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V tomto čísle:
MESTO POSTAVÍ SKEJTPARK

Už XVII. Reprezentačný ples
mesta je za nami

V Žiari vznikne prvý skejtpark. Na jeho výstavbu poskytne Nadácia ZSNP a Slovalco 50-tisíc
eur. Nový skejtpark sa bude nachádzať v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici. Viac
na strane 2.
ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

V dňoch 14. a 15. februára sa uskutoční zápis
do prvého ročníka základných škôl, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Všetky informácie o zápise nájdete na stranách 3 a 5.
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Už v blízkej budúcnosti sa začne s kompletnou
rekonštrukciou všetkých budov materskej školy.
Na jej realizáciu získalo mesto financie z fondov
Európskej únie. Strana 3.
ŽIARČANIA V LITVE

Foto: Michal Slepánek

Ešte minulý rok sa piati mladí Žiarčania zúčastnili medzinárodnej mládežníckej výmeny
v Litve. Prostredníctvom rôznych podujatí sa aj
oni snažili prispieť k podpore boja proti drogám.
Viac na strane 7.
PLESOVÁ SEZÓNA

Obdobie plesov neobchádza ani naše mesto.
Po XVII. Reprezentačnom plese mesta organizuje ples aj TŠK Stella a Základná škola na Jilemnického ulici. Pozvánky na strane 9.

Ples už tradične otváral
primátor mesta Ivan Černaj
so svojou manželkou
STRANA 2

16_2_ 2010 Fašiang v meste

MNÍŠKY milionárky 2
30. 1. 2010 o 17.00 hod. DK na Námestí Matice slovenskej
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Ďalší ročník mestského plesu je za nami Mesto postaví skejtpark
V piatok 22. januára sa uskutočnil už 17. ročník Reprezentačného plesu mesta. Ako už býva
tradíciou, nechýbali na ňom nielen osobnosti
nášho verejného života, ale opäť do Žiaru zavítali aj osobnosti slovenského šoubiznisu.
Organizátori plesu po niekoľkých rokoch opäť
oslovili na moderovanie osvedčeného a obľúbeného moderátora, herca a speváka v jednej osobe – Michala Hudáka. Ten prítomných sprevádzal
počas celého slávnostného večera. Okrem neho

sa v bohatom kultúrnom programe predstavili aj
slovenská zlatá slávica Zuzana Smatanová, kapela
Kmeťoband a Žiarčania Lenka Ferenčíková, Ivka
Kováčová, Pedál live a DJ Fabo. Ako býva tradíciou,
ples otvoril spolu s moderátorom primátor Ivan
Černaj s manželkou. Po slávnostnom otvorení sa
začala zábava, návštevníci plesu stihli do polnoci
šesť tanečných kôl, dve večere a domov odchádzali
až v skorých ranných hodinách.
(li)

Moderátorom večera bol obľúbený
Michal Hudák. Foto: Michal Slepánek

Na žiarskom plese nemohla chýbať ani
Ivka Kováčová. Foto: Michal Slepánek

Svojím spevom potešila prítomných aj Zuzana
Smatanová. Foto: Michal Slepánek

Ako je už tradíciou, počas reprezentačného
plesu mesta nechýbala ani tombola.
Foto: Michal Slepánek

ŽIAR BUDE MAŤ NOVÉHO NÁČELNÍKA
MESTSKEJ POLÍCIE

Na poslednom mestskom zastupiteľstve
v roku 2009, ktoré sa konalo vo štvrtok 17. decembra, sme sa dozvedeli meno nového náčelníka mestskej polície.
Do výberového konania na post náčelníka MsP,
ktoré sa uskutočnilo začiatkom decembra, sa
prihlásilo sedem uchádzačov. Odborná komisia
vybrala 38-ročného Žiarčana Vladimíra Mališa,
ktorý pôsobí v železničnej polícii ako nadporučík

pracujúci na oddelení trestnoprávneho konania
vo Zvolene.
Výberovú komisiu tvorili zástupcovia žiarskej
samosprávy a náčelník Mestskej polície vo Zvolene. Pri výbere posudzovali profesijný životopis,
referencie a prezentáciu spôsobu vedenia mestskej polície, ktorú si každý kandidát pripravil. Súčasný náčelník Jozef Číž ukončí svoju pôsobnosť
v radoch žiarskych policajtov na vlastnú žiadosť
k 31. januáru 2010.
(li)

mestské

Skejteri sa konečne môžu tešiť. Po niekoľkých
rokoch žiadostí o výstavbu areálu, ktorý by
slúžil vyznávačom dosky s kolieskami či in-line
korčuliarom, plánuje mesto výstavbu vôbec prvého skejtparku v našom meste.
Pri rozhodovaní o tejto investičnej akcii u primátora mesta zavážilo niekoľko faktov. „Výstavbu skejtparku som sľúbil už
pred niekoľkými rokmi, no stále sme v meste
museli robiť niečo prioritnejšie a tento zámer
určený našej mládeži sme odsúvali,“ vysvetľuje
Černaj. „Po tom, ako sme vytvorili sieť detských
ihrísk, sieť verejných športovísk, dve minifutbalové ihriská, bol najvyšší čas urobiť niečo aj pre
túto špecifickú skupinu mládežníkov.“ Tínedžeri,
ktorí sa chceli učiť akrobacii na skejtbordoch či
in-line korčuliach, sa doteraz realizovali na starej fontáne na Námestí Matice slovenskej alebo
na schodiskách pri MsKC. Z toho pramenili aj
sťažnosti na hluk alebo poškodzovanie verejného
majetku. Nový skejtpark vznikne v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici na časti súčasného
basketbalového ihriska. Na ňom sa upraví asfaltový povrch a osadí päť skejtbordingových prvkov.
Spomínaný projekt sa podarí zrealizovať aj vďaka
Nadácii ZSNP a Slovalco, ktorá na tento účel poskytne 50-tisíc eur. „Je to opäť prejav záujmu o rozvoj nášho mesta, ktorý už niekoľko rokov deklarujú priemyselné spoločnosti združené v Nadácii
ZSNP a Slovalco. Vďaka dlhoročnej spolupráci sa
nám podarilo zrealizovať viacero projektov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života v Žiari
nad Hronom, a za to patrí nadácii naša úprimná
vďaka,“ uzatvára primátor Černaj. S prácami sa začne v priebehu apríla a prví „skejťáci“ by sa na nových rampách mohli objaviť v máji tohto roka.
(mb)

Nový skejtpark vznikne v areáli „Štvorky“.
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Rekonštrukcia budov
materskej školy už vo februári
V krátkom období začne plánovaná rekonštrukcia materskej školy a jej elokovaných tried
v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia
Materskej školy na Ul. Dr. Janského č. 8 Žiar nad
Hronom. Projekt je podporený z fondov Európskej únie a spolufinancovaný z rozpočtu mesta.
Zrekonštruované budú všetky objekty materskej
školy, okrem toho, že sa zmení ich estetický vzhľad,
predpokladané úspory energií sú 44,12 %. Ako nám
povedala riaditeľka materskej školy Martina Šimková, projekt rieši zateplenie budov, výmenu okien
a dverí, vybudovanie bezbariérových prístupov
do všetkých objektov a odstránenie havarijných
stavov kanalizácie a rozvodu pitnej vody. Zároveň
bude vybudovaná multimediálna učebňa a tvorivá
dielňa Protech. Podľa predloženého harmonogramu dodávateľskej firmy budú súbežne rekonštruo-

vané dve zariadenia. Začiatok prác je naplánovaný
na február tohto roku. „V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia detí sme hľadali najvhodnejšie
možnosti ich umiestnenia do náhradných priestorov na nevyhnutnú dobu. O harmonograme a
s tým súvisiacim sťahovaním detí budeme aktuálne informovať na mimoriadnych rodičovských
združeniach, na internetovej stránke materských
škôl www.ziarskeskolky.eu, v mestskom rozhlase a
na vývesných tabuliach vo všetkých zariadeniach,“
spresnila ďalej Martina Šimková a dodala: „Veríme,
že vzájomnou spoluprácou, toleranciou a angažovanosťou túto rozsiahlu rekonštrukciu zvládneme
bez väčších problémov a dovedieme ju do šťastného konca. Vytvoríme tým pre naše deti kvalitnejšie
a hodnotnejšie prostredie.“
(li)

Prvým tohtoročným žiarskym bábätkom je Sophia
Podľa údajov poskytnutých zo žiarskej matriky sa v našom regióne za minulý rok narodilo 401 detí,
z toho 211 chlapcov a 190 dievčat. Posledné bábätko sa v žiarskej nemocnici narodilo 10. decembra
krátko predpoludním. Ako sa však deti rodia, tak nás naši blízki aj opúšťajú. Vlani umrelo 196 mužov
a 206 žien, čo je spolu 402 osôb.
Tento rok bola prvým narodeným bábätkom v žiarskej nemocnici Alžbetka z Hornej Trnávky. Na prvé
bábätko zo Žiaru sme si museli počkať až do 12. januára. Malá Sophia sa narodila krátko pred devätnástou hodinou s pôrodnou váhou 3 250 gramov.
(li)
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ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE
V minulom roku bolo v troch školských jedálňach pri základných školách vyrobených
spolu 247 015 obedov a 26 720 doplnkových
jedál, z toho pre žiakov 177 096 obedov. Denne sa pripravilo priemerne 1 350 obedov.
V materských školách bolo vyrobených spolu
94 749 obedov, z toho pre deti 80 653 obedov
a 160 815 doplnkových jedál. Priemerne denne pripravili v materských školách 394 obedov
a 658 doplnkových jedál.
„Prioritou školského stravovania v našom meste je zdravý a spokojný stravník,“ informuje Dana
Štefanková, metodička pre školské stravovanie
a dodáva: „Prostredníctvom školských jedální sa
snažíme zabezpečovať pestrú a bohatú stravu,
ktorá spĺňa nielen kritériá chuti, ale aj ochrany
zdravia, a tiež vytvárať pre stravníkov kultúrne
a estetické prostredie. V školských jedálňach sa
aj tento rok budeme snažiť o postupný prechod
k úhrade stravných poplatkov formou bezhotovostných platieb.“ Na „Jednotke“ sa pripravuje
novinka – zavedenie čipového systému na odber stravy. „Chceme tým dosiahnuť zjednodušenie manipulácie so stravnými lístkami, vyriešiť
otázky odhlasovania a prihlasovania stravy,“
približuje Dana Štefanková. V štádiu príprav
je tiež diétne stravovanie pre žiakov základných škôl. Vytvorením vhodných podmienok
na „Štvorke“ ho mesto plánuje vytvoriť už v novom školskom roku.
(li)

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Každý rok od 15. januára do 15. februára sa koná
zápis do základných škôl. 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 Jilemnického ul. č. 2, Žiar
nad Hronom
*Základná škola Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar
nad Hronom
*Základná škola Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar
nad Hronom
•14. február 2010 (nedeľa) – od 10.00 do 15.00
hod.
•15. február 2010 (pondelok) – od 9.00
do 16.00 hod.
*Základná škola s materskou školou Š. Moysesa,
Ul. A. Kmeťa č. 1 Žiar nad Hronom
•1. februára 2010 (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 zdravot-

nom postihnutí.
Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko (VZN č. 5/2007 o určení školských obvodov pre jednotlivé školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom), ak sa zákonný zástupca nerozhodne podľa § 8 ods. 4 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Riaditeľ spádovej školy (školský obvod) je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až
do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní – školský zákon – a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne
znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok, alebo
o zaradení do nultého ročníka základnej školy, a to
vždy:
1. na žiadosť zákonného zástupcu, ktorej súčas-

www.mn.ziar.sk

ťou sú:
- odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast,
- odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
2. na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, ktorého súčasťou sú:
- predchádzajúce odporúčanie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- informovaný súhlas zákonného zástupcu.
Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou povinnou
školskou dochádzkou v predchádzajúcom školskom roku je povinný znova sa zúčastniť zápisu
pre nasledujúci školský rok.
Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné
dieťa na zápis do školy a nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy, obec (mesto) postupuje podľa
§ 37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Priestupku sa dopustí ten, kto
ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä
tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú
školskú dochádzku žiaka.
Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,50 €
(10 000 Sk).
(MsÚ)
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odpad mimo nádob - častý problém stojísk
Častým problémom opakujúcim sa v niektorých stojiskách zberných nádob je odpad
nachádzajúci sa mimo zberných nádob.
Tento odpad musia následne odstrániť pracovníci Technických služieb v našom meste
a jeho odstránenie zo stojiska je spoplatnené vyššou sadzbou ako vývoz komunálneho
odpadu nachádzajúceho sa v zberných nádobách. Za liter zmesového komunálneho odpadu nachádzajúceho sa v nádobách platíme
0,023 € (0,69 Sk), čiže za vývoz jednej 1100-litrovej
nádoby zaplatíme 25,30 € (762,19 Sk). Za odpad
nachádzajúci sa mimo zberných nádob platíme až
0,053 € (1,59 Sk) za liter odpadu. Pracovníci technických služieb pri likvidácii odpadu, ktorý sa nachádza mimo zberných nádob, naložia tento odpad
do merateľných 60-litrových alebo 110-litrových
vriec, správca miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady zdokumentuje
odpad a jeho objem, a následne sa vypočíta výška
poplatku, ktorý musia užívatelia stojiska zaplatiť.
Ak sa v stojisku nachádza odpad mimo zberných
nádob, ktorého objem je 110-litrov (1 vrece), spoločenstvá v stojisku zaplatia za odpad o 5,83 € viac.
Ak sa problém v stojisku opakuje a každý týždeň sa
nazbiera jedno 110-litrové vrece, spoločenstvá to
stojí mesačne 23,32 €. Poplatok sa rozráta na jednotlivých užívateľov stojiska a títo ho musia zaplatiť z „vlastného vrecka“.
Ak sa aj vo vašom stojisku často nachádza odpad
mimo zberných nádob a nie je vám známy konkrétny „vinník“, mesto vám ponúka možnosť nainštalovania prenosného monitorovacieho systému,
ktorý bude počas niekoľkých týždňov snímať vaše
stojisko a na základe záznamov z monitorovacieho zariadenia je veľmi pravdepodobné, že „vinník“
bude odhalený a na jeho správanie nebudú doplácať všetci užívatelia stojiska, ale likvidácia odpadu
bude hradená len z jeho vrecka. Kamerový systém
je poskytovaný zadarmo. V prípade potreby monitorovania vášho stojiska, kontaktujte bezplatnú
Zelenú linku 0800 500 501.
(OŽP)

Takto to vyzeralo v niektorých stojiskách v piatok 15. januára.

www.mn.ziar.sk
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PUBLICISTIKA
ZÁPIS DO ŠKOLY

Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom
má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole (ďalej len „zápis“), keď dieťa dovŕši šiesty rok
veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zápis do školy
– to nie sú prijímacie skúšky. Na zápise deti nerobia
skúšky rozumovej a telesnej vyspelosti. Jeho poslaním je riadne zaregistrovať školopovinné deti. Škola si overí osobné údaje o dieťati a obyčajne zisťuje
aj základné informácie o rodičoch. Školy dávajú
deťom aj tzv. zápisné úlohy – napr. niečo nakresliť,
pomenovať farby, určiť počet predmetov, tvary,
povedať básničku... Takto zisťujú prípadné rečové
nedostatky, rozumovú a grafickú vyspelosť alebo
zaostalosť a pod. Ak sa niečo zistí, škola navrhne
rodičovi navštíviť zariadenie výchovnej prevencie
a poradenstva, ktoré po predchádzajúcom vyšetrení odporučí zákonnému zástupcovi dieťa zaškoliť
alebo navrhne odklad začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok.
Školská spôsobilosť
Úroveň vyspelosti dieťaťa sa označuje pojmami
školská spôsobilosť či školská zrelosť. Školskou
spôsobilosťou sa označuje súhrn vedomostí, zručností a návykov, nevyhnutných pre začatie školskej
dochádzky v nasledujúcich oblastiach:
Perceptuálno-motorická oblasť:
•zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa,
obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.),
•návyky správneho stolovania (jesť príborom,
udržiavať čistotu pri jedle, atď.),
•dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných,
•zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť,
tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť,
•sedieť správne a dodržiavať sklon papiera
pri kreslení na stole, držať správne ceruzku.
Kognitívna oblasť:
•predstaviť sa menom i priezviskom – rozlíšiť a
pomenovať členov rodiny,
•určiť na základe viaczmyslového vnímania časti
tela a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu,
•priradiť, rozoznať a pomenovať farby, na obklopujúcich reáliách, priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť),
•určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov
v skupine,
•počítať minimálne od 1 do 10,
•priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 5,
•poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť rovinné

Ilustračné foto.
geometrické tvary (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik),
•uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka,
•rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia,
poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce,
lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy,
•orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa,
týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a
prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov,
•pomenovať miesto svojho bydliska,
•chápať vzťahy v priestore – pred, za, pod, nad,
na, v, vedľa, hore, dole, medzi,
- určovať smer: vpravo, vľavo, hore, dole,
•zapamätať si a vedieť interpretovať krátke literárne útvary: riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke
detské básne, atď.,
•zvládnuť kresbu ľudskej postavy.
Sociálno-emocionálna oblasť:
•pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc, počúvať s porozumením,
•adekvátne reagovať a komunikovať v novej situácii, v novom prostredí,
•primeraná miera samostatnosti.
Odbornou inštitúciou na zisťovanie školskej
zrelosti sú školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva).
Najčastejšie prejavy nepripravenosti dieťaťa
na školu sú zaostávajúci vývin reči a poruchy reči,
citová labilita, hravosť, nesústredenosť, nedostatočná výdrž pri cielenej činnosti, nedostatok
všeobecných schopností, znížená výkonnosť, nedostatočný záujem o učenie, ťažkosti v adaptácii
na kolektív.
Je dôležité si uvedomiť, že ak sa zistí, že je dieťa
nepripravené na školskú dochádzku, neznamená
to, že musí zaostávať v rozumovom vývine. Dieťa
nepripravené na školskú dochádzku je dieťa s nor-

www.mn.ziar.sk

málnymi intelektovými schopnosťami, s čiastkovými nedostatkami v niektorej z uvedených oblastí,
ktoré sa procesom ďalšieho vývinu odstránia, vyrovnajú a po odklade školskej dochádzky je dieťa
zaradené do 1. ročníka ZŠ. Je však potrebné, aby
dieťa počas odkladu povinnej školskej dochádzky navštevovalo predškolskú prípravu v MŠ a absolvovalo psychostimulačný program zameraný
na rozvoj deficitných oblastí.
(Tento materiál bol spracovaný v súlade s obsahovými a výkonovými štandardami štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie – ISCED O.)
(OŠaŠ)
ZÁPIS DO CIRKEVNEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari
nad Hronom oznamuje rodičom detí narodených od 1.9.2003 do 31.8.2004, že zápis
do l. ročníka cirkevnej školy sa uskutoční
1. februára (pondelok) od 9.00 do 16.00 hod.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy alebo môžete využiť možnosť podať
prihlášku online prostredníctvom našej stránky
www.zssmzh.edu.sk.
Cieľom našej školy je výchova človeka k plnšiemu životu, aby neminul svoj dobrý cieľ,
pre ktorý bol na túto zem povolaný. Od l. ročníka zabezpečujeme vyučovanie cudzích jazykov
a prácu s počítačom.
ZŠ s MŠ Š. Moysesa
Milí rodičia,
„Dvojka“ vás pozýva dňa 3. februára o 15.30
hod. na otvorené hodiny anglického jazyka
a telesnej výchovy. Uvidíte:
•veselé hry s anglickými slovami (od 15.30
do 16.00 hod. v 1. A triede),
•minitenis (od 16.00 do 16.30 hod. v školskej
telocvični),
•vyučovanie AJ s eBeam tabuľou (od 16.30
do 17.00 hod. v jazykovej učebni).
Viac informácií získate
na www.zsstefanikazh.edu.sk.
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Čo je s „ERINOM“?
Toto je častá otázka, ktorú dostávame od rodičov
práve v období blížiaceho sa zápisu do 1. ročníka. Základná škola na Jilemnického ulici bola na
základe rozhodnutia MŠ SR od 1.9.2002 oficiálne
zaradená do pokusného overovania Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti podľa autorky
Laznibatovej, ktoré bolo ukončené v roku 2007.
Od 1.9.2008 nadobudol účinnosť nový Zákon o výchove a vzdelávaní, ktorý hovorí o nadaných deťoch
ako o „deťoch s nadaním a o žiakoch s nadaním“
(nepoužíva sa už názov ERIN). Naši žiaci s nadaním
aj naďalej pokračujú vo vyučovaní v špeciálnych
triedach pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov, ktoré máme v 3.-8. ročníku. Keďže v minulom
TENIS NA „DVOJKE“

Slovenský tenisový zväz spoločne so Štátnym
pedagogickým ústavom realizoval v školskom roku
2007/2008 projekt Tenis do škôl, do ktorého sa zapojila aj žiarska „Dvojka“. Hlavnou myšlienkou projektu je umožniť všetkým žiakom 1. až 4. ročníka
na základných školách, aby sa v rámci povinnej telesnej výchovy mohli oboznámiť s tenisom a nadobudnúť základné zručnosti tejto hry. Tenis je vhodná pohybová hra hlavne pre deti v tomto veku,
pretože umožňuje všestranný rozvoj pohybového
potenciálu, rozvíja kondičné a koordinačné schopnosti. Vďaka tenisu sa hodiny telesnej výchovy stali
pre žiakov školy zaujímavejšie a atraktívnejšie. Táto
činnosť sa realizuje vďaka materiálnemu zabezpečeniu (plastové detské rakety, penové loptičky,
tenisové rakety pre deti, zmäkčené tenisové lopty
pre deti, tenisové rakety pre učiteľov a metodický
materiál), ktorý sa získal vďaka projektu. Týmto
projektom je poskytnutá možnosť spestrenia nielen hodiny telesnej výchovy, ale aj čas mimo vyučovania, v rámci krúžkovej činnosti. Snahou vedenia
školy je prostredníctvom tenisu prebudiť v žiakoch
radosť a zábavu z pravidelného pohybu.
Mgr. Ľubica Baranová,
zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň

ani v tomto školskom roku nevyhovel podmienkam prijatia do takejto triedy dostatočný počet žiakov, boli žiaci, ktorí úspešne absolvovali testy, začlenení (integrovaní) v bežných triedach. Sú však
pre nich vytvorené podmienky na rozvoj ich nadania, učia sa podľa platných učebných plánov
pre žiakov s intelektovým nadaním, ktoré vydalo MŠ SR. Takže ak máte nadaného predškoláka, môžete si ho dať otestovať v CPPPaP v Žiari
nad Hronom. Po úspešnom absolvovaní testov ho
radi privítame na našej škole. To isté platí aj o nadaných štvrtákoch, ktorí by mali záujem od 5. ročníka navštevovať špeciálnu triedu pre všeobecne
intelektovo nadaných žiakov. Rodičia ho tak isto
môžu prihlásiť na testovanie.
Mgr. Kristína Holá, zást. riad. školy
INTERAKTÍVNE VYUČOVANIE NA „JEDNOTKE“
„Jednotka“ vďaka projektu vypracovanému pre Nadáciu ZSNP a SLOVALCO získala do multimediálnej
učebne mobilnú interaktívnu tabuľu a ku koncu kalendárneho roku boli zakúpené ďalšie dve. Jedna je
umiestnená v učebni cudzích jazykov a druhá v triede
na I. stupni. Interaktívna tabuľa je moderná pomôcka
na zefektívnenie vyučovacieho procesu. Je jednoduchým a priestorovo nenáročným riešením v práci kreatívneho učiteľa. Pedagógovi prináša radosť a nové
nadšenie, lebo je to oživenie v spôsobe práce. Pripravené materiály sa dajú ľahko upravovať a opakovane
používať. Učiteľ má možnosť prispôsobiť sa aktuálnej
situácii v triede a získava rešpekt žiakov vďaka výnimočne efektívnemu a efektnému využitiu IKT. Pre deti
je to príťažlivá forma výučby, pretože môžu ovplyvňovať obsah hodiny, čím sú včlenené do živého diania
v triede a pri tabuli. Je možné zapojiť žiakov aj do samotnej prípravy hodiny. Oni niekedy zvládnu techniku
ľahšie než učitelia a pripravia hodinu tak, aby upútala
aj ich spolužiakov. Deťom interaktívna tabuľa prináša
nadšenie, silnú motiváciu a nové impulzy pre všetky
zmysly, čím sa zároveň zlepšuje spolupráca a komunikačné schopnosti. Žiaci aj učitelia na „Jednotke“ majú
z nových pomôcok obrovskú radosť. Riadia sa heslom:
„Nechajme vyniknúť techniku tam, kde je dokonalá.“
Mgr. Katarína Mlynárčiková

POPLATKY ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú povinné v zmysle § 6 ods. 4 zákona
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia oznámiť každoročne do 15. februára
mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné
na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok,
najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch
palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a
účinnosti odlučovacích zariadení.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č. 10, na
telefónnom čísle 678 71 24 alebo na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom www.ziarnadhronom.sk v sekcii: Ako vybaviť - Životné
prostredie - Oznámenie údajov potrebných
pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia.
Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods.
4 a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa
§ 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta
do 663,87 € .
(MsÚ)

www.mn.ziar.sk

26. január 2010 | Mestské noviny
OZNAM
O PREDAJI POZEMKOV
ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať časť nehnuteľností
– pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Šášovské Podhradie. Bližšie informácie
záujemcovia získajú na úradnej tabuli mesta,
na webovej stránke alebo na MsÚ v Žiari
nad Hronom – Odbor správy majetku mesta.(r)
POD VRŠKY

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 321 125, v zmysle § 9a zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer predať časť nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar
nad Hronom na základe geometrického plánu
č. 36636029-4/2010, a to pozemok vytvorený
z pôvodnej EKN parcely č. 9-590/56, vedenej
ako orná pôda s celkovou výmerou 17 013 m2,
zapísanej na liste vlastníctva č. 3327 a to:
diel č. 1 s výmerou 444 m2, ktorý vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1813/46 – orná
pôda s výmerou 444 m2.
Uvedený pozemok sa nachádza v Žiari
nad Hronom v lokalite sídliska Pod vršky
na križovatke ulíc M. Benku a Jesenského. Cez
pozemok cca 2 m od jeho okraja vedú káble
verejného osvetlenia, káblovej televízie, rozvod
vody a rozvod zemného plynu. V blízkosti pozemku je situované podzemné 22 kV vedenie,
ako aj hlavné prívodné potrubie pitnej vody.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor správy
majetku mesta.
Minimálna kúpna cena je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 5/2010, ktorý bol
vypracovaný znalcom Ing. Jánom Víťazkom dňa
17.1.2009 vo výške 17,13 €/m2.
Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
Záujemcovia svoje cenové ponuky môžu
doručiť najneskôr do 3.2.2010 do 15.30 hod.
na mestský úrad - Odbor správy majetku mesta č. dverí 14, v uzatvorenej obálke s nadpisom
„ponuka pozemok lokalita Pod vršky - neotvárať“.
Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu ponuku.
(MsÚ)
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Mládežnícka výmena
Skupina mladých z Litvy, z mestečka Kalne,
pripravila na prelome septembra a októbra
minulého roku medzinárodnú mládežnícku výmenu v rámci programu Mládež v akcii pod názvom Drugs doesn´t mean Draugas.
Výmeny sa zúčastnili aj piati mladí Žiarčania
vo veku 16 až 18 rokov a ďalší mládežníci zo štyroch krajín – Česka, Slovinska, Malty a, samozrejme,
usporiadatelia z Litvy. „Základom celého projektu
bola myšlienka boja proti drogám a drogovej závislosti,“ vysvetlila členka slovenskej skupiny mladých Viktória Fričová. Prostredníctvom množstva
workshopov, simulačných a komunikačných hier
či súťaží sa mladí snažili aktívne prispieť k podpore boja proti drogám. Aj vďaka neformálnemu
prostrediu a podpore lídrov sa vytvorilo množstvo
letákov, kreatívnych návrhov reklám a malých pub-
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likácií zameraných na podporu odstránenia užívania drog medzi mládežou. Okrem workshopov bol
do programu mládežníckej výmeny zahrnutý aj čas
na spoznávanie kultúr účastníckych krajín.
„Naša skúsenosť s mládežníckou výmenou nás
motivovala k tomu, aby sme aj sami niečo podobné zorganizovali. V rámci programu Mládež v akcii
bola Občianskemu združeniu Za Žiar schválená
podpora multilaterálnej medzinárodnej mládežníckej výmeny pod názvom What is life of youth
about? Program a aktivity sú naplánované na prelome mesiacov marec a apríl. Veríme, že budeme
dobrými hostiteľmi a pre účastníkov z Litvy, Lotyška a Maďarska pripravíme zaujímavý program,“
dodala Viktória Fričová.
(er)

HĽADÁM DOMOV

Kríženec Írskeho setra
Asi ročná sučka, stredne veľkého vzrastu, bledej farby s dlhšou srsťou. Je veľmi energická,
veselá a šantivá. Vhodná skôr k domu so záhradou, kde bude mat výbeh. V prípade záujmu o
sterilizáciu sme ochotní tento zákrok zabezpečiť a zafinancovať.

Rotvajler
Asi ročný rotvajler, pes bez kupírovaných uší a
chvosta, stredne veľkého vzrastu, ktorý výborne
ustráži svoje územie.

„Jednotka“ je tu už 50 rokov
Pri pohľade na Základnú školu na Ulici Dr. Janského je skutočne ťažké uveriť, že nedávno oslávila
50-te výročie svojho vzniku. Jej brány sa po prvýkrát otvorili 1. septembra 1959 a za 50 rokov
svojej existencie sa stala neoddeliteľnou súčasťou
mnohých životov.
Pri tejto príležitosti vedenie školy 10. decembra
minulý rok zorganizovalo Deň otvorených dverí.
Rodičia našich žiakov mali možnosť prehliadnuť
si budovu, učebné priestory a zúčastniť sa na vyučovaní. Prostredníctvom dotazníka mohli zároveň
vyjadriť svoje názory alebo návrhy. Táto myšlienka
sa stretla s priaznivým ohlasom. Rodičia ocenili
predovšetkým zaujímavé aktivity na jednotlivých
predmetoch a vzájomný vzťah medzi učiteľmi
a žiakmi. Všimli si však aj pestrú výzdobu či príjemnú atmosféru. Nám zas neuniklo, že hoci dotazník
bol anonymný, takmer na každom sa našiel podpis
„spokojný rodič“. Následne na to, v piatok 11. decembra, sa konala oslava jubilea „Jednotky“. V tento slávnostný deň sa priestory školy najskôr otvorili pre všetkých bývalých pedagógov. Úplne prvý
pedagogický zbor zastupovali napríklad učiteľky
Mária Szolnokyová a Oľga Zemková. Bývalí učitelia sa po rokoch opäť mohli prejsť chodbami školy
a pozrieť sa, ako teraz vyzerajú triedy, ktoré kedysi

„patrili“ im. Ale čas je neúprosný a roky sa nedajú
zastaviť. Dnes sú spomienky prvých pedagógov
a čierno-biele fotografie jediným svedectvom
o „vzniku života“ na „Jednotke“. V popoludňajších
hodinách sa konal slávnostný program. Zúčastnili
sa ho bývalí i súčasní učitelia, žiaci, rodičia a viacero
významných osobností, medzi ktorými nechýbal
ani primátor Ivan Černaj. Pripravená bola prezentácia, ktorá poskytla prierez históriou školy. Neskôr
nasledovala séria vtipných scénok a mnoho hudobných, tanečných či speváckych vystúpení, v ktorých
žiaci prejavili svoje umelecké nadanie. Potvrdilo sa,
že škola spája všetky vekové kategórie. Na programe sa totiž podieľali nielen žiaci všetkých ročníkov,
ale na záver vystúpili aj Seniorky-optimistky. Pod
vedením profesora Bela Felixa zaspievali pieseň,
ktorú zložil špeciálne pre našu školu – jubilantku.
Podľa slov Márie Szolnokyovej bola oslava 50-teho výročia „Jednotky“ pre všetkých mimoriadnou
udalosťou. Predstavovala predovšetkým jedinečnú
príležitosť stretnúť sa, zaspomínať si na kolektív a
spoločne prežité roky. Bola to možnosť zasa precítiť školskú atmosféru. Oslava v každom zanechala
pocit dojatia a vďaky. A ako inak, všetko dopadlo
na jednotku.
Kolektív ZŠ na Ul. Dr. Janského

www.mn.ziar.sk

Jazvečík
Asi 1-až 2-ročný čistokrvný jazvečík, hrubosrstý, veľmi veselej povahy.

V prípade záujmu o adopciu psíkov môžete
kontaktovať Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661
737.
Informácie o adopcii opustených psíkov
umiestnených v žiarskom útulku nájdete
na webovej stránke mesta (mesto-samosprávamestská polícia-útulok pre psov).
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MSKC

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

H

MsKC ZH a Škola úžitko
vého výtvarníctva Kremn
ica
výstava prác študentov
odboru Tvorba hračiek
a dekoratívnych
predmetov

RAČIČKOVANIE
5_2_ 2010 o 16_30 hod.

IMPROŠOU
ZH
12_2_ 2010 o 18_00 hod.

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. Henry je cestovateľom v čase – trpí zriedkavou genetickou poruchou, ktorá spôsobuje, že nikdy vopred nevie, kedy sa náhle objaví
v inom čase a na inom mieste. A na jednej zo svojich ciest do minulosti stretne malé dievčatko, ktoré sa neskôr stane jeho ženou...
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
KLONY

Divadelné, hudobné, výtvarné a literárne improvizácie umelcov.
Účinkujú: Pět trubek trio, Kasprzykovci, Elégia

Štrbová, The hot stepers, žiaci ZUŠ ...
Miesto konania: Výstavná sála MsKC

ŽENA CESTOVATEĽA V ČASE

Vstupné: 1 €

16_2_ 2010 Fašiang v meste
AKO DOMA - ROBO PAPP –
unplugged
19.2. o 20.00 hod.
Miesto konania: Reštaurácia PALUBA
Vstupné vrátane konzumného: 5 €

29./30./31. 1. o 19.00 hod. (sci -fi- thriller, USA, 90 min., slovenské
titulky)
Mať svoju dokonalú kópiu! Čo by sa mohlo stať? Bruce Willis
v akčnom sci-fi thrilleri. Ľudia rezignovali na priame medziľudské
kontakty a všetku komunikáciu a interakciu zažívajú prostredníctvom klonov – dokonalých, príťažlivo vyzerajúcich, na diaľku ovládaných robotických kópií, ktoré majú nahradiť človeka v reálnom
živote.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
PARANORMAL ACTIVITY

2./3. 2. o 19.00 hod. (horor, USA, 86 min., české titulky)
Horor Paranormal activity už niekoľko týždňov privádza svojou hrôzou do šialenstva divákov po celom svete. A nie je vôbec
potrebné, aby tiekla krv.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
LOVE AND DANCE

24_2_ 2010 o 18_0
ZA A FRANTA NEDV0 HONSO SKUPINOU veľký ĚDOVCI
na pódiá ... ...po 13 ro návrat
koch !!!
Dom kultúry na Námestí
Matice
slovenskejVstupné: 10
€ v predpredaji
Pozor rezervácia každej
vstupenky na www.mskc
entrum.sk platí len 5 dn
12 € v deň koncertu
í!!!

6./7. 2. o 19.00 hod. ( tanečný, Poľsko, 123 min., slovenské titulky)
Love and Dance je film, v ktorom sa medzi rytmom a tancom
rodí láska, v ktorom prvé krôčiky hrdinov po parkete strhnú lavínu nečakaných udalostí.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
NEHANEBNÍ BASTARDI

9./10. 2. o 19.00 hod. (akčný/vojnový, USA, 153 min., slovenské titulky)
Nehanebne zbastardená jazda plná krvi, potu, sĺz a túžby
po pomste.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

27. 2. 2010 Žiar nad Hronom
www.mn.ziar.sk
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POZVÁNKA NA PLES CIRKEVNEJ ŠKOLY
Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ s MŠ Š.
Moysesa v Žiari nad Hronom pozýva rodičov a priateľov školy na V. Rodičovský
ples, ktorý sa uskutoční dňa 13. februára
o 19.00 hod. v priestoroch cirkevnej školy.
Vstupné: 20 €. V cene vstupenky je večera, švédske stoly a hudba. Lístky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy!
POZVÁNKA
Spoločne za zdravím po celý rok – kalanetika vo
vode pre seniorov a zdravotne postihnutých
Mesto Žiar nad Hronom a Banskobystrický samosprávny kraj vás pozývajú na cvičenia v mestskej plavárni, ktorú sú 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 BBSK a mesta Žiar nad Hronom.
Pre účastníkov je vstup zdarma.
Termíny na január a február: 28. 1., 4. 2., 11. 2.,
18. 2. a 25. 2.
HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

Vangelis – hudobník bez obmedzení (28. januára
o 19.00 hod.)
Program vás prevedie životom a pestrou hudobnou
kariérou jedného z najoriginálnejších a najvplyvnejších umelcov 20. storočia. Milovníci kvalitnej hudby
iste ocenia podrobný pohľad do “kuchyne” klávesového mága a osobitého gréckeho hudobného skladateľa.
V ústrety Mesiacu (29. januára o 18.00 hod.)
Pri príležitosti prvého tohtoročného splnu mesiaca a polročných prázdnin vás pozývame na rodinný program pre verejnosť. Program bude zameraný hlavne na nášho najbližšieho vesmírneho
suseda. O 18.00 hod. uvedieme premiéru audiovizuálneho pásma vo hviezdnej sále Na Mesiac a ešte ďalej...
Po skončení bude v prípade priaznivého počasia
nasledovať pozorovanie mesiaca, planét a ostatných objektov pomocou pozorovacej techniky
s odborným výkladom pracovníka KHaP.

www.mn.ziar.sk
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PREDAJ
•Predám plynový sporák zn. MORA-GASSPO, málo
používaný. Cena: 135 €. T: 0903 593 344
7/2
•Predám obrazy Gejzu Böhma – 5 ks krajiniek z okolia Štiavnických vrchov (malebné zátišia verne zachytávajúce krásy slovenskej prírody – jeseň, zima, Sabova skala), olejomaľby, veľkosť 100 x 70 cm, vhodné aj
na chalupu či chatu, dobrá cena. T: 0904 886 403 – Ľubor Bugár
10/2
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 1-izbový, príp. 2-izbový byt v OV, s balkónom, v slušnom vchode. V hotovosti! T: 0908 896 138
17/1

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám alebo vymením 2-izbový byt v OV za
3-izbový (doplatok dohodou). Byt sa nachádza
na 2. zo 4 poschodí, s výťahom, komorou, 2 balkónmi,
plastovými oknami, plávajúcimi podlahami, veľký –
64 m2. Cena dohodou. T: 0949 494 011
1/2
•Predám obchodné priestory v budove DK na Námestí MS v ZH. Rozloha 39 m2. Vhodné pre CK alebo
ako kancelárske priestory. Voľné ihneď.
T: 0902 841 541
5/2
•Výhodne predám v Novej Bani pri centre mesta starší dom na bývanie, pozemok 5 á, vhodný tiež
na chalupu, vedenie firmy, zdravotné či právne služby,
apartmán či remeselné služby. T: 0903 575 921
8/2
•Predám garsónku v OV v ZH. Plastové okno, kuch.
linka, 3. poschodie. Cena dohodou. T: 0905 917 011 9/2
•Predám 3-izbový byt Pod Donátom, 2. poschodie,
zateplený, plastové okná, stierky, murovaná kúpeľňa,
vchodový kamerový systém, bezpečnostné dvere.
T: 0908 925 668
11/2
•Predám 1-izbový byt o výmere 37,5 m2, kompletne
zrekonštruovaný, voľný ihneď, na Ul. Bernolákovej.
T: 0905 503 333
12/2
•Predám exkluzívny 3-izbový byt vrátane garáže,
výmera spolu 143,35 m2. Dom bol postavený v roku
2000, nachádza sa na Ul. Jesenského v samostatne
stojacom dome so 6 bytovými jednotkami, vlastnou
záhradou, posilňovňou. T: 0905 503 333
13/2

ných Tepliciach (CKN par. č. 29 – 5197 m2). Prístup –
asfalt. cesta, inž. siete na pozemku. Možná výstavba
2 domov. Cena za celok: 32 999 €. T: 0903 340 236 10/1
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dlhodobo prenajmem 2-izbový tehlový byt, zrekonštruovaný v r. 2009, v dobrej štvrti, Ul. J. Hollého,
blízko pošta, banky, detské ihriská, Tesco. Možnosť obhliadky i viac info na T: 0907 661 692. Nájom + energie
a Digi len za 266 €.
2/2
•Dám do prenájmu garsónku pre 1 osobu.
3/2
T: 0902 733 503
•Dám do prenájmu veľký 2-izbový tehlový byt (neprerobený), s terasou, situovaný v centre.
T: 0905 291 606 Zn.: seriózne.
4/2
•Prenajmem garáž v ZH na Jesenského ul.
T: 674 41 68 – volať večer.

17/2

•Prenajmem 1-izbový byt na Etape, Novomeského
ul. Iba solventným a zamestnaným osobám.
T: 0905 919 442 – termín podnájmu od 1. marca 2010.
3/1

SPOMIENKA

•Predám Ladu 1200, dobrý stav, STK, EK, autozáhrad14/2
ka, veľa ND. Cena: 130 €. T: 0907 353 129
•Predám 4 x zimné pneumatiky Continental Conti
Wintercontact TS 810, 205/55 R 16 (80-90 %), vhodné na konc. VW (Superb, Octavia II, Audi, Sharan, Alhambra), na plechových diskoch 5 x 112. Ako nové.
Cena za sadu: 229 € a 4 x zimné pneumatiky Continental Vanco Wintercontact 195/60 R 16 (80 %). Cena
za sadu: 69 €. T: 0903 340 236
8/1

•Predám VW Passat, variant Hihgline, r. v. 2007,
126-tisíc km, dual. klima, Alcantra, tempomat, vyhriev.
Sedadlá, el. kolesá, čierno-hnedá metalíza, pekný.
Cena: 12 950 €. T: 0903 340 236
9/1

•Predám 3-izbový byt v ZH – Pod vrškami. Cena dohodou. T: 0905 886 232
16/2
•Predám garsónku s balkónom po kompl. rekonštrukcii (vodoinštalácia, elektrina, podlahy, znížené
stropy), so zariadením. Lokalita: Etapa. Cena: 23 000 €.
T: 0915 898 989
18/2

ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu ako opatrovateľka, rada pomôžem
aj pri domácich prácach ako upratovanie, žehlenie...
T: 0908 896 138
16/1

•Predám murovanú garáž s prívodom el. energie, pri
sídlisku Centrum v ZH. Cena dohodou.
T: 0907 889 558
20/2

Dňa 21. januára uplynul 1 rok od chvíle, čo
nás navždy opustil pán
Václav Solák
zo Žiaru nad Hronom, priamy účastník SNP.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

AUTO MOTO
•Predám Ford Fiesta, r. v. 96, 1,3 benzín, 5-dverový,
ťažné, fólie, nové zimné aj letné gumy, 124-tisíc km,
STK, EK do 9/2011. Cena: 880 € + dohoda.
T: 0907 652 850
6/2

DROBNOCHOV
•Predám do dobrých rúk 10-týždňové šteniatka –
fenky Yorkshirského teriéra. Veľmi milé, hravé, odčervené, zaočkované, so zdrav. preukazom. Pri rýchlom
jednaní možná cena dohodou.
T: 0915 880 435, 0908 621 755
5/1

•Predám starší rodinný dom na Partizánskej ul.,
pod horou, dom má 7 izieb, samostatný letný domček,
veľkú záhradu. Vhodný i na podnikanie.
Cena: 82 000 €. T: 0908 404 759
19/2

SPOMIENKA
Už rok k tvojmu hrobu chodíme
a spomienku na teba v srdci nosíme.

STRATY – NÁLEZY
•Prosím poctivého nálezcu prívesku s modrým kameňom na úzkom koženkovom pásiku o jeho vrátenie. Zn.: vďačná dôchodkyňa. T: 0902 562 913
15/2
SLUŽBY
•Vybavím vyšetrenie celého tela magnetickou rezonanciou. T: 0905 767 797 – volať medzi 9.00 a 10.00
hod.
21/2

•Predám stavebný pozemok na tichom mieste v Skle-

www.mn.ziar.sk

Dňa 28. januára si pripomíname 2. výročie
úmrtia milovaného manžela, otca, starého
a prastarého otca
Júliusa Štyriho.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku. S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nám nedovolí,
aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.

Dňa 14. januára sme si pripomenuli
23. výročie od úmrtia nášho drahého manžela,
otca a starého otca
Júliusa Pavelku.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. Spomínajú manželka Otília
a dcéry s rodinami.
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POĎAKOVANIE
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska Žiar nad Hronom sa chce aj touto formou poďakovať občanom mesta Žiar nad Hronom a okolia
za ochotné zapojenie sa do Vianočnej zbierky
Pomôžte spolu s nami. Zbierka sa konala v spolupráci s Tesco Stores, Slovenskou humanitnou radou
a Zväzom diabetikov Slovenska. Uskutočnila sa
v hypermarkete Tesco Žiar nad Hronom v dňoch
od 26. novembra do 20. decembra 2009 za súčasného merania glykémií. Zbierka splnila úlohu, bolo
vyzbieraných 1005,74 €, ktoré sa použijú na podporu činnosti ZO-ZDS. Zároveň bola verejnosť poučená o možnostiach prevencie a boja proti diabetu
a bola odhalená táto zákerná choroba u viacerých
občanov. Všetkým prispievateľom ešte raz srdečne
ďakujeme.
Výbor ZO-ZDS, Žiar nad Hronom

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
26. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
27. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
28. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
29. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
30. 1. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
31. 1. 8.00 – 21.00 lekáreň Iris
1. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
2. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
3. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
4. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
5. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
6. 2. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 1
7. 2. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
8. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
9. 2. 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
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
30. 1. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
31. 1. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
6. 2. MUDr. Z. Kukolíková, A. Kmeťa 11, Žiar
nad Hronom (673 39 99)
7. 2. MUDr. Marián Vrška, ProCare, Žiar nad Hronom (601 30 17)
Pohotovostná stomatologická služba sa vykonáva v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu,
nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 12.00 hod.
MUDr. Ľudmila Lysinová
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Realitná kancelária
Námestie Matice slovenskej 8
(Biely dom, 1. poschodie)
0910 400 420, 673 21 52
www.reality-service.sk
PREDAJ PONUKA:

Pozemky
• 6 stavebných pozemkov určených pre individuálnu výstavbu rodinných domov v k. ú.
Lutila.
• Stavebný pozemok o rozlohe 2408 m2 v k. ú.
Hodruša Hámre v blízkosti lyžiarskeho strediska,
vhodný aj na výstavbu penziónu.
• Pozemok nachádzajúci sa v priemyselnej zóne mesta Žiar nad Hronom o rozlohe
5090 m2, s pripojením na inžinierske siete a určený ako plocha priemyselnej výroby a skladov.
• Stavebný pozemok v k. ú. Bartošova Lehôtka, umiestnený pri hlavnej ceste o rozlohe
8096 m2, vhodný na priemyselné využitie, resp.
podnikateľské aktivity.
• Stavebný pozemok v Kremnici na Veterníckej
ulici o rozlohe 476 m2.
• Stavebný pozemok o rozlohe 784 m2 v katastrálnom území Lutila.
• Stavebný pozemok o rozlohe 1823 m2 v katastrálnom území Ladomer.
Rodinné domy a chaty
• Rodinný dom v obci Slaská.

Byty – Žiar nad Hronom a okolie
• 2 – izbový tehlový byt, neprerobený, v blízkosti Nám. Matice slovenskej.
• 3 - izbový veľký, čiastočne prerobený,
Pod Donátom.
• 3 - izbový byt s nadštandardnou výbavou
na Ul. Jesenského.
• 1- izbový byt, prerobený, na Ul. Bernolákovej.
Byty a nebytové priestory na prenájom
• Kancelárie, sklady – rekonštruované, blízko
centra v Žiari nad Hronom.
• Areál – stavba a pozemok s garážami v Žiari
nad Hronom (kancelárie, sklady, prevádzkové
priestory).
KÚPA:

• 1 alebo 2 izbový byt – platba v hotovosti.

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
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. tehl., OV, kompletne prerobený, Ul. 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

www.ziar24.sk

• Chata – prerobená pri Janovej Lehote (Dérerov mlyn).
• Rodinný dom v Lovčici Trubíne.
• Rodinný dom v Hliníku nad Hronom.

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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„Jednotka“ získala medzinárodné uznanie
Otázky týkajúce sa zdravého životného prostredia sú čoraz aktuálnejšie a nám všetkým veľmi
blízke. Určite chce každý z nás dýchať čistý vzduch,
žiť v krásnej a zdravej prírode, netrápiť sa „čiernou“
budúcnosťou. A týmto cieľom podriaďujú svoje
aktivity aj na „Jednotke“. Pravidelne sa zapájajú
do projektov s ekologickou tematikou. Školský
rok 2008/2009 bol pre školu a jej žiakov významný. V marci 2009 sa aktívne venovali témam, ktoré
im pomohli lepšie sa zorientovať v problematike
týkajúcej sa pomoci našej Zemi. Mottom projektu
CO2nnect bol výrok európskeho komisára pre životné prostredie Stavrosa Dimasa: „Ľudia majú tendenciu veriť, že pokiaľ ide o vyššie ciele, nemôžu
ich ovplyvniť osobnou voľbou. V skutočnosti však
môžu. Tak, ako sme sa pričinili o klimatické zmeny,
tak môžeme proti nim aj bojovať. Každý z nás môže
prispieť tým, že bude robiť také voľby, ktoré rešpektujú životné prostredie.” Na „Jednotke“ sa spoločne
snažili dokázať, že táto myšlienka sa dá naplniť.
Dva týždne aktivít za znižovanie CO2 v ovzduší.
Tak pomenovali obdobie, v ktorom sa intenzívne
venovali problematike znižovania oxidu uhličitého
v prostredí. Všetci sa učili myslieť i konať ekolo-

gicky. V decembri 2009 zožali za svoje snaženie aj
celosvetový úspech. I napriek tomu, že sa do projektu CO2nnect prihlásilo 607 škôl z celého sveta,
medzinárodná porota ocenila prácu žiarskej školy
a zaradila ju medzi prvé tri najlepšie:
•Ady Endre Elmeletei Liceum, Bukurešť, Rumunsko,
•Základná škola, Dr. Janského č.2, Žiar nad Hronom, Slovensko,
•Sekolah Menengah Kebangsaa Bukit Jambul,
Gelugor, Malajzia.
„Jednotka“ zároveň získala Čestné uznanie, čo je
dôkazom toho, že učitelia a žiaci školy vedia obstáť
na popredných miestach v tvrdej medzinárodnej
konkurencii. Uvedomili si, že spojenie aktuálnych
celosvetových problémov s výučbou v každom
predmete už aj na základnej škole je veľmi prospešné a žiakov to viac motivuje i k výučbe cudzích
jazykov. Priebeh projektu si môžete pozrieť na webovej stránke www.co2nnect.org alebo na stránke
školy www.zsjanzh.edu.sk.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho drahého manžela a otca
Ing. Ivana Stojkova,
ktorý nás opustil 29. decembra 2009 vo veku
72 rokov. Zároveň ďakujeme pohrebnej službe
Orchidea a ZPOZ Človek človeku, ako aj z kvetinové dary a prejavy sústrasti. Manželka a dcéra.

SPOMIENKA

Viera Hrončeková a Zuzana Rosenbergová,
ZŠ na Ul. Dr. Janského
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BEZPLATNÉ PSYCHOLOGICKÉ
A LOGOPEDICKÉ PORADENSTVO

Je to už rok, čo Občianske združenie Okáčik
z nášho mesta v spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Novej Bani
poskytuje svojim klientom odborné psychologické poradenstvo.
S klientmi Okáčika sa pravidelne stretáva
psychologička Eva Lacková, ktorá poskytuje
individuálne konzultácie podľa potreby. Ako
nám povedala, venuje sa hlavne deťom raného,
predškolského a školského veku a tiež mládeži
s mentálnym, telesným, zmyslovým či rečovým
postihnutím. „Svoje služby však poskytujem aj
deťom s poruchami učenia, ako aj ich rodičom či
súrodencom. Na prvom stretnutí sa s klientom
zoznámim, bližšie sa ho snažím spoznať a až
na ďalších stretnutiach môžem určiť presnejšiu diagnostiku. Podľa nej zistíme, či je možné
problém klienta vyriešiť po možno dvoch-troch
stretnutiach, alebo budú potrebné viaceré sedenia,“ spresnila Eva Lacková. Okrem výchovných problémov rieši aj poradenstvo a odbornú
starostlivosť pri osobnom a profesijnom vývine
dieťaťa. V prípade, že má dieťa problém vyžadujúci spoluprácu viacerých inštitúcií, zabezpečíme ich kontakt a spoluprácu. Ako nám povedala predsedníčka Okáčika Ľubica Mokrošová,
pomoc psychologičky poskytovaná formou
individuálnej konzultácie pre deti a mládež je
bezplatná. Pretože záujem o psychologické či
logopedické poradenstvo je veľký, musíte sa
najskôr vopred objednať telefonicky, alebo sa
osobne zastaviť v kancelárii Okáčika,“ vysvetlila Ľubica Mokrošová. OZ Okáčik sa nachádza
na Ulici Dr. Janského 9, vedľa materského centra.
(li)

POĎAKOVANIE

Otto Šimonovič a Helena Šimonovičová
touto cestou ďakujú mestu Žiar nad Hronom,
ako aj pani poslankyni Veronike Balážovej
a Silvii Hlôškovej zo ZPOZ-u za pekné a dôstojne uskutočnenie diamantového sobáša,
ktorý nám pripravili 16. januára.

D
D

Dňa 26. januára uplynuli tri roky, čo nás
navždy po ťažkej chorobe
opustil manžel, otec a starý otec
Ján Holos
z Lutily. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca manželka a dcéry s rodinami.

www.mn.ziar.sk

Klient Pavel Kulich s Ľubicou Mokrošovou
a s psychologičkou Evou Lackovou.
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Sestry Čaklošové najúspešnejšími žiarskymi atlétkami
(Dokončenie zo 16. strany) Mladšia zo sestier Soňa
si počas roku vybojovala 12. septembra v Nových
Zámkoch titul majsterky Slovenska na majstrovstvách Slovenska starších žiačok v hode 3 kg kladivom a 5. miesto v hode 1 kg diskom. Okrem toho
na majstrovstvách Slovenska dorastu a juniorov
obsadila pekné 6. a 8. miesto. V súťaži majstrovstiev
kraja žiakov získala 14. júna v Banskej Bystrici titul
v hode 1 kg kladivom a v hode kladivom pekné
3. miesto. Na majstrovstvách kraja dorastu 24. mája
v Dubnici obsadila 4. miesto v hode 4 kg kladivom
a 5. miesto v hode 1 kg diskom. V septembri sa zúčastnila medzištátneho stretnutia žiakov Slovensko
- Česko, kde obsadila pekné 4. miesto v hode kladivom. V celkových tabuľkách slovenských atlétov
pre rok 2009 obsadila v hode kladivom starších žiačok 1. miesto výkonom 38,32 m. Svojimi výkonmi
si vybojovala miesto v reprezentácii Slovenska pre
rok 2010 starších žiakov, ako aj dorastu v hode kladivom. Jej hlavným cieľom je dostať sa na Európsku kvalifikáciu OH mládeže, ktorá sa bude v dňoch
21. - 23. mája 2010 v Moskve. Z tejto kvalifikácie
bude v každej atletickej disciplíne priamo postupovať 10 atlétov na OH mládeže, ktoré sa konajú
v dňoch 14. - 16. augusta 2010 v Singapure.
Z bežcov sa počas roka najviac darilo Petrovi Kováčovi, ktorý, aj napriek 97 dňom maródky, dokázal
vybojovať veľmi cenné 2. miesto na majstrovstvách
Slovenska juniorov v hale, 21. februára v Bratislave, a tento výsledok potvrdiť na letných majstrovstvách Slovenska juniorov v behu na 1500 m 4. júla
v Nitre tiež 2. miestom. Okrem toho na cene Slo-

Úspešné žiarske atlétky, sestry Čaklošové. Vľavo Karolína, vpravo Soňa. Foto: ak
venska 8. júla v Bratislave v behu na 1500 m obsadil cenné 3. miesto. V rámci krajskej súťaže obsadil
2. miesto na majstrovstvách juniorov v hale. V Žiari
nad Hronom boli v IV. ZŠ organizované majstrovstvá kraja a Slovenska stredných škôl v cezpoľnom
behu, kde suverénne vyhral v súťaži jednotlivcov.
Na majstrovstvách Slovenska tejto istej súťaži sa
zranil, čo spôsobilo výpadok v tréningovom procese do konca roku 2009. Na základe výsledkov
počas sezóny sa umiestnil v celkových tabuľkách

slovenských atlétov na 3. mieste v behu juniorov
na 1500 m. Pre rok 2010 je zaradený do reprezentácie Slovenska juniorov v behu na 1500 m.
V roku 2010 má Atletický klub MŠK okrem individuálnych cieľov aj cieľ zúčastniť sa po desiatich
rokoch krajskej súťaže družstiev mladších žiakov a žiačok, pokiaľ bude finančné zabezpečenie
na pokrytie tejto súťaže.
(mr)

STRUČNE

STOLNÝ TENIS
III. LIGA STRED - 7. dvojkolo: Ľubietová - Žiar
nad Hronom 7:11, Stavbár Banská Bystrica Žiar nad Hronom 10:8, dvojičky - odveta: Kremnica - Žiar nad Hronom 10:8
1. Brezno A
16 15 0 1 0 205:83 46
2. Riall B. B. B 16 14 0 2 0 189:99 44
3. Budča
16 13 1 2 0 179:109 43
4. Stavbár B. B. 16 11 1 4 0 161:127 39
5. Lokomot. B. B. 16 11 1 4 0 159:129 39
6. Kremnica
16 9 0 7 0 146:142 34
7. Žiar n/Hr.
16 8 0 8 0 149:139 32
8. Veľký Krtíš 16 7 1 8 0 148:140 31
9. Brezno B
16 6 2 8 0 133:155 30
10. Tis./Rev. B 16 6 1 9 0 125:163 29
11. Ľubietová 16 4 2 10 0 132:156 26
12. Dudince
16 5 0 11 0 117:171 26
13. Krupina C 16 4 1 11 0 132:156 25
14. Orovnica 16 3 2 11 0 130:158 24
15. Brehy
16 2 2 12 0 117:171 22

16. B. Štiavnica C16

3 0 13 0 82:206

22

ŠACH
III. LIGA C2 - 5. kolo: Detva - Žiar nad Hronom
1,5:6,5, Korbela 1, Šandor 1, Kuchyňa 1, Prekopp
1, Skarba 1, Lupták 1, Toma 0,5
1. TU Zvolen B 5 5 0 0 26,0 15
2. Žiar n/Hr.
5 4 0 1 26,5 12
3. Hriňová
5 3 1 1 25,0 10
4. Nová Baňa
5 3 0 2 20,0
9

5. Vinica
6. Čebovce
7. Detva
8. Veža B. B. B
9. Podbrezová
10. Jelšava B
11. Pohorelá
12. Sliač

5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
1
1
1
1
1
1

1
0
3
2
2
1
0
0

2
3
1
2
2
3
4
4

18,0
19,5
18,0
18,5
17,0
19,0
16,5
16,0

7
6
6
5
5
4
3
3
(gem)

Žiarski stolní tenisti podľahli v derby Kremničanom 8:10. Foto: archív (Dušan Minár)
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Basketbalisti vykročili za záchranou v prvej lige
BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA:
Skupina o 9. - 16. miesto (o záchranu) - 2. kolo: BK
MŠK Žiar nad Hronom - BKM Legato Svit 95:71
(48:32), Gašparík 22, Hörömpöli 20, Baláž 17, Prokeš 11, Jonas 7, Horváth 7
Aj keď hostia prišli posilnení o extraligových hráčov, na výborne pripravené domáce družstvo to
nestačilo. Základom úspechu bola výborná obrana, kde sa 11 získanými loptami vyznamenal Frický.
Keď sa k nemu pridali dobrým pozičným bránením
Baláž s Gašparíkom, súper ťažko hľadal cestu k domácemu košu. V útoku Žiarčania dobrou kombinačnou hrou ľahko prekonávali súperovu obranu.
Presnou rukou sa presadzovali hlavne Baláž s Gašparíkom a po útočných doskokoch úspešne skóroval Hörömpöli. Výborný výkon domáceho družstva
potešil početnú divácku kulisu.
(mb)
Ostatné zápasy: Trnava - B.S.C. Bratislava
54:58, Trenčín - Pezinok B 72:81, Zvolen - Levoča 92:47
3. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom - Slovenský
Orol Levoča 111:56 (51:35), Baláž 24, Gašparík 20,
Jonas 16, Hörömpöli 9, Frický 8, Štefanec 7, Bulko
a Kysela 6
Ostatné zápasy: Trnava - Pezinok B 88:86, Trenčín - B.S.C. Bratislava 64:79, Zvolen - Svit 91:67
9. Žiar n/Hr.
2 2 0
79
4
10. Zvolen
2 2 0
69
4
11. B.S.C.
2 2 0
19
4
12. Pezinok B
2 1 1
7
3
13. Trnava
2 1 1
-2
3
14. Trenčín
2 0 2
-24
2
15. Svit
2 0 2
-48
2
16. Levoča
2 0 2 -100
2
JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA:
6. kolo: Žiar nad Hronom - Inter Bratislava 68:45
(27:21), Bulko 12, Kysela 11, Schubert 11, Oravec 9,
Truben 8, Štefanec 6, Vrtík 4, Šoltés 4, Matúš 1
7. kolo: Žiar nad Hronom - Malacky 81:60
(42:24), Kysela 28, Truben 11, Štefanec 8, Vrtík 7,
Šoltés 7, Matúš 6, Bulko 5, Schubert 5
Domáci sa presvedčili, že neexistuje slabý súper.
V prvej štvrtine nedali spod koša 20 bodov a tým
postavili hostí na koňa. Našťastie v druhej štvrtine
sa Žiarčania spamätali a kvalitnou obranou a dobrým zdvojovaním nedovolili súperovi takmer nič.
30-bodové vedenie v štvrtej štvrtine dovolilo trénerovi poslať na ihrisko aj chlapcov z lavičky. (ms)
1. Svit
6 5 1
80
11
2. Prievidza
6 5 1
62
11
3. Spiš. N. Ves
6 4 2
89
10
4. Žiar n/Hr.
6 3 3
32
9
5. Inter
6 3 3
6
9

6. Pov. Bystrica
7. TU Košice A
8. Malacky
9. B.S.C.
10. Handlová
11. TU Košice B
12. Levice

6
4
6
4
6
4
4

3
4
2
2
0
1
0

3
0
4
2
6
3
4

-39
81
-101
16
-113
-26
-87

9
8
8
6
6
5
4

STARŠÍ ŽIACI - MO krajov BB, TN, ZA:
12. kolo: Žiar nad Hronom - Považská Bystrica
76:41 (26:20), Kašša 27, Tenkel 19, Štefanča 13, Nárožný 9, Šouc 4, L. Šarközi 4 a 62:66 (29:39), Kašša
19, Tenkel 17, Štefanča 15, L. Šarközi 4, Šouc 2, Valo
2
1. Prievidza
20 20 0
708
40
2. Acad. Žilina
16 10 6
151
26
3. Handlová
18 8 10
-64
26
4. Pov. Bystrica
20 5 15 -444 25
5. Žiar n/Hr.
18 3 15 -253 21
STARŠÍ MINI - MO krajov BB, TN, ZA:
9. kolo: Victoria Žilina B - Žiar nad Hronom
79:13, Muoc 8, Obert 2, Hriň 2, Kádaši 1 a 65:19,
Obert 11, Beňadik 4, Kádaši 2, Rajnoha 2, 10. kolo:
Prievidza - Žiar nad Hronom 43:16 a 44:14
MLADŠÍ + MLADŠIE MINI - MO krajov BB, TN,
ZA:
8. kolo: Žiar nad Hronom chlapci - Zvolen dievčatá 70:16 (31:11), Kádaši 20, Rajnoha 13, Muoc 8,
Šály 6, Horváth 6, Holička 4, Koňarik 4, Nagy 2, Ostáš
2, Kurečaj 2, Dérer 2, Palkovič 1 a 44:20 (21:8), Kádaši 12, Rajnoha 11, Šály 5, Muoc 4, Koňarik 2, Holička 2, Palkovič 2, Ostáš 2, Kuchár 2, Horváth 2
1. Vict. Žilina A ch
14 14 0
702
28
2. Vict. Žilina B ch
14 12 2
565
26
3. Pov. Bystrica ch
14 10 4
512
24
4. Žiar n/Hr. ch
14 8 6
2
22
5. Lipt. Osada d
14 7 7 -113 21
6. Ban. Bystrica d
14 6 8
-92
20
7. Ban. Bystrica ch
16 4 16 -381 20
8. Zvolen d
12 1 11 -393 13
9. Ružomberok d
12 0 12 -815 12
Vianočný turnaj
Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom organizoval 26. decembra 2009 Vianočný basketbalový
turnaj. Hlavnými usporiadateľmi bol Edko Frický
a Laco Štefanec, ktorým sa podarilo do športovej
haly dostať takmer všetkých najlepších žiarskych
basketbalistov. Mrzí nás len neúčasť Mira Grznára.
Na podujatie však prišlo toľko basketbalistov, že sa
podarilo vytvoriť 4 družstvá - Starší páni, Juniori,
Hviezdy Žiaru a Muži.

www.mn.ziar.sk

V prvom zápase sa stretli Juniori so Staršími pánmi (76:69). V zápase sa stretla nastupujúca generácia s pánmi, ktorí hrávali za Žiar v minulosti, ako
bratia Vývodovci, Laco Štefanec, Šaňo Čakloš, Robo
Meszároš a iní. Zápas sa niesol v priateľskom nie
príliš bojovnom duchu. Starší páni viedli počas celého zápasu a ukázali svojím mladším protihráčom,
ako presne strieľať. Až v poslednej štvrtine prepli
Juniori na vyššie otáčky. Rýchlou hrou a presnou
streľbou Mariana Kyselu strhli víťazstvo na svoju
stranu.
Po tomto „predjedle“ prišiel hlavný chod. Hviezdy
Žiaru proti Mužom (93:93). Družstvo Hviezd viedol
extraligový hráč a súčasný tréner Miloš Slávik. Hrali Paľo Miškovič, Martin Véber, Dušan Bohunický,
Miro Kráľ, Milan Žiak, Tomáš Nemčok, Andrej Slávik.
Všetko hráči extraligoví, bývalí, ale aj súčasní reprezentanti Slovenska. Za mužov nastúpili súčasní hráči Žiaru na čele s hrajúcim trénerom Marekom Balážom. Ďalej nastúpili Dušan Baláž, Edko Frický, Juraj
Horváth, Martin Fábry, Jakub Drapák, Tomáš Lukačka a Filip Osvald. Podmanivé akcie striedali jedna
druhú. Hráči sa predháňali v parádnych streľbách
a nahrávkach na slepo. Po každej vydarenej akcii
sa halou šíril mohutný potlesk. Hlavne pri presnej
trojkovej streľbe Dušana Baláža a Marina Fábryho,
podkošovom zakončovaní Martina Vébera a šou Juraja Horvátha. Zaujímavé boli aj súboje najvyššieho
a najnižšieho hráča pod košom - Martina Vébera a
Filipa Osvalda. Naplnená hala čakala, čo sa bude
diať, keď sa k lopte dostane Duško Bohunický, Paľo
Miškovič alebo Edko Frický. Nesklamali. Od začiatku zápasu viedli žiarski muži tesným náskokom.
Počas trvania celého zápasu nikto netušil, kto bude
víťaz. Keď sa už zdalo, že vyhrajú Hviezdy Žiaru,
v poslednej sekunde zápasu Maťo Fábry krásnou
trojkou vyrovnal stav zápasu na zaslúženú remízu.
Nevyhral nikto, no triumfoval basketbal. Halou sa
niesol zaslúžený potlesk. Hráči sa vzájomne zdravili
a tešili, že sa po dlhej dobe opäť vidia. Na záver treba poďakovať Slávke Štefancovej. Všetci sa už tešia
na ďalšie stretnutie.
(pk) (gem, bk)

Zo stretnutí 8. kola súťaže mladších minibasketbalistov Žiar nad Hronom chlapci - Zvolen
dievčatá (70:16 a 44:20). Foto: Dušan Minár
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Do nadstavby vstúpili Žiarčanky prehrou so Spojmi a víťazstvom nad Nitrou
VOLEJBAL

3. UKF Nitra
4. Spiš. N. Ves

Zo stretnutia extraligy žien Žiar nad Hronom - COP Nitra (3:2). Foto: Dušan Minár
EXTRALIGA ŽENY:
Nadstavba - skupina o 5. - 8. miesto - 1. kolo: VK
MŠK Žiar nad Hronom - TJ Spoje Bratislava 2:3
(20, 23, -23, -19, -11), 120 minút, rozhodovali Matúš a Kováčik, 50 divákov, ŽIAR: Frindtová, Frická,
Vanková, Dobrovičová, Krajkovičová, Csitáriová, liberka Rozenbergová, striedali Luptáková, Lásková,
Šarniková, Bieliková. Tréner Jaroslav Hlaváč.
Vstup do nadstavbovej časti sa našim dievčatám
nevydaril. Začali síce dobre, keď vyhrali úvodné dva
sety. Zlom prišiel v treťom sete, keď za stavu 23:23
odpískal rozhodca dikutabilnú loptu v neprospech
Žiarčaniek, čo sa prejavilo na ich psychike. Bratislavčanky vo štvrtom sete vyrovnali na 2:2 a v tajbrejku
si víťazstvom 15:11 zabezpečili víťazstvo.
Druhé stretnutie: COP Nitra - Pezinok 3:1
2. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom - COP Nitra
3:2 (-24, 16, -18, 17, 12), 115 minút, rozhodovali
Hnát a Vaško, 100 divákov, ŽIAR: Frindtová, Frická,
Vanková, Dobrovičová, Krajkovičová, Csitáriová,

liberka Rozenbergová, striedali Luptáková, Bieliková. Tréner Jaroslav Hlaváč.
V štyroch setoch to bolo ako na hojdačke. V prvom a treťom hrali prím Nitranky, v druhom a štvrtom naše volejbalistky. V tajbrejku viedli nitrianske
olympioničky 11:8, no domáce päťbodovou sériou
otočili stav na 13:11 vo svoj prospech a do konca
tajbrejku dovolili hostkám uhrať už len jednu loptu.
Druhé stretnutie: Spoje Bratislava - Pezinok 3:0
5. Žiar n/Hr.
14 7 7 28:29 21
6. COP Nitra
14 6 8 26:30 20
7. Spoje
14 5 9 23:35 19
8. Pezinok
14 4 10 19:35 18
Nadstavba - skupina o 1. - 4. miesto - 1. kolo: Žilina - UKF Nitra 3:1, Spišská Nová Ves - Senica 0:3,
2. kolo: UKF Nitra - Senica 0:3, Žilina - Spišsská
Nová Ves 3:1
1. Senica
2 2 0
6:0
4
2. Žilina
2 2 0
6:2
4

VOLEJBAL

ŽENY - EXTRALIGA - NADSTAVBOVÁ ČASŤ - SKUPINA O 5. - 8. MIESTO - 4. kolo - sobota 6. februára
o 18. h Spoje Bratislava - Žiar nad Hronom
JUNIORKY - I. LIGA VÝCHOD - 11. kolo - sobota
6. februára o 11. a 15. h Vranov nad Topľou - Žiar
nad Hronom
KADETKY - I. TRIEDA STRED - 11. kolo - nedeľa
7. februára o 9. a 11. h Hnúšťa - Žiar nad Hronom
ŽIAČKY - I. TRIEDA SŽ STRED - 11. kolo - sobota
6. februára o 10. a 12. h Zvolen - Žiar nad Hronom, M OS - MŽ JUH - 10. kolo - nedeľa 31. januára o 11. h Hnúšťa I. - Žiar nad Hronom, 8. kolo
- nedeľa 7. februára o 11. h Žiar nad Hronom -

Tatran Banská Bystrica (telocvičňa IV. ZŠ), M OS
- MŽ JUH - MIDIMAX - 16. kolo - nedeľa 31. januára
o 9. h Žiar nad Hronom B - Žiar nad Hronom A
(telocvičňa IV. ZŠ), 10. kolo - nedeľa 7. februára
o 9. h Hnúšťa I. B - Žiar nad Hronom A, o 10. h
Hnúšťa I. A - Žiar nad Hronom B, o 11. h Hnúšťa
I. A - Žiar nad Hronom A, o 12. h Hnúšťa I. B Žiar nad Hronom B
BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA - SKUPINA O 9. - 16. MIESTO - dohrávané 1. kolo - sobota 30. januára Zvolen - Žiar
nad Hronom

www.mn.ziar.sk
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I. LIGA JUNIORKY VÝCHOD:
9. kolo: Žiar nad Hronom - Poltár 3:0 (10, 16,
25) a 3:1 (-21, 21, 21, 20)
1. Vranov n/T.
18 16 2 50:12 34
2. Lipt. Hrádok
18 14 4 45:16 32
3. Krupina
18 14 4 44:22 32
4. Žiar n/Hr.
18 13 5 41:22 31
5. Poltár
18 11 7 36:28 29
6. Zvolen
18 8 10 36:32
26
7. Spiš. N. Ves
18 6 12 23:37 24
8. Kežmarok
18 4 14 18:48 22
9. Mil. B. Bystrica
18 4 14 16:44 22
10. Poprad
18 0 18 6:54 18
Tomáš Gemza
ŠTVORKA ŽIJE ŠPORTOM...

Žiarska Základná škola na ulici Jilemnického
(Štvorka) oznamuje rodičom, že v školskom
roku 2010/2011 otvára od 5. ročníka športovú
triedu, v ktorej ponúka:
• atletiku
• cyklistiku
• športovú streľbu
• karate
• volejbal (dievčatá)
Škola ponúka vynikajúci prístup skúsených
trénerov, nadštandardné podmienky pre výchovu a vzdelávanie a individuálny prístup.
Bližšie informácie o prijímacom konaní získate na www.zsjilemnickehozh.edupage.sk,
mailom skola@zsjilemnickehozh.sk, osobne
v ZŠ Jilemnického č. 2 v Žiari nad Hronom,
alebo na telefónnych číslach 0908 558 306 a
0911 460 425.
(r)
JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA, O 1. - 12.
MIESTO - dohrávané 1. kolo - sobota 30. januára
Žiar nad Hronom - Handlová (mestská športová hala), predohrávané 12. kolo - nedeľa 31.
januára Handlová - Žiar nad Hronom, 10. kolo
- sobota 6. februára Levice - Žiar nad Hronom,
11. kolo - nedeľa 7. februára B.S.C. Bratislava - Žiar
nad Hronom
ŽIACI - OM STARŠÍ ŽIACI - 13. kolo - sobota
30. januára Žiar nad Hronom - Prievidza (telocvičňa II. ZŠ), OM STARŠÍ MINI - 11. kolo - sobota 30. januára Žiar nad Hronom - Dolný Kubín
(telocvičňa II. ZŠ), OM MLADŠÍ + MLADŠIE MINI 10. kolo - sobota 6. februára Banská Bystrica
dievčatá - Žiar nad Hronom chlapci
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Žiarski karatisti začali rok úspešným vystúpením v Košiciach
Ešte sa ani nestihli skončiť zimné prázdniny a
karatisti MŠK Žiar nad Hronom sa už zúčastnili prvého tohtoročného turnaja. Memoriál Michala Bozogáňa v Košiciach sa postupne stáva významnou
medzinárodnou súťažou v športovom zápase pre
všetky vekové kategórie. Tento rok to bol 3. ročník
a konal sa 9. januára v Košiciach. Účasť pretekárov
zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a
Rumunska hneď v úvode naznačovala, že aj tento
rok bude získanie víťazných pohárov veľmi ťažké.
Zimné prázdniny oslabili počet našich štartujúcich pretekárov a tak nás na turnaji zastupovali len
piati - Dominika Veisová, Martina Tatárová, Michal
Výrostko, Milan Laurov a Rastislav Štyriak. Hneď
v úvodných kategóriách nastúpila Dominika, ktorá zaváhala len v semifinále a tak obsadila krásne
tretie miesto. Začínajúcim pretekárom Michalovi a
Milanovi, sa napriek snaživému výkonu, s trochou
smoly nepodarilo dostať cez prvé kolo, ale chlapci
ukázali, že do budúcna treba s nimi rátať. Najviac
nádejí sme vkladali do minuloročnej majsterky
Slovenska Martiny. Tá ani teraz nesklamala, keď
všetky svoje zápasy vyhrala a tak mohla vystúpiť
pri odovzdávaní cien na najvyšší stupienok. Ako posledný nastúpil dorastenec Rasťo. Ten však nestačil
na kvality svojho súpera z Ukrajiny a tak v prvom
kolo vypadol.
Zisk dvoch umiestnení na takto kvalitne obsadenej súťaži je ďalším úspecho žiarskeho karate. (ľs)

Prvé miesto v kategórii mladšie žiačky +40 kg si vybojovala Martina Tatárová. Foto: Ivan Tatár

Sestry Čaklošové najúspešnejšími žiarskymi atlétkami
ATLETICKÝ KLUB MŠK ŽIAR NAD HRONOM BILANCOVAL UPLYNULÚ ATLETICKÚ SEZÓNU 2009

Aj napriek nelichotivej finančnej situácii sa najlepší žiarski atléti zúčastnili viacerých podujatí
v rámci Slovenska, za čo Atletický klub vďačí Mestskému športovému klubu (MŠK) a jeho sponzorom.
Na začiatku roka bolo v klube 14 aktívnych atlétov.
Počas sezóny, príchodom ďalšieho trénera Mariána
Podolca, začala žiarska atletika budovať prípravku,
najmä v spolupráci so ZŠ Trnavá Hora a IV. ZŠ v Žiari
nad Hronom. To prinieslo svoje ovocie a k 31. decembru 2009 mal AK MŠK 42 členov, z toho 25 členov prípravky.
Počas sezóny sa najviac darilo sestrám Karolíne a Soni Čaklošovým v disciplíne hod kladivom.

Obidve trénujú pod odborným vedením Jozefa
Cencera z UMB Banská Bystrica. Karolína sa počas
sezóny zapojila do dvanásťkolovej celoslovenskej
súťaže mužov a žien - Grand Prix Slovakia v hode
štvorkilogramovým kladivom. V tejto disciplíne si
vybojovala zaslúžene prvé miesto s celkovým počtom 36 dosiahnutých bodov a výkonom 46,50 m.
Toto víťazstvo je o to cennejšie, že Karolína je ešte
v kategórii juniorov, takže jej perspektíva v tejto
disciplíne je veľká. V tej istej súťaži, vo vrhu 4 kg
guľou obsadila vynikajúce 3. miesto a v hode 1 kg
diskom celkové 5. miesto. Na majstrovstvách Slovenska juniorov, ktoré sa konali 4. a 5. júla v Nitre

obsadila 2. miesto, na majstrovstvách Slovenska
mužov a žien v Dubnici 27. júna 4. miesto v hode
kladivom, 5. miesto vo vrhu guľou a 6. miesto
v hode diskom. Okrem toho v rámci majstrovstiev
kraja bola dvakrát na druhom mieste v hode kladivom a vo vrhu guľou. Svojou poctivou prácou si vybojovala miesto v reprezentácii Slovenska juniorov
pre rok 2010. Jej hlavným cieľom je zároveň splniť
limit 55,0 m v hode kladivom na majstrovstvá sveta juniorov, ktoré sa budú konať od 19. do 25. júla
v kanadskom Monctone.
(Pokračovanie na 13. strane)

