obcí zaplavila aj časť starej časti nášho mesta. Lutilský potok
sa vylial z koryta pri záhradkách nad sídliskom
Pod vršky a voda z neho vytopila viacero domov
na Jesenského a Partizánskej ulici. Voda narobila
škody aj v areáli plážového kúpaliska a zimným
štadiónom pretekalo hotové koryto dravej rieky.
Letné záplavy nás upozornili na to, že prudké prívalové dažde, pri ktorých spadne enormné množstvo zrážok, sa môžu opakovať aj v budúcnosti
a všetci sa na to musíme dostatočne pripraviť.
Hádam najväčším špecifikom minulého roka boli
dvoje voľby, ktoré sa u nás konali. V júnových sme
si volili nové zloženie NR SR a v novembrových,
komunálnych, nových poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Ešte raz chcem
všetkým, ktorý mi v týchto voľbách odovzdali hlas,
poďakovať za prejavenú dôveru a sľúbiť všetkým,
že aj naďalej budem pracovať pre dobro mesta Žiar
nad Hronom a pre jeho rozvoj. Špecifikom tohtoročných komunálnych volieb bol veľmi ostrá
a štvavá predvolebná kampaň, ktorá rozdelila obyvateľov mesta do viacerých názorových táborov.
V rámci nej sa porozprávalo a popísalo aj množstvo
klamstiev a poloprávd, ktoré neškodili len mne, ale
aj mestu ako takému, prípadne iným ľuďom, ktorí
pre mesto pracujú. Preto verím a úprimne si želám,
aby sa napätie zo žiarskej spoločnosti vytratilo a
všetci sme spoločne robili pre dobro nášho mesta.
Na druhej strane táto kampaň nám ukázala, kde
máme skryté rezervy. Tie chceme v nasledujúcom
období odstraňovať, aby sme tak zamedzili zbytočným podozreniam alebo zneužívaniu týchto
slabých miest. Do práce v meste chceme ešte viac
zapájať verejnosť, chceme ešte viac informovať
o tom, čo sa v meste deje, chceme sa viac stretávať a hovoriť s vami, obyvateľmi nášho mesta. Preto každý váš návrh, každú vašu pripomienku rád
prijmem a rád si ju vypočujem alebo prečítam.
Čo povedať ešte k minulému roku? Aj rok
2010 bol v znamení veľkých investičných projek-

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR
tov. Zrekonštruovali sme všetky materské školy
a skompletizovali tak rekonštrukciu všetkých objektov mestskej školskej siete. Pokračovali sme
v projekte kompletnej rekonštrukcie verejného
osvetlenia v meste Žiar nad Hronom, ktorý je najväčším a najnáročnejším projektom mesta doposiaľ. Začali sme s revitalizáciou Námestia Matice
slovenskej, a tiež na ňom začala súkromná investičná výstavba polyfunkčného centra. Značne sme
zmodernizovali odpadové hospodárstvo, aj vďaka
projektu Intenzifikácie separovaného zberu.
Okrem pozitív pri investičných projektoch priniesol minulý rok mestskému hospodárstvu aj
negatíva. V prvom rade ide o nižší výber daní
z príjmov fyzických osôb, ktoré sú najdôležitejším a najvýraznejším príjmom miest a obcí. Nášmu mestskému rozpočtu takto vypadol viac ako
1 milión eur. Aby sme nemuseli znižovať úroveň
služieb, ktoré v meste poskytujeme, ako napríklad
kosenie, verejné osvetlenie, čistenie a pod., vykrývali sme tento výpadok z rezervného fondu, ktorý
sme vďaka rozumnému hospodáreniu v minulých
rokoch mali vytvorený. Napriek tomu, že sme štandard neznížili, kvôli výpadku príjmov sme nemohli
urobiť plánované rekonštrukcie ciest a chodníkov,
prípadne postaviť ďalšie športovisko, aj keď tu musím pripomenúť, že vďaka pomoci Nadácie ZSNP
a Slovalco sa nám podaril vybudovať malý skejtpark. Bohužiaľ, vývoj situácie nám veľké nádeje, že
sa to v roku 2011 zlepší, nedáva.
Čo nás teda v roku 2011 čaká? Zlá hospodárska
situácia ovplyvnená nižším výberom daní z príjmov fyzických osôb bude v slovenských mestách
a obciach pokračovať aj naďalej. A neobchádza ani
Žiar nad Hronom. V tomto roku už totiž prestáva
platiť aj výnimka a prostriedky z rezervného fondu,
ktoré dnes máme na úrovni zhruba 1,5 milióna eur,
už nebudeme môcť používať na potreby bežného
rozpočtu. Preto v tomto roku budeme môcť financovať len tie najnevyhnutnejšie veci a udržiavať
chod mesta v takom režime, aby fungovalo, neskolabovalo a aby obyvatelia zníženie štandardu služieb poskytovaných mestom pocítili čo najmenej.
Podobne ako ja, aj ostatní primátori slovenských
miest, hovoríme o tom, že rok 2011 bude pre naše
samosprávy najťažším a ak ho prekonáme, situácia
sa bude už len zlepšovať. Dopady hospodárskej
krízy sa v slovenských mestách naplno prejavili až
v minulom roku a pokračujú aj v tomto.
Napriek značným výpadkom z príjmovej časti rozpočtu má naše mesto šťastie, že sme získali
značný balík európskych zdrojov na projekty. Dohromady 33 miliónov eur. Čiže v tomto roku chceme pokračovať v ich realizácii.
Dokončíme projekt revitalizácie centrálnej mestskej zóny, čoskoro pribudne do nášho vozového
parku päť moderných vozidiel na zametanie a kropenie mesta, ktoré kupujeme tiež z eurofondov.
V tomto roku začneme rekultivovať starú a uzavretú skládku komunálneho odpadu v katastri
Horných Opatoviec a pustíme sa do najväčšieho
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investičného projektu nášho mesta – do výstavby
centra zhodnocovania odpadu. Na tento projekt
sme z fondov EÚ získali až 20 miliónov eur. Jeho
výsledkom bude závod na spracovanie odpadu.
Z komunálneho odpadu v ňom budeme vedieť
vyrábať elektrickú energiu a stlačený CNG plyn, na
ktorý budú jazdiť naše autá na zvoz separovaného
odpadu. Odpad, ktorý nedokážeme ďalej využiť,
prejde spracovaním, ktorého výsledkom bude
environmentálne neškodná hmota pre životné
prostredie, ktorá bude končiť na skládke. Ide o unikátny projekt, ktorý v našich zemepisných šírkach
nemá obdobu a znamená veľkú investíciu do životného prostredia a budúcnosti nášho mesta.
Ako som už spomenul, v roku 2011 sa chceme
zamerať na komunikáciu a zvyšovanie procesov
transparentnosti mesta smerom k jeho obyvateľom. V minulom roku som požiadal Transparency
Interantional, aby nám vyhotovili audit, z ktorého
sa dozvieme najmä slabé stránky nášho mesta
v tejto oblasti. A tie chceme naprávať.
V tomto roku dám vyhotoviť prieskumy potrieb
obyvateľov každého volebného obvodu nášho
mesta. Takto sa chceme dozvedieť, čo vy vidíte ako
najväčšie problémy, do čoho by mesto malo investovať, čo by malo rekonštruovať a podobne.
Chceme organizovať viaceré osobné stretnutia,
na ktorých budete môcť predniesť vaše pripomienky, vaše postrehy, vaše názory, ktoré budeme
zohľadňovať pri riadení mesta.
Ešte viac sprehľadníme komunikáciu a informovanosť prostredníctvom všetkých našich komunikačných kanálov. Aj v tejto oblasti budeme
zohľadňovať vaše pripomienky a návrhy.
Tak ako som hovoril v mojej predvolebnej kampani, v tomto štvorročnom období budem chcieť
mestu dať tretí rozmer. Kým prvým bolo naštartovanie ekonomiky, druhým veľké investičné projekty, tretím rozmerom budú ľudia, vy obyvatelia
Žiaru nad Hronom. Aby sa mesto riadilo vašimi
potrebami, vašimi požiadavkami, aby sme vás čo
najviac zapájali do procesov participácie na riadení v našom meste. Verím, že si v tom navzájom
pomôžeme. Ale to záleží naozaj aj od vás.
Milí spoluobyvatelia,
na záver mi dovoľte zapriať vám, aby ste v roku
2011 mali viac šťastných dní ako dní tienistých.
Aby ste okrem zdravia, šťastia a lásky, ktoré sú prvoradé, nachádzali každý deň pocit spokojnosti. Či
už je to vo vašej práci, pri vašich koníčkoch, alebo
pocit spokojnosti z úspechov vašich blízkych. Ja
osobne si prajem, aby toto mesto aj naďalej držalo tempo svojho rozvoja, pretože s jeho úrovňou
rastie aj úroveň nás, jeho obyvateľov. A verím, že
v tomto mi budú nápomocní aj novozvolení poslanci MsZ, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť.
Prajem si, aby všetci Žiarčania boli na svoje mesto
hrdí a jeho dobré meno šírili za jeho hranicami.
Preto, vám všetkým, šťastný a úspešný rok 2011.
Ivan Černaj, primátor mesta
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SPRAVODAJSTVO

Z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva
Na poslednom minuloročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v stredu
15. decembra, zložil svoj sľub znovuzvolený primátorČernajiposlancimestskéhozastupiteľstva.
V úvode zasadnutia oboznámila prítomných s výsledkami volieb predsedníčka volebnej komisie,
Magdaléna Jánošková. Ako prvý zložil sľub primátor mesta Ivan Černaj, ktorého postupne nasledovali noví i staronoví poslanci. Černaj je primátorom
Žiaru nad Hronom už tretie volebné obdobie. „Prvé
volebné obdobie bolo štartovacie, druhé patrilo
investičným projektom a nasledujúce možno nazvať ako tretí rozmer mesta,“ povedal v príhovore.
Na decembrovom zastupiteľstve sme sa dozvedeli
aj meno nového viceprimátora. Tento post môže
zastávať iba poslanec MsZ, pričom do funkcie ho
menuje primátor. Keďže Roman Zaťko už v tomto
volebnom období nebude zastávať funkciu poslanca MsZ, novým viceprimátorom mesta Žiar
nad Hronom sa tak na nasledujúce štyri roky stal
Peter Antal. „Dojmy a plány sú v tejto chvíli rozpačité, keďže je na mňa prenesená veľká zodpovednosť. Vzhľadom k tomu, že v mestskom zastupiteľstve som už štvrté volebné obdobie, život
mesta, mestského úradu a mestského zastupiteľstva poznám dostatočne. Myslím, že dôveru, ktorú
do mňa primátor vkladá, nesklamem. S primátorom sme sa zároveň dohodli, že náš vzťah bude
odlišný oproti vzťahu, ktorý mal s mojím predchodcom. Moje pracovné nasadenie bude podstatne
menšie, ako mal predchádzajúci zástupca a viacmenej to bude funkcia ad hoc pre rôzne činnosti
o meste. Čiže nebude to trvalý pomer k mestu,“ povedal nový viceprimátor. Na zasadnutí sa zúčastnil
i nový riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Žiari nad Hronom, kpt. Mgr. Róbert Legíň.
Jedným z decembrových bodov programu bolo aj

poverenie poslanca, ktorý bude v prípadoch uvedených v § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ. Žiarski poslanci touto úlohou poverili Stelu Šeševičkovú.
Z dôvodu nutnosti zabezpečenia občianskych obradov je potrebné, aby MsZ schválilo poslancov, ako aj neposlancov, ktorí budú
zabezpečovať tento výkon. V nasledujúcom
volebnom období budú túto funkciu zastávať poslankyne Veronika Balážová a Stela Šeševičková
a neposlanec Roman Zaťko, ten však s výnimkou vykonávania aktov uzatvárania manželstva.
Najbúrlivejšiu diskusiu medzi poslancami vyvolal
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktoré podľa zákona musí prerokovávať mestské zastupiteľstvo každý rok. Sadzby dane
v návrhu nariadenia sú určené v súlade so zákonom
o miestnych daniach. Pri dani z pozemkov rozdiel
sadzieb nepresahuje päťnásobok medzi najnižšou
a najvyššou sadzbou, pri dani zo stavieb štyridsaťnásobok, pri dani z bytov a nebytových priestorov
desaťnásobok. I keď niektorí poslanci nesúhlasili
s navrhovaným VZN, ktoré niektoré dane zvyšuje,
nakoniec bolo trojpätinovou väčšinou schválené.
Peter Dubeň, poslanec: „Ja som sa hlasovania zdržal. Mal som inú myšlienku a mienku o tomto VZN,
pretože si myslím, že zvýšenie daní o takmer 20 percent je dosť veľké. Čo je dôležité a po čom teraz ako
poslanci pôjdeme, je hľadanie rezervy vo výdajovej
položke mestského rozpočtu, a tým ušetriť alebo
dorovnať schodok v podielových daniach, ktoré plynú zo štátu. Toto je teda moja myšlienka a myslím
si, že sa k nej priklonia aj ostatní poslanci, ktorým
záleží na tom, aby mesto napredovalo minimálne
v takých rozmeroch ako doteraz. Predpokladám, že
na najbližšom zasadnutí MsZ sa v komisiách zídu

odborníci nielen z radu poslancov, ale aj spomedzi
občanov, a budeme tak dôsledne sledovať každú
výdajovú položku mestského rozpočtu.“ Vyjadrenie poskytol aj hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo:
„Pre mesto znamená prijatie spomínaného VZN to,
že situáciu, v ktorej sa teraz samosprávy ocitajú, sa
nám podarí zvládnuť. Aby sme mali predstavu, čo
vlastne kríza spôsobila mestu: v roku 2008 sme mali
príjem zo štátu 4 979 087 eur na podielových daniach. V roku 2009 to padlo na 4 315 209 eur, čiže už
vtedy museli prísť výrazné opatrenia. V roku 2010
bol náš príjem 3 485 361 eur. Je to obrovský prepad, ktorý sa v rámci štátu udial. Zotrvačnosť tohto
bude ešte nejakú dobu trvať. Prognóza na tento rok
je stále iba niekde na úrovni 4,3 milióna eur, a to nemáme istotu. Dva roky sa nám podarilo preklenúť
aj vďaka tomu, že sme si financie usporili. Zákon
od nového roka neumožňuje bežný rozpočet vyrovnávať prebytkami z minulých rokov. V tejto chvíli to
tak má dve strany. Na príjmovej stránke rozpočtu sa
nám podarí dostať viac peňazí, ale, samozrejme, aj
ekonomická situácia nás zaväzuje, aby sme stále, čo
sa týka výdajovej stránky, túto oblasť riešili a kde sa
dá, hľadať rezervy a riešenia, aby sme čo najefektívnejšie riadili mesto. Aby sme služby, ktoré pre občanov poskytujeme zachovali, bolo prijatie tohto VZN
nevyhnutné. Je to však to posledné riešenie, ktoré
sme chceli urobiť. Každý správca programového
rozpočtu musí v tejto chvíli škrtnúť 10-tisíc eur, čo
znamená spolu 100-tisíc eur. Bude to mať aj dopad
na niektoré aktivity v meste, ale nebudú až tak bolestné, ako keby dnes poslanci toto VZN neschválili.“
Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční so zmeneným časom – poslanci odhlasovali,
že zasadnutia sa budú začínať o štrnástej hodine.
(li)

Žiar má kompletne zrekonštruovanú sieť školských zariadení

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
„Investícia do vašej budúcnosti“
V rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar
nad Hronom, boli zrekonštruované všetky objekty elokovaných tried materskej školy. Mesto Žiar
nad Hronom je tak prvé na Slovensku, ktoré má
kompletne zrekonštruované všetky objekty školských zariadení.
Projekt sa realizoval od februára minulého roku,
pričom sa rekonštrukčné práce robili vo všetkých
objektoch materskej školy a jej elokovaných tried.
Martina Šimková, riaditeľka MŠ: „Celý proces rekonštrukcie nebol vôbec jednoduchý. To, že sme to
zvládli, je zásluha celého tímu ľudí, ktorému patrí
veľké poďakovanie. Odstupom času môžem povedať, že nereálne sa stalo skutočnosťou. Ešte prednedávnom sme v dobrom závideli našim „starším
kamarátom“ – základným školám, ako menia svoj
šat. Pri správe, že projekt Rekonštrukcia a moderni-

zácia Materskej školy bol úspešný, sme zažívali veľkú radosť. Nasledovalo však tiež množstvo otázok
a neistota, či to zvládneme. Veď predsa išlo o naše
malé deti, o to, aby sme im zaistili bezpečnosť.“ Ako
ďalej dodala, najnáročnejšia bola rekonštrukcia
dvoch zariadení naraz. Nábytok a základný materiál bolo potrebné sťahovať z jedného zariadenia
do druhého. Situácia nebola jednoduchá ani
pre rodičov detí, keďže museli svoje ratolesti prinášať aj na druhý koniec mesta a obmedzené boli
aj priestorové podmienky. Veľkou skúškou počas
rekonštrukcie prešiel aj samotný výchovno – vzdelávací proces. „Detí bolo v triedach dvojnásobne
viac, čo si, samozrejme, vyžadovalo zmeny v organizačných formách, a hlavne spoluprácu učiteliek,“
vysvetlila riaditeľka, a zároveň vyslovila na záver
poďakovanie: „Poďakovanie patrí vedeniu mesta
za to, že tento projekt vznikol, bol úspešný a mo-
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hol sa zrealizovať. Aj to je ďalším dôkazom toho, že
materské školy a školstvo vôbec je v našom meste
prioritnou záležitosťou. Ďakujem odboru školstva
a športu a odboru riadenia projektov za aktívnu pomoc, poradenstvo a spoluprácu, firmám za praktickú realizáciu projektu, ktorého výsledok je krásny.
Ďakujem aj našim partnerom – členom Rady školy,
ktorí spolu s nami riešili problémy, tešili sa z našich
úspechov, a hlavne rodičom detí za ústretovosť,
pochopenie aj za brigádnickú či finančnú pomoc.“
Na projekt získalo mesto nenávratný finančný
príspevok z Regionálneho operačného programu
vo výške 1 747 197,87 eur. Jednotlivé budovy tak
zmenili nielen svoj estetický vzhľad, ale vďaka ich
zatepleniu či výmene okien a dverí bude úspora
energií viac ako 44 percent. Vo všetkých objektoch
sú tiež vybudované bezbariérové prístupy.
(li)
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Tetrapaky od nového roka separujeme s plastami

Obyvatelia mesta Žiar nad Hronom majú možnosť separovať nasledovné druhy odpadov – papier, tetrapaky, plasty, kovy, sklo a zelený odpad
zo záhrad. Na zber papiera, tetrapakov, plastov,
kovov a skla sú určené nádoby rôznych farieb
umiestnené v stojiskách. Ak by sa jednotlivé zložky odpadov mali separovať zvlášť, každý druh do
inej nádoby, v stojiskách by sme mali päť nádob
rôznej farby len na separované zložky odpadu. To
však nie je efektívne z viacerých hľadísk (logistika
zberu, záber miesta v stojiskách, zvýšené náklady
na kúpu nádob). Preto sa separované zložky odpadu neukladajú do nádob zvlášť. Doteraz sme ukladali papier spolu s tetrapakmi do modrej nádoby,
plasty s kovmi do žltej a sklo do nádoby zelenej.
Odpad takto vytriedený putuje ďalej na dotrieďovaciu linku, kde je dotrieďovaný ručne tak, aby spĺňal kritériá pre odber spracovateľom. Od nového
roka však dôjde k zmene. Tetrapaky sa budú ukladať do nádoby žltej spolu s plastami a kovmi.
Čo sú tetrapaky?
Tetrapaky sú viacvrstvové kombinované nápojové obaly. Nápojový kartón ,tetrapak , tvorí niekoľko
vrstiev materiálov – pre čerstvé potraviny vrstva
kartónu a polyetylénu, pre trvanlivé – kartón, hliník a polyetylén. A medzitým ešte lepidlo a navr-

chu farby. Najčastejšie si v nich kupujeme mlieko
a džúsy. V roku 2008 bolo celosvetovo recyklovaných viac ako 25 miliárd kartónových obalov.
Prečo došlo k zmene?
Ako bolo vyššie spomenuté, doteraz sme tetrapaky separovali spolu s papierom. Nápojové kartóny
však často obsahovali zvyšky nápojov, ktoré v nádobách spôsobovali znehodnocovanie papierovej
zložky odpadu. Dochádzalo k navlhnutiu a znečisteniu papiera, a tým sa znižovala jeho kvalita

pre ďalšie spracovanie. Obsah modrej nádoby tiež
musel putovať na dotrieďovaciu linku, kde bol papier od tetrapakov oddelený. Separáciou tetrapakov do žltých nádob spolu s kovmi a plastmi dôjde
k zefektívneniu separácie v našom meste. Papier
nebude musieť ísť na ďalšie ručné dotriedenie,
dôjde už len k jeho zlisovaniu a následnej preprave
k spracovateľovi separovaného papiera. Obsah žltej
nádoby naopak prejde aj ručným dotrieďovaním.
Tu sa oddelia jednotlivé zložky odpadu. Keďže ani
plasty, ani kovy nemajú pijavú schopnosť a technológie ich ďalšej recyklácie umožňujú isté percento
znečistenia, dôjde k menšiemu znehodnoteniu separovaných zložiek odpadu.
Čo sa ďalej s tetrapakmi deje?
Po tom ako sú jednotlivé separované zložky odpadu od seba oddelené, dôjde k následnému lisovaniu tetrapakov a ich preprave k spracovateľovi.
Tetrapaky sa na Slovensku spracúvajú v Šuranoch.
Jediná firma spracovávajúca tetrapaky u nás využíva dve technológie. Prvou je technológia výroby
nasávanej kartonáže, z ktorej vznikajú ochranné obaly na elektroniku, obaly rôzneho druhu
na vajcia, zakoreňovače rôznych druhov atď.
Pri tejto technológii je využívaná metóda rozvlákňovania. Princípom tejto metódy je vzájomné oddelenie jednotlivých vrstiev. Recyklačné zariadenie naberá papier a kartóny a vkladá ich do veľkej
nádrže s vodou, kde rýchlo rotujú. Vírenie spôsobuje, že sa vlákna oddelia, a umožňuje rýchlejšie
rozpúšťanie papiera. Vlákna absorbujú vodu a nadobúdajú konzistenciu riedkej kaše z vodnatých
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vlákien. Všetky nepapierové zložky (napr. plasty)
buď plávajú na hladine, alebo sa ponoria a možno
ich zozbierať, zoškrabať či precediť. Tento proces,
ktorého výsledkom je obnova väčšiny vlákien, zvyčajne vyžaduje približne 15 – 30 minút. Takto zrekonštruované vlákna možno použiť na výrobu papiera pre tlačiarne, na výrobu papierových tašiek,
papierových vreckoviek, vlnitej obalovej lepenky
a podobne. Získaný hliník a polyetylén možno tiež
recyklovať – v Taliansku z nich vyrábajú nový typ
plastu, v Nemecku ich využívajú ako katalyzátory
v peciach pri výrobe cementu atď. Druhou technológiou sa vyrábajú stavebné dosky a panely Tetra K.
Technológia využívaná pri ich výrobe je navrhnutá
práve zamestnancami tejto firmy a spoločnosť ju
má patentovanú. Dnes ju využívajú aj v okolitých
krajinách ako napr. Česko, Maďarsko, Poľsko, Rusko,
Bielorusko a i. Pri tomto procese dochádza k rozomletiu tetrapakov a ich následnému spojeniu pôsobením vysokej teploty a tlaku, bez pridania lepidiel. Výsledkom sú už spomínané stavebné dosky.
Povrch dosky tvorí kartónový papier, na ktorý sa
dajú nanášať rôzne povrchové úpravy vrátane fasádnych náterov. Možnosti využitia tohto typu výrobkov sú široké. Doska Tetra K si svoje miesto našla

aj pri výrobe jednocestných paliet, rôznych obalov,
ako stratené debnenie pri betónovaní. Osvedčila
sa ako ochranné krytie už položenej dlažby a iných
podlahových krytín vo veľkých obchodno-zábavných centrách.
Takto sa z odpadu stáva zmysluplný výrobok,
namiesto toho, aby skončil na skládke, kde sa bez
úžitku roky rozkladá.
(r)

Ilustračné foto.
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Najtalentovanejší žiaci a študenti boli ocenení už po siedmykrát
Nadácia ZSNP a Slovalco už niekoľko rokov udeľuje ceny najtalentovanejším žiakom
zo žiarskeho regiónu. V pondelok 13. decembra
tak bolo ocenených 29 študentov.
Tento rok získalo dvadsaťdva študentov po 50 eur
a siedmi boli odmenení sumou až 300 eur. Ceny
študentom odovzdal primátor mesta Ivan Černaj,
ktorý je zároveň členom správnej rady nadácie.
Základné a stredné školy v meste posielali nominácie svojich žiakov či študentov, ktorí zaznamenali úspechy v prírodovednej, humanitnej a kultúrnej
oblasti, a to nielen na úrovni školy, mesta či kraja,
ale aj na úrovni celoštátnej a medzinárodnej.
Zoznam ocenených sumou 50 eur: Jana Šalková,
Branislav Sikorai, Marek Galko (ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17), Kristína Purdeková, Martin Žurav (ZŠ Ul. Dr.
Janského 2), Jakub Kapusta, Tomáš Kancko, Jakub
Crcha, Andrej Nárožný (ZŠ Jilemnického ul. 2), Viktória Chovančíková, Petra Páleníková (Gymnázium
Milana Rúfusa), Petra Bugárová, Patrik Baran (Stredná odborná škola obchodu a služieb), Nikola Minková, Vladimír Rajchman, Lucia Mikolášová, Zuzana Búciová, Veronika Chromá, Martin Beňo, Marta
Glezgová (Súkromná obchodná akadémia), Patrik
Koniar, Vladimír Babic (Súkromná stredná odborná
škola technická).

Zoznam ocenených sumou 300 eur:
Ján Sebechlebský – študent Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Na Olympiáde v informatike získal titul Úspešný riešiteľ v celoštátnom kole a stal sa aj víťazom
súťaže Informatický bobor. Poďakovanie patrí i
Mgr. Slavomírovi Jančíkovi, ktorý študenta viedol.
Veronika Prepilková – študentka Gymnázia Milana
Rúfusa v Žiari nad Hronom. V súťaži EUSTORY získala cenu za originál v celoštátnom kole. Poďakovanie
patrí aj Mgr. Kohútovej, ktorá študentku pripravovala.
Michal Vician – študent Súkromnej strednej
odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom. Na celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti sa umiestnil na 1. mieste v odbore Mikroprocesorová, výpočtová a
telekomunikačná technika. Odborné konzultácie
poskytovala vyučujúca Ing. Otília Krupičková.
Petra Lukovská – študentka Gymnázia Milana Rúfusa
v Žiari nad Hronom. V celoštátnom kole Olympiády
vo francúzskom jazyku získala 2. miesto. Poďakovanie patrí i Mgr. Považanovej, ktorá študentku viedla.
Patrik Štompf – žiak Základnej školy na Ul. Dr. Janského 2. V okresnom kole dejepisnej olympiády získal
1.miestoastalsaúspešnýmriešiteľomvkrajskomkole.
Soňa Turčanová – žiačka Základnej umeleckej školy

Symbolický šek na 300 € si prevzalo
sedem žiakov a študentov.
Zity Strnadovej-Parákovej. Na celoslovenskej súťaži
Základných umeleckých škôl v umeleckom prednese poézie a prózy v 1. kategórii získala zlaté pásmo.
Lucia Andrášiová – študentka Strednej odbornej
školy obchodu a služieb. Získala 1. miesto v kategórii barman v gastronomickej súťaži škôl krajín V4.
(li)

HISTORICKÝ KALENDÁR MESTA ŽIAR NAD HRONOM NA ROK 2011

Mesto Žiar nad Hronom nadväzuje na dejiny poľnohospodárskeho mestečka Svätý Kríž
nad Hronom, ktoré hoci malé (pri premenovaní
v r. 1955 malo 1500 obyvateľov) aktívne ovplyvňovalo kultúrny a duchovný život Slovenska počas 880 rokov. A 56-ročná história novodobého
Žiaru nad Hronom zmenila Sv. Kríž na dôležité
priemyselné mesto. Jeho takmer 20 000 obyvateľov sa právom môže hrdiť na svoju 936-ročnú
históriu.
Kým došlo k dnešku, niekto kládol jeho základy... Pripomeňme si ich, aby sme sa vyhli minulým chybám, ale aj aby sa zajtrajšok budoval
na hodnotách časom overených.
Výročia osobností
•Štefan Petruš – 180. výročie úmrtia
(17.9.1831). Významný svätokrížsky rodák, kňaz,
priekopník sociológie Horehronia.
•Silvester Taliga – 110. výročie narodenia
(30.12.1901), profesor na vysokej bohosloveckej
škole vo Sv. Kríži nad Hronom. Od r. 1949 viedol
saleziánskych emigrantov v Taliansku.
•Jozef Hurtík-Čajka – 100. výročie narodenia
(19.6.1911 vo Sv. Kríži n. Hr.), kňaz, spisovateľ.
V r. 1951 bol obeťou represií voči cirkvi. V jeho
známej zbierke poviedok Okuliare nájdeme svätokrížskych rodákov a ich povahy, zvyklosti.
•Jozef Luňáček – 100. výročie úmrtia
(7.11.1911). Učiteľoval aj v Šášovskom Podhradí,
kde má pamätnú tabuľu. Bol významným odborníkom v oblasti prírodovedy, publikoval, spolupracoval s A. Kmeťom.

•Ján Augustín Beňo – 90. výročie narodenia
(30.12.1921 v Prestavlkoch), salezián, teológiu
študoval vo Sv. Kríži n. Hr., počas socializmu perzekvovaný, väznený, v Európe je známy náboženským spisovateľom, aktivista za stabilnú rodinu.
•František Mesík-Vajda – 70. výročie úmrtia
(22.11.1941), bol farárom v Horných Opatovciach, vikárom biskupa M. Blahu, národovec, učiteľ, podporoval šport.
Výročia udalostí
•510. výročie udelenia práva konať vo Sv. Kríži
n. Hr. Tri výročné trhy (v r. 1501), čím kráľ Vladislav II. doplnil chýbajúce práva nášmu mestečku
(prvé mestské práva boli udelené v r. 1246).
•Pred 410 rokmi (t. j. v r. 1601) sa v zachovanej
Mestskej knihe uvádza, že Sv. Kríž mal 79 domov,
kostol, faru aj mlyn.
•Pred 380 rokmi (t. j. v r. 1631) arcibiskup Peter Pázmaň dal vybudovať základnú podobu
dnešného kaštieľa v časti Sv. Kríž n. Hr. Slúžil aj
ako letné sídlo ostrihomským arcibiskupom.
•Pred 350 rokmi (3. júla 1661) mesto zasiahol
veľký požiar. Zhorelo celé mestečko i kostol. Odvtedy sa zmenil ráz mesta, začala sa stavať Hlavná
ulica. (V histórii mesta sa píše o 12 požiaroch).
•Od r. 1711 je už 300. výročie výstavby Kaplnky
Panny Márie na Skalke pod Šibeničným vrchom.
Dal ju postaviť kňaz František Hajnovič ako vďaku za vyslobodenie z väzenia Františka Rákócziho
II. O jej obnovu sa postaral aj Michal Chrástek.
•Mimoriadne významné je 160. výročie príchodu biskupa Štefana Moysesa do Sv. Kríža n. Hr.
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(v apríli 1851). V čase jeho pobytu v kaštieli sa
malé mestečko stalo centrom národného, kultúrneho a duchovného života na Slovensku, keďže
sem za ním prichádzali vzdelanci doby, tu sa pripravoval vznik Matice slovenskej.
•Pred 110 rokmi sa po výstavbe trate Zvolen –
Levice postavil nový železničný most, prestalo sa
platiť mýto (r. 1901).
•17. septembra 1911 – t. j. pred 100 rokmi bol
posvätený Kostol sv. Vavrinca (dnes kultúrna pamiatka) v bývalej obci Horné Opatovce – jeden
z najkrajších kostolov v diecéze.
•Pred 60 rokmi (v r. 1951) začala výstavba hlinikárne a nového sídliska pri Sv. Kríži n. Hr.
•V rokoch 1971-1991 úradným rozhodnutím
boli ku Žiaru nad Hronom pričlenené obce Ladomerská Vieska a Šášovské Podhradie (je stále súčasťou mesta). K mestu 10 rokov patrila aj Lutila
(1980-1991).
•Dňa 17.12.1961 bol otvorený nový kultúrny
dom v Žiari n. Hr. – ZK ROH Partizán, kde malo
miesto kino, knižnica, kluby, krúžky, slávnosti, divadlá atď. Budova má t. r. 50. výročie.
•Už 20. výročie zaznamenáva začiatky privatizácie (od r. 1991).
•Dňa 22. septembra je 10. výročie posvätenia
Kostola Sedembolestnej Panny Márie. Novodobý
Žiar n. Hr. Tak po 46 rokoch dostal symbol duchovného života.
Spracovala Mgr. Mária Zaťková, kronikárka
mesta Žiar nad Hronom
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Výťažok z benefičného programu poputuje Vianočné pečenie
dievčatku do Etiópie

V polovici decembra sa v Dome kultúry v Žiari
nad Hronom uskutočnil benefičný koncert, ktorý pripravila Základná škola na Ul. Dr. Janského.
Celý program sa niesol v duchu pomoci 13-ročnej Birtukam z Etiópie.
Viac ako hodinový bohatý kultúrny program si
pripravili spoločne všetci žiaci z „Jednotky“. V závere podujatia stálo na pódiu dokonca až 315 žiakov
z tejto školy, ktorí zaspievali spoločnú pesničku.
Ako nám povedali pedagógovia školy, nacvičovanie programu trvalo takmer mesiac a zdôraznili, že
v tejto benefičnej tradícii by chceli pokračovať aj
v roku 2011.

Birtukam Lemma Kassa, ako znie jej celé meno,
si „Jednotka“ adoptovala na diaľku ešte v minulom
školskom roku. Pred rokom jej škola na zdravotnú
starostlivosť, ošatenie, školné a príspevok na stravu
poslala 240 eur. Tento rok sa aj vďaka Žiarčanom,
ktorí sa benefičného koncertu zúčastnili a sálu
zaplnili do posledného miesta, podarilo vyzbierať
384 eur. Aj tieto finančné prostriedky využije Birtukam predovšetkým na školné, stravu či zdravotnú
starostlivosť. Každý, kto prispel na chudobné etiópske dievčatko, dostal sladký medovníček, ktorých
napiekli školáci z „Jednotky“ až 600 kusov.
(li)

Polícia známa – neznáma

Začiatkom decembra sa v priestoroch Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom
uskutočnila vernisáž už 5. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže pod názvom Polícia známa – neznáma, ktorej hlavnými organizátormi sú Pohronské
osvetové stredisko (POS) a Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru (OR PZ) v Žiari nad Hronom.
Finančne toto podujatie podporilo mesto Žiar
nad Hronom. Výtvarná súťaž je súčasťou kalendára
aktivít zameraných na prevenciu sociálne patologických javov, ktoré koordinuje a spoluorganizuje
mesto Žiar nad Hronom pri príležitosti prevzatia
štafety Mesto prevencie 2010.
Súťaže sa zúčastnilo 21 škôl z nášho regiónu
s viac ako 120 výtvarnými prácami. Téma 5. ročníka
znela „Čo pre mňa znamená policajt“. Cieľom súťaže je budovanie právneho vedomia detí a mládeže,
ako aj popularizácia policajného zboru. Našou snahou je na regionálnej úrovni zapojiť do súťaže čo
najširší okruh detí s cieľom zabezpečenia výchovy
k prosociálnosti. Sme veľmi radi, že téma „polícia“ je

pre deti pútavá a zaujímavá. Hravou formou prispieva k uvedomovaniu si zodpovednosti za svoje
konanie, prispieva k zamysleniu sa nad dobrými
i zlými skutkami. Teší nás, že si deti uvedomujú
potrebu pomáhať slabším, starším a všetkým, ktorí to potrebujú. Príprava podujatia začala v POS
už v septembri. Po rozposlaní propozícií na materské školy, základné školy, špeciálne základné
školy i základné umelecké školy v okresoch Žiar
nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica prebiehala samotná tvorba žiakov za výdatnej podpory
ich pedagógov. Súťažiť sa dalo v troch vekových
kategóriách. Odborná porota citlivo pristupovala
ku každému výtvarnému dielu a hodnotila nielen zvládnutie výtvarnej techniky, ale aj námet.
Na vernisáži boli slávnostne udelené ceny a diplomy – 13 cien jednotlivcom a 6 cien skupinám autorov. Všetkým srdečne blahoželáme.
Na záver tohto vydareného podujatia pripravili príslušníci polície pre účastníkov zaujímavý
program – predviedli ukážky z ich činnosti. Deti si
mohli prezrieť zásahové vozidlo, ktoré chodí k dopravným nehodám, veľký záujem mali aj o ukážku
zbraní, ktorými sú policajti vybavení. Na oddelení
dokladov sa zase dozvedeli, ako sa vybavujú občianske a vodičské preukazy a so záujmom si vyskúšali i kabínku pre fotografovanie.
Ing. Estera Sedláčková,
BBSK – POS, Žiar nad Hronom
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V súvislosti s predvianočným obdobím pracovníci Komunitného centra už po druhýkrát
zrealizovali Vianočné pečenie so svojimi klientmi, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 16. a 17. decembra. Pečenie vianočných dobrôt bolo rozdelene do dvoch dní. Vo štvrtok sa pieklo s dospelými
klientkami, ktoré nemajú vytvorené podmienky
na pečenie vo vlastných domácnostiach, alebo
s tým nemajú dostatočné skúsenosti. Cieľom bolo
aj odovzdávanie skúseností v rámci viacerých generácií. V piatok piekli komunitní pracovníci s dievčatami a chlapcami, ktorí sa pravidelne zúčastňujú
voľnočasových aktivít. Títo mladí ľudia sa v centre
pravidelne realizujú, pričom práve pred Vianocami mali možnosť sami si vyskúšať prípravu vianočného pečiva. V rámci tejto príjemnej predvianočnej
atmosféry napiekli chutné pečivko, ktoré všetkým
chutilo.
Touto cestou chceme poďakovať aj Nadácii Škola
dokorán, ktorá na pečenie poskytla svoje priestory
a tiež finančne zastrešila nákup surovín potrebných
k výrobe pečiva.
Sociálni pracovníci a ich asistenti

Vianočné stretnutie
Klubu náhradných rodín
Ešte v decembri sa v priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom
uskutočnilo vianočné stretnutie Klubu náhradných rodín. Prišli medzi nás i nové rodiny. Deti
sa navzájom spoznávali pri výtvarných prácach,
ktorých témou boli vianočné ozdoby i vianočné zvyky v ich rodinách. Na svojej ceste z ďalekých krajov sa zastavil aj Mikuláš. Prišiel pozrieť
naše detičky, medzi ktorými niet rozdielu, či sú
vlastné, alebo v náhradnej rodinnej starostlivosti. O všetky je s láskou postarané. Pozývame
aj nových členov do Klubu náhradných rodín
pri Pohronskom osvetovom stredisku (POS)
v Žiari nad Hronom. Stretávame sa každý druhý
piatok v mesiaci o 16.00 hod. v priestoroch POS
(budova za planetáriom, zadný vchod).
Ing. Estera Sedláčková, BBSK – Pohronské
osvetové stredisko, Žiar nad Hronom
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PUBLICISTIKA
PREHĽAD UDALOSTÍ V ROKU 2010
MAREC

JANUÁR

1

Počas vianočných sviatkov postihli mesto
Žiar nad Hronom záplavy. Hoci sa Hron vylial zo svojho koryta deň po Vianociach, „veľká voda“ narobila občanom, ako aj podnikateľom v okolí koryta Hrona, veľké problémy
a škody na majetku hneď v úvode nového
roka. Dobrou správou bolo aspoň historicky
prvé narodenie trojičiek. Chlapci Matúš, Filip a Jakub sa narodili rodičom Drahoslave
a Petrovi Urblíkovcom na prelome rokov.

APRÍL

4

V noci z 13. na 14. apríla 1950 museli
kaštieľ v našom meste násilne opustiť saleziáni. Vlani tak uplynulo 60 rokov od tejto
barbarskej noci.
Poslanci schválili dlhodobý prenájom
zimného štadióna. Cieľom bolo vytvorenie
športovo-kultúrnych aktivít, ako aj založenie družstva pre Slovenskú hokejbalovú
extraligu.

FEBRUÁR

2

Začiatkom februára sa uskutočnilo slávnostné otvorenie vynovenej Základnej školy
na Ul. M. R. Štefánika, na ktorú získalo mesto
nenávratný finančný príspevok vo výške
1 574 000 eur. Zároveň v tomto mesiaci začalo mesto aj s rekonštrukciou budov materskej školy.

MÁJ

5

Koncom mája pribudla mestu mobilná
umývačka zberných nádob, ktorú mesto získalo v rámci projektu Intenzifikácie separovaného zberu v Žiari nad Hronom.
V máji sa uskutočnil aj 1. ročník Dňa zdravia, ktorého súčasťou bol aj 1. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu.
Začalo sa aj s projektom Revitalizácia centrálnej mestskej zóny.

SEPTEMBER

9

Po letných prázdninách zasadli
adli ško
ad
adli
školác
školá
školáci
ác
opäť do lavíc. Do žiarskych škôl
nastúpiloo
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viac ako 1700 žiakov.
Školské zariadenia si prevzali
alii nádoby
nádob
ná ob
na separovaný zber, ktoré mesto
dodalo
sto
to dodal
dod
všetkým školám a školských zariadeniam
na území mesta.

AUGUST

8

V polovici augusta sa kvôli častým búrkam
vylial Lutilský potok, ktorý zaplavil Ulicu Jesenského a Partizánsku ulicu. Znovu zaplavilo aj zimný štadión a osadu Pod Kortínou.
Primátor tak zvolal krízový štáb a vyhlásil
3. stupeň povodňovej aktivity.
Tradičného City Festu sa zúčastnilo viac
ako trinásťtisíc návštevníkov.

3
6

V polovici marca mesto slávnostne
ostne
tne
ne uvi
uv
uvie
uvievie
dlo do prevádzky šesť nových vozidiel,
ktoré
zidiel,
diel,
iel, ktor
kto
orr
mesto získalo vďaka projektu Intenzifi
tenzifi
enzifikácia
kácci
separovaného zberu.

JÚN

V meste pribudol prvý automat na čerstvé
mlieko a iné mliečne výrobky.
Konalo sa aj finále súťažnej prehliadky o titul Mladý technik a verejnosti bol sprístupnený nový skejtpark, ktorý je v areáli Základnej
školy na Jilemnického ulici.

JÚL

7

Počas prvého mesiaca letných prázdnin
pribudli v meste nové informačné tabule.
Koncom mesiaca mesto sprístupnilo nové
nájomné byty pre seniorov. V budove je
19 nových malometrážnych bytov, určených
prioritne pre dôchodcov. Jeden byt je bezbariérový.

1100

OKTÓBER

Začiatkom októbra odborná porota udelila mestu Čestné uznanie v kategórii Enviro
mesto roka 2010. Toto bolo udelené za projekt Intenzifikácia separovaného zberu, konkrétne za nové zberové vozidlá na bioplyn.
Inovačné centrum Slovenskej akadémie
vied má od októbra svoje pracovisko aj v Žiari nad Hronom.

NOVEMBER

Koncom mesiaca sa uskut
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voľ
voľb
v
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TŠK
né boli
bbol tentoraz
teentoraazz TTŠ
Stella, Petrovi Šrankovi a Helene Soboslayovej.
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11. 1. 2011 o 18.00 hod.
v Čajovni za rohom

Literárčenie
s Miroslavom Filusom a
Marcelom Zúbrikom
• texty prezentujú žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Z. Strnadovej-Parákovej

Rezervácie vstupeniek na www.mskcentrum.sk
Pokladňa MsKC:
Po - Pia od 15.00 - 19.00, So a Ne od 18.00 - 19.00
Vstupné: 33 €

SOCIÁLNA SIEŤ
11./12.1. o 19.00 hod. (dráma, USA, 121 min., slovenské
titulky)
Na jeseň roku 2003 si Mark Zuckerberg , ktorý má za sebou Harvard a je géniom v oblasti počítačového programovania, sadá k počítaču a vzrušene začína pracovať
na novej myšlienke. To, čo v návale blogovania a programovania začína v jeho pracovni, sa čoskoro stane prevratom v komunikácii – globálna sociálna sieť.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

KONCERT
15./16.1. o 19.00 hod. (hudobná komédia, Francúzsko/

Taliansko/ Rumunsko/Belgicko, 119 min., české titulky)
Pred tridsiatimi rokmi bol Andrej Simoniovich Filipov
uznávanou hviezdou – uznávaným dirigentom najväčšieho orchestra v Rusku. Teraz má 50 rokov a stále tam
pracuje – ale iba ako upratovač.
Vstupné:2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV

Sledujte ďalšie informácie
a propagáciu MsKC.
Viac info: www.mskcentrum.sk,
www.ziar24.sk
a na www. ziar.sk.
MAČKY A PSI: POMSTA KITTY GALORE
22./23.1. o 16.00 hod. (animovaná komédia, USA,
85 min., slovenský dabing)
V odvekom súboji mačiek a psov zašla jedna šialená
mačička so svojou tlapkou príliš ďaleko.
Vstupné:2,30 €
TENTO FILM JE VHODNÝ PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

RED: VO VÝSLUŽBE A EXTRÉMNE

22 VÝSTRELOV

NEBEZPEČNÍ!

25./26.1. o 19.00 hod. (akčný thriller, Francúzsko,
118 min., české titulky)
Táto krv sa nikdy nezmyje. Charizmatický Jean Reno
stvárňuje Charlyho Matteia, bývalého mafiána, ktorý
posledné tri roky vedie pokojný život v ústraní a v kruhu
svojej rodiny. Jedného rána ho na parkovisku prepadnú
maskovaní muži a zasiahnu 22 guľkami. On však streľbu
prežije a jeho krutá pomsta na seba nenechá dlho čakať.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV

18./19.1. o 19.00 hod. (akčná komédia, USA, 99 min.,
české titulky)
Akčná komédia rozpráva príbeh penzionovaného
agenta CIA Franka Mosesa, ktorý žije pokojným a idylickým životom na vidieku. Až do tej doby, kedy sa ho nové
vedenie CIA rozhodne zlikvidovať.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV

noviny.ziar.sk
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Vážení spoluobčania – Žiarčania,
dovoľte mi, aby som vám na prahu nového roka
2011 popriala veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia, vzájomnej tolerancie, empatie a schopnosti odpúšťať.
Zároveň chcem touto cestou úprimne poďakovať všetkým občanom „Etapy“, ktorí mi v komunálnych voľbách už
po tretíkrát prejavili dôveru a odovzdali svoj hlas.
Veľmi si to vážim a verím, že práca, ktorú ako poslankyňa už 8 rokov robím, má zmysel.
S úctou
PaedDr. Veronika Balážová.

OZNAM

POĎAKOVANIE

Oznamujeme všetkým záujemcom, že máme
k dispozícii detské kostýmy na karnevaly a
rôzne iné príležitosti, ktoré si môžu zapožičať
v našej škôlke. Zatiaľ disponujeme kostýmami
zvieratiek, ale postupne chceme náš sortiment
rozšíriť. Všetci ste srdečne vítaní.
Kontaktná osoba: Darina Golianová, MŠ
– elokovaná trieda na Ul. A. Kmeťa 11, Žiar
nad Hronom. Telefónne číslo: 673 82 62.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
Program pre verejnosť
•14. január
V ústrety mesiacu – vhodné pre starších školákov,
18.00 hod. planetárium – Na Mesiac a ešte ďalej,
19.00 hod. pozorovanie Mesiaca a nočnej oblohy.
•21. január
Večer pod hviezdnou oblohou – 18.00 hod. planetárium – Universum + prehliadka aktuálnej oblohy, 19.00 hod. pozorovanie nočnej oblohy.
•28. január
Hrozba z nebies – premiéra filmu spojená s popisom zimnej oblohy – 18.00 hod. planetárium, 19.00
hod. pozorovanie nočnej oblohy.
Umelecko-relaxačný program
•27. január
Jean Michel Jarre – Hudba z budúcnosti – život
a dielo známeho francúzskeho klávesového mága,
19.00 hod. planetárium.

Starý rok odchádza oťažený úspechmi, ale aj
neúspechmi. Odchádza ako starec, ktorý skončil svoju životnú púť. Ďakujeme tebe, ty rôčik
starý, že sme ťa prežili v šťastí a zdraví.Čo zaželať vám viac, keď prichádza nový rok zas?
Pohody a spokojnosti, nech je u vás po celý rok
do sýtosti.
Nech prežíva vždy váš domov šťastie, lásku,
hlavne pokoj.
Radosť v práci bez nadsázky, z vašich tvárí nech
vždy žiari,
úspechov i šťastia veľa, redaktorom aj
do pera, dobrá správa nech vás spája.

Domov sociálnych služieb DOMÉNA v Žiari
nad Hronom sa chce touto cestou poďakovať
svojim sponzorom, a to spoločnosti Nemak
Slovakia, Zordovi Alfrédovi, firme Alukom
pod vedením Jozefa Kociana, Ing. Ivancovi
zo spoločnosti Sandrik – Hodruša Hámre, Lions
Clubu Kremnica, ZPMP pôsobiacej pri DSS DOMÉNA pre klientov zariadenia, Ctiborovi Doubravovi z firmy Farby Laky, Zuzane Gallovej, riaditeľke Technických služieb, a. s., Nadácii Ardis
zo Žiaru nad Hronom, Igorovi Rozenbergovi,
riaditeľovi Technických služieb, s. r.o. a firme
Záhrada Lijana za nezištnú finančnú a materiálnu pomoc. Občanom zariadenia darovali
finančné prostriedky a poskytli materiálnu pomoc klientom pre rok 2010 na zlepšenie kvality
ich života v DSS. Počas prerušenia poskytovania
sociálnej služby (dovolenky) sa uskutočnila pomocou sponzorov v DSS rekonštrukcia a modernizácia miestnosti na skupinovú prácu s cieľom
vytvorenia zdravého a funkčného priestoru pre
klientov zariadenia. Klienti sa v miestnosti cítia
dobre, pôsobí teplým, príjemným a veselým
dojmom, po zahájení vykurovania je v miestnosti lepšia tepelná pohoda. Práce, ktoré sa
zrealizovali, zlepšili hygienické a estetické podmienky DSS DOMÉNA. Vytvorili viac možností
na pracovnú terapiu, pohybový rozvoj a relax
klientov. Ďakujeme sponzorom za všetkých
klientov DSS DOMÉNA a prajeme darcom veľa
osobných a pracovných úspechov.
Kolektív DSS DOMÉNY v Žiari nad Hronom

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
11.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
12.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
13.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
14.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
15.1. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 2
16.1. 8.00 – 21.00 lekáreň Iris
17.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
18.1. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
19.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
20.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
21.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
22.1. 13.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
23.1. 8.00 – 21.00 lekáreň Janského
24.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
25.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
V sobotu a nedeľu prestávka na obed od 12.00
do 13.00 hod.
RNDr. Anna Florovičová
POHOTOVOSTNÉ
STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY
•15.1. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(67 75 117)
•16.1. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
•22.1. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
•23.1. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
Pohotovostné
stomatologické
služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a
vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Z pera čitateľa...

I zdravia veľa pánu primátorovi zo srdca želá
zo Žiaru Viktor Obertáš.
ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Každý rok prebieha zápis do základných škôl od 15. januára do 15. februára.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole. Nikoho nemožno oslobodiť
od plnenia povinnej školskej dochádzky! Miesto
a čas zápisu určuje VZN č. 4/2008 mesta Žiar
nad Hronom.
Termíny zápisu základných škôl v meste Žiar
nad Hronom
•Základná škola Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar
nad Hronom
•Základná škola Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar
nad Hronom
•Základná škola Jilemnického ul. č. 2, Žiar
nad Hronom
13. február 2011 (nedeľa ) – od 10.00
do 15.00 hod.
14. február 2011 (pondelok) – od 9.00
do 16.00 hod.
• Základná škola s materskou školou Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa č. 1 Žiar nad Hronom
31. januára 2011 (pondelok) – od 9.00
do 16.00 hod.
Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad
o jeho zdravotnom postihnutí.
ŠaŠ

noviny.ziar.sk
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

SPOMIENKA

Dňa 20. januára uplynie rok od chvíle, kedy
nás navždy opustil
Ivan Buzalka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Smútime, no necháme
ťa tíško spať,
čo bolo súdené, muselo
sa stať.
Dňa 2. januára uplynulo
12 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec
a starý otec
Štefan Švec.
S láskou spomínajú manželka a dcéry
s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 30. decembra uplynuli 2 roky od chvíle, kedy
nás navždy opustila drahá
matka
Irena Buzalková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Smútiaci synovia
s rodinami.
•aktuálne spravodajstvo na webe

• občianska inzercia zadarmo

www.ziar24.sk
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,
www
web: www.marshallreality.sk

Novootvorená
predajňa
železiarstva
Pozývame vás do novootvorenej predajne
železiarskeho tovaru v Starej Kremničke.
Stará Kremnička 249

Ponuka nehnuteľností na predaj:
•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 8.000 € / 241.008,- Sk
•garsónka, OV, pri plavárni v ZH, 14.500 € / 436.827,- Sk
•2-izb., OV, Ul. M. Chrásteka (Jadran), 8.000 € / 241.008,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. A. Dubčeka, ZH, 22.000 € / 662.772,- Sk
•2-izb., OV, Ul. Svitavská, ZH, 31.600 € / 951.981,60 Sk
•2-izb., OV, Ul. Sládkovičova, ZH, 33.000 € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100 € / 1.298.430,60 Sk
•3,5-izb., OV, Ul. Š. Moysesa – pekné prostredie, ZH, 41.000 € / 1.235.166,- Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500 € / 979.095,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 42.000 € / 1.265.292,- Sk + dohoda
•RD, časť IBV, ZH (vhodný i na podnikateľ. účely), 60.000 € / 1.807.560,- Sk + dohoda
•RD, Sklené Teplice, 69.000 € / 2.078.694,- Sk
•RD, Trnavá Hora, 73.000 € / 2.199.198,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný
i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku,
Krahule, 22.000 € / 662.772,- Sk
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 7 € / 210,88 Sk / m2
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 10.500 € / 316.323,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11 € / 331,39 Sk / m2
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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POĎAKOVANIE

Smútime, no necháme ťa tíško
spať,
čo bolo súdené, muselo sa stať.
Jediná nádej nám bolesť hojí,
že tvoja duša všade s nami chodí.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí dňa
21. decembra 2010 odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého
otca a manžela
Jána Febena.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Smútiaca manželka.

POĎAKOVANIE

Dotĺklo tíško láskavé srdce,
navždy stíchol jeho hlas,
mal rád život a všetkých nás.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, bývalým kolegom
Icelu a STS, ktorí odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca a starého otca
Filipa Martinku,
ktorý nás navždy opustil
11. decembra 2010. Manželka,
syn a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

Od života pre seba nič si nežiadal,
všetko len pre svoje deti a rodinu,
tvoje zlaté srdce celé si nám dal,
večný pokoj nech dá Boh ti
za odmenu.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého
Jána Obertáša,
ktorý nás navždy opustil dňa
10. novembra 2010 vo veku nedožitých 68 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

SPOMIENKA

Do večnosti odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme
v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.

Dňa 29. decembra 2010 uplynulo
13 rokov od nečakaného odchodu nášho drahého manžela, otca
a starého otca
Júliusa Dobiasa,
ktorý nás nečakane a bez rozlúčky opustil vo veku 67 rokov.
Manželka Anna a dcéry
s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 9. januára sme si pripomenuli 15 rokov od smutného úmrtia nášho manžela, otca a starého
otca
Ľudovíta Kišša.
S láskou v srdci spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami.
Spomínajte s nami.

Dňa 8. januára uplynulo 10. výročie od smrti nášho drahého manžela, otca a starého otca
Štefana Trebuľu.
Tých, ktorí ho poznali, prosíme
o tichú spomienku. Spomínajte
s nami.
Manžel, dcéra s manželom a vnúčik Andrej a ostatná rodina.
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OTVÁRAME JANUÁROVÉ KURZY
Vyučujeme:
- anglický jazyk Callanovou metódou
- nemčinu pre opatrovateľky
- španielčinu
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Olympiáda v anglickom jazyku

Vianočná besiedka
Pred vianočnými prázdninami sa v Školskom klube
detí pri Základnej škole na Ul. Dr. Janského uskutočnila každoročná Vianočná besiedka. Medzi deti zavítala pani Zima so snehovými vločkami a všetkých
spolu privítali hudobným programom. Spoločne
s deťmi potom poriadne roztancovali snehovú perinu. Vianočná rozprávka sa tak mohla začať. Celú
miestnosť zaplnil veselý spev, tanec, súťaže v duchu vianočnej nálady a, samozrejme, nechýbali ani
darčeky. Deti si našli pod vianočným stromčekom
vlastnoručne vyrobené darčeky od svojich spolužiakov a kamarátov, ale aj darčeky s hračkami,
ktorými boli obdarované jednotlivé oddelenia.
Na záver našej vianočnej rozprávky nezazvonil zvonec, ale oblohu pri klube zaplnil vianočný ohňostroj,
ktorý vyčaril deťom v očkách svetielka očarenia
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a vyvolal hlasy obdivu. Ďakujeme všetkým deťom,
vďaka ktorým sme sa všetci priblížili bližšie k príjemnej, očakávanej vianočnej atmosfére, a dúfame
že pocity spokojnosti, očarenia a šťastia v nich pretrvali počas celého vianočného obdobia.
Kolektív ŠKD pri ZŠ na Ul. Dr. Janského

Predškoláci sa už zoznamujú so školou

Počas posledného mesiaca v roku 2010 si zástupcovia tried Základnej školy s materskou školou
Š. Moysesa 5. až 9. ročníka zmerali svoje jazykové
vedomosti z anglického jazyka. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií: 11 žiakov súťažilo v kategórii
1A (6. a 7. ročník) a v kategórii 1B (8. a 9. ročník)
sa stretlo 7 žiakov. Prvá časť pozostávala z písomných testov, ktoré boli zamerané na slovnú zásobu,
gramatiku, čítanie a počúvanie. V ústnej časti sa
súťažiaci snažili dokázať svoje jazykové zručnosti, pohotovosť a kreativitu pri vymýšľaní príbehu
k obrázku a pri tvorení dialógu na určenú tému.
Výsledky:
•kategória 1A - 1. miesto: Lukáš Kocsis, 2. miesto:
Daniel Pullmann, 3. miesto: Peter Matejíček.
•kategória 1B - 1. miesto: Tadeáš Chujac,
2. miesto: Patrícia Karvašová, 3. miesto: Jozef Kysel.
Žiaci z prvých miest postupujú do obvodného kola.
ZŠ s MŠ Š. Moysesa

Vianočné tvorenie na „Dvojke“

Tentoraz nás školáci zobrali do počítačovej učebne! Bolo to skvelé, lebo o počítač sme sa nemuseli
s nikým deliť. Každý mal počítač len a len pre seba. A
naši veľkí kamaráti – školáci nám pomáhali a ukázali nám hry, ktoré v škôlke nemáme. Keď vyrastieme,
aj my budeme pomáhať našim malým kamarátom.
Aby sa na školu tešili a cítili sa v nej tak dobre ako
my. Druhé stretnutie sme mali v telocvični II. ZŠ. A
bolo to opäť skvelé! Naši kamaráti pre nás pripravili
športové disciplíny, ktoré sa nám veľmi páčili. Chvíľu
sme boli hokejistami, chvíľu futbalistami či tenistami, potom sme sa plazili po lavičke alebo sme hrali

volejbal. No a naši veľkí kamaráti športovali s nami!
Vôbec sa nám nesmiali, keď sa nám nedarilo. Práve
naopak! Veľmi nám pomáhali a povzbudzovali nás.
Nakoniec nás odmenili krásnymi medailami. Takí
sme boli na seba pyšní! Znovu musíme povedať, že
aj my, keď vyrastieme, chceme byť takí správni kamaráti. A ďakujeme aj učiteľke Soničke Sedlákovej,
ktorá to vlastne pre nás celé vymyslela. A vymyslela
to super! Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, veď
už chceme byť školáci!
Predškoláci E a F triedy z MŠ – elokovaná
trieda na Ul. A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom

„Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá
k stolu.
Mamka, ocko, detičky, dedkovia aj babičky.“
Týchto krásnych a výstižných slov sa držali žiaci II. A triedy, ktorí spoločne so svojimi blízkymi
pod vedením vychovávateľky Janky Mihálikovej a
triednej učiteľky Tatiany Kulichovej jedno predvianočné popoludnie na tvorivých dielňach strávili
výrobou nádherných anjelov. Malí či veľkí, mladší
či starší, všetci sa veľmi snažili a vo veselej nálade
vytvorili z rôzneho materiálu množstvo anjelikov,
ktoré ponúkli na vianočnej burze školy.
„Vianoce sú od Ježiška, dal nám lásku do balíčka.
Bolo jej dosť. Dostal každý, rozdelil ju raz a navždy.“
Mgr. Tatiana Kulichová,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

Na vianočných trhoch vyzbierali viac ako 1000 eur
Vianoce privítali v predstihu aj školáci
zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika.
Ešte predtým, ako sa rozpŕchli na vianočné
prázdniny, premenili školský dvor na vianočné trhy.
Na školskom dvore bolo rozložených až

26 predajných stánkov, v ktorých nechýbala
napríklad tradičná vianočná kapustnica, sladký
punč alebo oblátky. V stánkoch sa však predávali aj vianočné dekorácie, ktoré vlastnoručne
zhotovili žiaci školy v rámci vyučovacích hodín
ako výtvarná výchova alebo technické práce.
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Niektorí sa výrobe „tovaru“ venovali aj vo svojom voľnom čase, pričom im pomáhali rodičia
i starí rodičia. Vďaka nádherne pripraveným
vianočným trhom sa škole podarilo vyzbierať až
1063 eur. O tom, kam poputujú, rozhodne Žiacky parlament.
(li)
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RIADKOVÁ INZERCIA

T: 0905 688 546

PREDAJ

•Predám LCD monitor Samsung Syncmaster
2223nw, uhlopriečka 22, rozlíšenie 1680 x 1050
– statický – formát obrazovky 16:10. Cena: 100 €.
T: 0917 282 713, e-mail: netmenko@gmail.com. 2/1
•Predám novú liaheň na 56 ks vajec. Cena: 129 €.
7/1
T: 0914 291 265
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dlhodobo prenajmem veľký 2-izbový byt pri kl1/1
zisku v ZH, voľný ihneď. T: 0904 481 111
2

•Dám do prenájmu nebytový priestor, 13 m ,
vhodný na kanceláriu, v Dome služieb. Cena nájmu: 170 € vrátane energií (možnosť odkúpenia).
3/1
T: 0907 434 490
•Hľadám do prenájmu 1-izbový byt v dolnej časti
mesta. Som zamestnaná. Môže byt aj nezariadený.
4/1
T: 0915 133 503
•Prenajmem 3-izbový, zrekonštruovaný a zariadený byt s pivnicou na sídlisku Drieňová v Banskej
Štiavnici. Nástup možný ihneď. T: 0903 785 660
10/1
- po 16.00 hod.

20/1

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám čiastočne zrekonštruovaný 2-izbový tehlový byt, zateplený, vymenené okná, bez balkóna,
Ul. A. Dubčeka. Cena dohodou. T: 0904 277 021 5/1
•Predám 2-izbový byt v zateplenom tehlovom
dome blízko centra mesta, kompletne zrekonštruovaný, s možnosťou hypotéky. Cena: 37 500 €.
8/1
T: 0907 188 620
•Predám rozostavaný rodinný dom v Lutile, z rod.
9/1
dôvodov. T: 0907 188 620
•Predám 2-izbový byt na Ul. A. Dubčeka. Byt
je kompletne zrekonštruovaný, vstavané skrine,
v zateplenom tehlovom dome. Foto mailom. Cena:
11/1
37 500 € alebo dohoda. T: 0907 188 620
•Predám 1-izbový byt na Ul. Novomeského, pôvodný stav. Byt je na 3. poschodí v zateplenom
dome. Foto mailom. Cena: 18 000 € alebo dohoda.
12/1
T: 0907 188 620

•Prenajmem izbu v 2-izbovom byt v ZH. Cena: 100
18/1
€/mesiac. T: +420 737 060 658

•Predám 2-izbový byt na Ul. Hutníkov, kompletne zrekonštruovaný v zateplenom tehlovom
dome. Foto mailom. Cena: 22 000 € alebo dohoda.
13/1
T: 0907 188 620

•Hľadám 2-3-izbový byt do prenájmu. Hlavne
na Hviezdoslavovej ulici, no nie je podmienkou.

•Predám 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici.
14/1
Cena: 32 000 €. T: 0907 188 620

•Predám alebo prenajmem
na Ul. Dukelských hrdinov, ZH.
T: 0908 512 212, 0915 173 830

2-izbový

byt
15/1

•Predám 3-izbový byt s 1 pivnicou. Byt je
na Ul. A. Dubčeka, na 1. poschodí, murované jadro,
nová kuch. linka, podlaha. Dom je zateplený, okná
19/1
plastové. Cena: 39 000 €. T: 0905 365 850
•Predám nadštandardne prerobenú garsónku
s balkónom po kompletnej rekonštrukcii (vodoinštalácia, elektrika, podlahy, znížené stropy) so zariadením. Nízke náklady na bývanie. Nutné vidieť.
Lokalita: Etapa. Cena: 23 000 €/dohoda.
21/1
T: 0915 898 989
ZAMESTNANIE

•Hľadám prácu alebo brigádu. T: 0917 282 713

6/1

•Hľadám nastálo zručného robotníka na 2 dni
16/1
v týždni. ZH a okolie. T: 0905 272 101
•Hľadám všestranného a samostatného človeka
17/1
na rôzne práce pri dome. T: 0905 272 101
PONUKA

•Odstúpim zabehnuté kaderníctvo v Novej Bani.
Kaderníctvo je vo veľmi dobrom stave, pekne zariadené, komplet výbava, parkovisko pri kaderníctve.
Cena dohodou po pozretí kaderníctva.
22/1
T: 0917 357 203

V Žiari štartuje Zimná liga vo futsale
FUTSAL

Nápadov zorganizovať súťaž v halovom futbale počas zimných mesiacov už bolo v našom
meste viacej. Niektoré sa vydarili, niektoré ani
nezačali.
Možno aj to bolo impulzom pre Mareka Mišíka
a Maroša Pažouta, aby sa pokúsili oživiť turnaj takéhoto typu. Zatiaľ sa im darí. Zimná liga vo futsale
štartuje 15. januára. Niekoľko informácií o nej nám
prezradil jeden z organizátorov Marek Mišík.
Čo vás viedlo k zorganizovaniu Zimnej ligy?
Prečo práve futsal?
Nápad zorganizovať Zimnú ligu v Žiari nad Hro-

nom skrsol v hlave môjho spoluorganizátora Maroša Pažouta. Nakoľko sme účastníci Zimnej futsalovej ligy na Skalke, položili sme si otázku: „Prečo
nezorganizovať podobné podujatie aj v Žiari?“
Vedeli sme o množstve mladých ľudí, ktorí hrávajú
futbal pravidelne, buď rekreačne alebo profesionálne. Rozhodli sme sa teda zaviesť v našom meste
ligu a veríme, že bude obľúbená a uskutočnia sa aj
ďalšie jej ročníky.
Kto všetko sa podieľa na organizácii?
Hlavnými organizátormi som ja (Marek Mišík)
a Maroš Pažout. Maroš má skúsenosti s profesionálnym futsalom, nakoľko bol jeho profesionálnym
hráčom. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani
na sponzorov, bez ktorých by sa naša liga nemohla
začať.
Koľko tímov a akých sa zúčastní súťaže?
Spolu sa nám prihlásilo 10 tímov, ktoré sme rozlosovali do dvoch základných skupín. Nie každý tím
má už svoj záväzný súťažný názov, preto ich zatiaľ
uvádzame podľa priezviska ich kapitánov.
Skupina A: BLOMQUIST TRUCKING, Dobrotovci,
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Snopko team, FC WARBURGOVCI, Darebáci.
Skupina B: Šišto team, Fesako Repište, Rapčan
team, Vincent team, EKG.
Aký bude jej systém a pravidlá?
V skupine sa odohrá zápas každý s každým a prvé
štyri tímy zo skupiny postupujú do play off. Posledné dva tímy odohrajú vzájomný zápas o konečné deviate až desiate miesto. Hrať sa bude 2-krát
25 minút so 4 hráčmi v poli a jedným brankárom.
Konkrétne pravidlá sú uverejnené na oficiálnej
webovej stránke našej ligy www.zimnaligazh.wbl.
sk. Na tejto stránke sa už nachádza rozlosovanie
a konkrétne dátumy a časy zápasov základných
skupín. Zápasy sa odohrajú v telocvični Hotelovej
akadémie v Žiari nad Hronom.
Čo čaká na víťazov?
Okrem pekného futbalového zážitku čakajú
na víťazov aj zaujímavé ceny. Zároveň ohodnotíme
aj najlepšieho strelca a najlepšieho brankára celej
ligy.
(mp)
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Žiarske volejbalistky zabodovali v Bratislave i doma
VOLEJBAL

16. kolo: Spoje Bratislava – VK MŠK Žiar
nad Hronom 0:3 (-21, -21, -22)
Žiarske volejbalistky na bratislavskej pôde nezaváhali a odniesli si všetky body.
Ostatné výsledky: Spišská Nová Ves – Pezinok
1:3, Senica – COP Nitra 2:3, UKF Nitra – Žilina
3:0

ŽENY

15. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – COP Nitra
0:3 (-15, -17, -18)
Žiarčanky nedokázali držať krok so súperom
z čela tabuľky.
Ostatné výsledky: Pezinok – Spoje Bratislava
3:1, UKF Nitra – Senica 3:2, Žilina – Spišská Nová
Ves 3:1

17. kolo: VK Žiar nad Hronom – Spišská Nová
Ves 3:2 (21, -20, 23, -22, 4)
Zápas, ktorý prinášal víťazstvá v setoch raz na jednu, potom na druhú stranu, rozhodli Žiarčanky až
v piatom sete.
Ostatné výsledky: Pezinok – UKF Nitra 3:2,
COP Nitra – Spoje Bratislava 3:0, Žilina – Senica
3:1
1. COP Nitra
17 14 346:20 31
2. UKF Nitra
17 14 346:23 31
3. Pezinok
17 12 543:31 29
4. S. N. Ves
17 8 936:35 25
5. Žiar
17 7 1028:36 24
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6. Senica
7. Žilina
8. Spoje BA

17 6 1132:38
17 4 1321:44
17 3 1422:47

23
21
20

JUNIORKY

8. dvojkolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – Zvolen
0:3 (-18, -21, -23) a 1:0 (-20, 20, -25, -15)
Ostatné výsledky: Liptovský Hrádok – Banská
Bystrica 3:0 a 3:1, Krupina – Kežmarok 3:0 a 3:1,
Vranov – Poltár 0:3 a 0:3, Žilina – Spisšká Nová
Ves 0:3 a 2:3
1. Poltár
16 15 145:9
31
2. Zvolen
16 13 341:17 29
3. Vranov
16 12 436:17 28
4. L. Hrádok
16 11 536:21 27
5. Krupina
16 9 732:25 25
6. Žiar
16 8 830:26 24
7. S. N. Ves
16 6 1020:35 22
8. B. Bystrica
16 2 1416:45 18
9. Kežmarok
16 2 1414:45 18
10. Žilina
16 2 1413:43 18
Marcel Pobežka
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Žiarski basketbalisti nezvládli zápas vo Zvolene
BASKETBAL

5. Zvolen
14 6 8 1112:1091 20
6. S. N. Ves B
13 6 7 1131:1067 19
7. Lučenec
13 6 7 863:962 19
8. Prešov
13 1 12 754:1057 14
V tabuľke chýbajú zápasy ostatných tímov.
Jovica Kovinčić
JUNIORI

MUŽI

8. kolo: ŠKP ŽOS Zvolen – BK MŠK Žiar nad Hronom 75:69 (20:23, 40:34, 62:49).
BK: Oravec 17, Klátik 15, Vrtík 15.
V poslednom zápase základnej časti naši muži
nezvládli dôležitý zápas. Po nervóznom začiatku,
keď prehrávali 8:0, dokázali otočiť v ich prospech a
vyhrať 23:20. Ale súper stále agresívne a lepšie bránil, aj strelecky sa mu celý čas darilo lepšie ako žiarskemu tímu a na konci tretej štvrtiny už vyhrával
o pätnásť bodov 64:49. V poslednej štvrtine Žiarčania ukázali, ako mali hrať celý zápas. Bojovali o každú loptu, doskakovali, agresívne bránili a bodovo
sa doťahovali na súpera. Nakoniec to však nestačilo
a Zvolen udržal tesné vedenie. Treba povedať, že
zvolenské družstvo zaslúžene vyhralo, viacej bojovalo a strelecky sa mu lepšie darilo. Aj keď naši muži
nezvládli nedeľňajší zápas, pripomeňme, že žiarsky
tím je najmladší v celej lige. Okrem dvoch hráčov
(M. Jonása a J. Klátika) sú to všetko chlapci narodení v r. 1991 a mladší, a väčšina z nich nemá žiadnu
skúsenosť zo zápasov, aký sa hral v nedeľu. Aj keď
táto prehra nám všetkým padla dosť ťažko, o budúcnosť žiarskeho basketbalu sa netreba obávať.
1. Košice
13 10 3 1053:826 23
2. Rožňava
13 9 4 985:912 22
3. Michalovce 13 8 5 889:809 21
4. Žiar n. Hr.
14 7 7 1064:1127 21

5. kolo: BA Junior Nitra – BK MŠK Žiar nad Hronom 63:80 (17:18, 31:41, 48:59).
BK: Oravec 27, Vrtík 18, Kysela 10, Bulko
10. Juniori odohrali iba jeden zápas. Basketbaloví
rozhodcovia štrajkovali, čo sa týkalo aj juniorskej
súťaže.
Bez ohľadu na to, žiarski chlapci zvládli veľmi dôležitý a ťažký zápas. Po vyrovnanej prvej štvrtine
zápasu, v druhej časti (vďaka zlepšenej obrane a
rýchlym protiútokom) súperovi bodovo odskočili a
vyhrali polčas 41:31. V druhej časti sa im súper snažil, aj „vďaka“ niektorým rozhodcovským chybám,
bodovo priblížiť, dobre však bránili a stále udržiavali desaťbodový náskok. V poslednej štvrtine trpezlivým a úspešným ukončovaním postupne zvyšovali ich vedenie a nakoniec presvedčivo vyhrali.
Strelecky sa najviac darilo J. Oravcovi, ktorý svojou
úspešnou streľbou najviac zarmútil súpera.
1. Inter BA
4 4 0 306:236
8
2. Žiar n. Hr.
3 2 1 195:199
5
3. Košice
2 2 0 174:134
4
4. S. N. Ves A
3 1 2 215:221
4
5. Nitra
3 1 2 220:272
4
6. B.S.C. BA
2 1 1 141:127
3
7. TYDAM KE
2 1 1 127:116
3
8. S. N. Ves B
3 0 3 164:226
3
9. Svit
1 1 0 112:70
2
10. B. Bystrica 265 0 2 119:1
2
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12. L. Mikuláš

1

1 80:87 0

1

STARŠÍ MINI

8. dvojkolo: MŠK BK Žiar nad Hronom - BC Prievidza 32:59 (13:30).
BK: Koňarik 7, Šály 7, Majer 4, Kádaši 4, Rajnoha 3,
Mihálka 2, Palkovič 2, Kuchár 2, Muoc 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom - BC Prievidza 41:51
(23:25)
BK: Kádaši 28, Koňarik 3, Šály 2, Ostáš 2, Muoc 2,
Kuchár 2, Rajnoha 1, Holička 1.
V poslednom dvojzápase tohto roka privítali
na domácej palubovke starší minižiaci hostí z Prievidze. Prievidžania nastúpili so zostavou, na ktorú
momentálne Žiarčania mentálne ani fyzicky nemajú. Polovicu domácich totiž tvoria o rok mladší
hráči, hrajúci v kategórii mladších minižiakov. Nato
sa však vyhovárať nemôžu. V prvom zápase podali domáci slabý výkon, keď zo svojich schopností
ukázali veľmi málo. Rešpekt zo súpera im až priveľmi zväzoval ruky. Do druhého zápasu po umývaní
hláv v šatni nastúpili Žiarčania ako vymenení. Škoda pokazenej koncovky zápasu, keď ešte v poslednej štvrtine viedli 40:36! Ukázali však, že majú veľký
potenciál, len musia na sebe ešte tvrdo pracovať.
Norbert Nagy
1. Žilina B
12 11 1 701:220 23
2. Žilina A
12 10 2 688:294 22
3. Prievidza
12 9 3 733:295 21
4. Žiar n. Hr.
14 6 8 573:507 20
5. B. Bystrica
14 4 10 386:590 18
6. P. Bystrica
10 6 4 407:338 16
7. Handlová
12 2 10 182:749 14
8. L. Mikuláš
10 0 10 131:762 10
Marcel Pobežka
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Úspešné vystúpenie žiarskych cyklistov na cyklokrosovom šampionáte
CYKLISTIKA

Vyvrcholením cyklokrosovej sezóny 2010 boli
Majstrovstvá Slovenska v cyklokrose v Prievidzi, ktoré boli zároveň posledným desiatym
kolom dlhodobej súťaže Slovenského pohára
v cyklokrose.
Vybraní cyklisti MŠK Žiar nad Hronom už tradične
štartujú na týchto pretekoch, ktoré sú dobrou prípravou na nadchádzajúcu sezónu na ceste.
Majstrovská cyklokrosová trať viedla 2,2 km
dlhým okruhom na sídlisku Sever v Prievidzi. Prognóza o náročnosti trate sa naplnila a pretekári boli
dokonale preverení po stránke fyzickej a vďaka
zmrznutej a zasneženej trati hlavne po stránke
technickej a psychickej. Každé preteky na snehu
a ľade sú nesmierne náročné a je pri nich potrebná
absolútna koncentrácia. Rýchly terén si vyžadoval
značnú technickú zručnosť hlavne v zákrutách, kde
pretekári často padali, a tým sa mnohí pripravili
o možnosť dobrého umiestnenia.
Kategória starších žiakov absolvovala preteky
na 20 minút + jedno kolo a po víťazstve Nicolasa
Jelžu v predposlednom kole Slovenského pohára
v Trnave sa očakávalo medailové umiestnenie. Jelža

nesklamal a po bojovnom výkone, hlavne v druhej
polovici pretekov, obsadil konečné tretie miesto
a získal tak svoju prvú medailu na republikovom
šampionáte vo svojej cyklistickej kariére. Majstrom
Slovenska v kategórii starších žiakov sa stal prete-

kár ŽP Šport Podbrezová Pavol Kvietok.
Kadeti absolvovali preteky na 30 minút + jedno
kolo a titul Majstra Slovenska si po absolútnom výkone odniesol opäť pretekár ŽP Šport Podbrezová
Šimon Vozár. K veľkým favoritom patril aj žiarsky
cyklista, štvornásobný majster Slovenska, David
Zverko, ktorý sa musel tentoraz uspokojiť so striebornou medailou. Napriek dlhodobému tréningovému výpadku, zapríčinenému zranením kolena
a prechodom do vyššej vekovej kategórie, podal
Zverko sľubný výkon, ktorý si zaslúži uznanie. Zamrznutá a rýchla trať nevyhovovala nášmu ďalšiemu nádejnému kadetovi Jurajovi Bellanovi, ktorý
nestačil na najlepších a obsadil siedme miesto.
Juniori absolvovali preteky na 40 minút + jedno kolo a z prvenstva sa radoval syn bývalého
majstra sveta v cyklokrose Ondrej Glajza, junior
zo ŽP Šport Podbrezová. Jediný zástupca MŠK Žiar
nad Hronom v tejto kategórii, Dominik Zaťko,
obsadil po snaživom výkone siedme miesto.
Majstrom Slovenska v cyklokrose mužov sa stal
pretekár belgického tímu Telenet – Fidea Róbert
Gavenda, ktorý tak obhájil majstrovský dres z vlaňajška. Druhá priečka patrila víťazovi dlhodobej
súťaže Slovenského pohára v cyklokrose, Milanovi
Barényimu z Trek – KCK Oslany.
František Sitora

