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V tomto čísle:
ŽIAR MÁ PRVÉ TROJIČKY

V novodobej histórii nášho mesta sa ešte trojičky
nenarodili. Až koncom minulého roka, kedy pribudli do rodiny Petra a Drahoslavy Urblíkovcov. Mladú
rodinu navštívil aj primátor mesta. Strana 3.

Rekonštrukcia „Dvojky“ bola ukončená,
Žiar tak má zrekonštruované
všetky základné školy
STRANA 2

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Prvýkrát bude v tomto roku mestské zastupiteľstvo zasadať 11. februára v priestoroch novej
multimediálnej učebne na „Dvojke“. Pozvánka
na 2. strane.
ČAJOVŇA ZA ROHOM
Manželia Valika a Dušan Blahovci si splnili sen,
keď si otvorili vlastnú čajovňu. Čaje im učarovali
natoľko, že o nich dokážu nielen hovoriť, ale vám
ich s láskou aj pripraviť. Viac na strane 7.
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V dňoch 14. a 15. februára sa uskutoční zápis
do prvého ročníka základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ponuku žiarskych
škôl nájdete na 9. strane.
NOVOROČNÉ STRETNUTIE PRIMÁTORA
S OSOBNOSŤAMI MESTA

Foto: DuPe
Ani tento rok nemohlo chýbať tradičné stretnutie
vedenia mesta s predstaviteľmi jednotlivých inštitúcií a spoločností na území mesta a v jeho okolí.
Strana 3.

Predám objekt pre obchod a služby
(bývalý „dom služieb“) v Žiari nad Hronom
na sídlisku Etapa, Novomeského ulica,
rozloha 1 051 m2.

Kontakt: 0905 147 588

Prestrihnutím pásky bola vynovená škola oficiálne otvorená 2. februára.
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Žiar má zrekonštruované všetky školy

Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta. Zľava: Monika Dobrotová, Dušan Švantner,
Štefan Škríp, Ladislav Topoľský a primátor Ivan Černaj.
Mesto Žiar nad Hronom ukončilo rekonštrukciu v poradí už tretej základnej školy, ktorá je
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika. Spolu
s obnovou objektov materských škôl, ktorá sa
práve začína, sa tak Žiar stane prvým mestom
na Slovensku s kompletne zrekonštruovanou
školskou sieťou. Slávnostné otvorenie vynovenej „Dvojky“ sa uskutočnilo v utorok 2. februára
v objekte školy. Súčasťou otvorenia bola i prehliadka všetkých zrekonštruovaných a novovybudovaných priestorov.
Slávnostného otvorenia sa okrem vedenia mesta,
na čele s primátorom Ivanom Černajom, poslancov
MsZ, riaditeľov škôl, pedagógov a zástupcov podnikateľských subjektov v našom meste zúčastnil aj
poradca ministra výstavby a regionálneho rozvoja
Štefan Škríp, Ladislav Topoľský, prednosta Krajského školského úradu v Banskej Bystrici a štátny
tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Dušan Švantner.
Riaditeľka školy Monika Dobrotová vo svojom
príhovore vyzdvihla úsilie všetkých, ktorí sa projektu rekonštrukcie akýmkoľvek spôsobom zúčastnili. Pracovníkov stavebnej firmy, zodpovedných
za samotnú stavbu, ktorými boli projektový manažér Pavel Mužík a stavebný dozor Emil Solnica, až
po vedenie mesta – primátora Ivana Černaja, prednostku Marianu Páleníkovú či viceprimátora Romana Zaťku. Dušan Švantner prítomným prízvukoval,
že hlavne vďaka kvalitne urobenému projektu, ktoré mesto vypracovalo, získala žiarska škola financie
potrebné k rekonštrukcii.
Na projekt dostalo mesto dotáciu 1 574 000 eur

z Regionálneho operačného programu Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ako nás informoval hovorca mesta Martin Baláž, vďaka európskym peniazom sa na škole vymenili okná, dvere,
zateplila fasáda, zmodernizovala telocvičňa a zariadili odborné učebne. Martin Baláž: „Zaujímavosťou
je aj vybudovanie novej multimediálnej učebne,
ktorá vznikla ako pristavené podlažie na existujúcom objekte technických učební. Má kapacitu
50 žiakov a vybavením sa radí medzi najmodernejšie na Slovensku.“ Škola sa môže pochváliť
kvalitným technickým vybavením a používaním
moderných informačno-komunikačných technológii vo výchovno-vzdelávacom procese. Žiaci obsluhujú 148 stolových počítačov, 60 notebookov
a až 11 tried využíva najmodernejšie interaktívne tabule a dve inovatívne jazykové laboratóriá.
Primátor mesta Ivan Černaj: „Som rád, že sa nám
podarilo zrekonštruovať všetky mestské základné
školy. V prípade tejto školy sme vďaka európskym
zdrojom mohli investovať aj do technickej výbavy,
čo kvalitu školy posúva o niekoľko levelov vyššie.
Myslím si, že investovať do detí a mládeže sa nielen
oplatí, ale je to povinnosťou samosprávy.“
Rekonštrukcia a modernizácia „Dvojky“, ktorá má
päť pavilónov učební, telocvičňu, jedáleň, objekt
dielní a športových ihrísk, pozostávala z výmeny
jestvujúcich drevených okien za okná plastové
s izolačným dvojsklom, výmeny vchodových drevených dverí za dvere z eloxovaného hliníka, komplexnej výmeny klampiarskych prvkov, zateplenia
obvodových stien stavieb kontaktným zatepľovacím systémom, realizácie nových okapových chodníkov, prekrytia jestvujúcich strešných krytín na

plochých strechách technológiou fóliami Fatrafol,
výmeny podlahy v telocvični, nadstavby objektu
dielní o učebňu informačných technológii so sociálnymi zariadeniami a prístavby schodiska. V objekte jedálne bola doplnená plošina pre telesne postihnuté osoby na prepravu vozíčkarov do objektu
jedálne. Vymenené bolo aj oplotenie areálu školy.
Odovzdávanie staveniska, a teda aj začiatok prác,
sa uskutočnilo 15. januára minulého roku. Môžeme teda skonštatovať, že kompletná rekonštrukcia
školy sa podarilo zrealizovať v rekordne krátkom
čase, keďže oficiálne bola naplánovaná na 17 mesiacov. Ostatné dve základné školy rekonštruovalo
mesto Žiar nad Hronom ešte v roku 2008. Náklady
vo výške 1,3 milióna eur pritom hradilo z mestského rozpočtu.
(li)
POZVÁNKA NA
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň
11. februára (t. j. vo štvrtok) o 9.00 hodine
do priestorov Základnej školy na Ulici M. R.
Štefánika v Žiari nad Hronom („Dvojka“) –
multimediálna učebňa nad dielňami – s týmto
programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
4. Informácia o vývoji na trhu práce, o stave
nezamestnanosti v meste Žiar nad Hronom
v r. 2009 a o opatreniach v oblasti služieb zamestnanosti na rok 2010 (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).
5. Informácia o projektoch.
6. Hodnotiaca správa o odpadovom hospodárstve za rok 2009.
7. Interpelácie poslancov.
8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine ZUŠ,
b) SMM,
c) Plnenie uznesenia MsZ v Žiari nad Hronom,
č. 124/2009.
9. Záver.
Mgr. Ivan Černaj, primátor mesta
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Do Žiaru sa narodili historicky prvé trojičky
ti a zdravia. Ako povedal, mestu v prípade, keď sa
narodia trojičky, vyplýva povinnosť, aby na mesiac
zabezpečila do rodiny opatrovateľku. Keďže sám je
otcom štyroch detí, veľmi dobre vie, aké náročné
je starať sa o jedno dieťa, Urblíkovci to majú trojnásobné. Trojnásobnú radosť i trojnásobnú starosť.
Primátor Ivan Černaj: „Vedenie mesta sa rozhodlo,
že tejto rodine pomôže nielen finančným darom
a zabezpečíme im opatrovateľku nie na jeden mesiac, ako to vyplýva zo zákona, ale na celý rok. Aspoň takouto formou chceme byť nápomocní.“ Ako
ďalej dodal, chlapci Urblíkovci sú jediné trojičky,
ktoré sa vôbec kedy v novodobých dejinách Žiaru
nad Hronom narodili a pomoc zo strany mesta tak
považuje za samozrejmosť.
(li)
Trojičky osobne navštívil aj Ivan Černaj.
PRE ZAUJÍMAVOSŤ

Koncom minulého roku sa Žiarčanom Drahoslave a Petrovi Urblíkovcom narodili trojčatá – chlapci. Rodičia im dali mená Matúš, Filip
a Jakub. Niekoľko týždňov po ich narodení bol
šesťčlennú rodinu navštíviť aj primátor Ivan
Černaj.
Dôvodom jeho návštevy bolo odovzdanie finančného daru mladej rodine, ktorá už má aj päťročného predškoláka Šimona. Navyše, okrem finančnej
pomoci zabezpečilo mesto Urblíkovcom aj fyzickú pomoc pri bábätkách v podobe opatrovateľky,
ktorá sa trojičkám venuje od pondelka 1. februára.
Ako počas návštevy prezradila domáca pani, túto
pomoc veľmi uvítajú, pretože pri detičkách sa zatiaľ
strieda iba ona s manželom, a tak denne nespia viac
ako štyri hodiny, čo je pre nich psychicky i fyzicky
veľmi vyčerpávajúce. Otec Peter sa kvôli starostlivosti o svoje poklady musel vzdať druhej práce,
aby mohol byť svojej manželke nielen oporou, ale
najmä rovnocenným pomocníkom. „Starostlivosť
o ne je naozaj ťažká. Dvadsaťštyri hodín od rána
do večera, od večera do rána. Striedame sa pri nich

iba my dvaja s manželom. Preto pomoc v podobe
opatrovateľky, ktorú nám zabezpečilo mesto, veľmi uvítame. V noci spí najskôr jeden z nás, potom
sa vystriedame. A ak sa dá, niekedy aj cez deň, čo
sa však v posledných dňoch fakt nedalo, tak si pospíme aj počas dňa. Ale to je výnimočne, pretože
treba nakúpiť, navariť, oprať, ožehliť. V priemere
spávame tak štyri hodiny denne,“ priznala Drahoslava Urblíková.
Že budú mať trojičky, bolo pre nich veľkým prekvapením a potešením zároveň. Obávali sa, aby
všetko dobre dopadlo, aby sa detičky narodili
zdravé. „Odkedy sú však na svete, veľmi sa z nich
tešíme,“ povedali zhodne manželia Urblíkovci.
Pri výchove a opatere sa im snaží pomáhať aj starší
syn Šimonko. „Šimonko sa na súrodencov tešil rovnako ako my. Toleruje ich, pomáha nám, podá cumlík či fľašku, ohreje vodu v ohrievači. Teraz dokonca
nechodí ani do škôlky, takže si na nich zvyká,“ prezradila mama štyroch synov.
Primátor počas návštevy obom manželom poprial pri výchove svojich detí najmä veľa trpezlivos-

Ak si myslíte, že starostlivosť o jedno malé bábätko či nákupy preň sú veľkou finančnou záťažou, pri trojičkách máte všetko trojnásobné.
Spýtali sme sa preto čerstvých mamičiek, koľko
ony minú na detské plienky a detské mlieko
pre jedno dieťa.
Pri váhe dieťatka do 6 kilogramov stoja kvalitné detské jednorazové plienky v akcii približne
12 eur, v balení je 90 kusov. Balenie vydrží 15 dní
pri spotrebe približne 6 plienok za deň, pri trojičkách je to priemerne 18 plienok za deň. Čiže
90 dňové balenie vydrží 5 dní, mesačne môžu
vyjsť detské plienky pre trojičky na 72 eur.
Naše trojičky musí mama Drahoslava kŕmiť
kvalitným sušeným mliekom. Balenie tohto
400 gramového mlieka stojí priemerne
11 eur a novorodencovi vydrží približne 5 dní.
Do mesiaca spotrebuje jedno dieťa 6 balení, čo je
66 eur. Pri trojičkách je toto všetko násobené tromi, to orientačne znamená 18 balení
po 11 eur vyjde 198 eur.

Tradičné novoročné stretnutie primátora s osobnosťami mesta
Aj tento rok sa konalo tradičné novoročné stretnutie primátora mesta Ivana Černaja
s osobnosťami mesta. V Estrádnej sále Mestského kultúrneho centra v Žiari sa stretli v utorok
26. januára.
Okrem vedenia mesta boli na stretnutie pozvaní
aj poslanci MsZ, riaditelia spoločností z hnedého
priemyselného parku v našom meste, vedúci zamestnanci mestského úradu, riaditelia základných
a stredných škôl v meste, riaditeľky Centra voľného
času, Základnej umeleckej školy Zity StrnadovejParákovej a Pohronského osvetového strediska,

členovia bánk, ktoré pôsobia na území nášho mesta, ako aj starostovia okolitých obcí. Ani tento rok
tak na stretnutí nechýbali osobnosti z verejného
života, ktoré svojim pôsobením v konkrétnych oblastiach prispievajú k rozvoju nášho mesta. Primátor všetkým prítomným poďakoval za spoluprácu
v roku 2009 a vyjadril presvedčenie, že rovnako
dobrá spolupráca s nimi bude aj v tomto roku.
Po skončení oficiálnej časti sa spomínané osobnosti zúčastnili aj tej neoficiálnej, kde sa mohli – niektorí po roku – opäť stretnúť a nerušene porozprávať.
(li)

www.mn.ziar.sk

Stretnutie prítomným spríjemnil
aj operný spevák Martin Babjak. Foto: DuPe
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Spaľovaním odpadov z domácností škodíme najviac sebe a svojim susedom
Pri riešení problematiky nakladania s odpadom
sa často stretávame s takýmto postojom niektorých obyvateľov nášho mesta: „Načo mám platiť
za smeti, veď ja žiadne smeti nemám, ani kukanádobu nemám... Mám piecku, tam všetko spálim
a mám so smeťami pokoj!“ Iní aj majú „kukanádobu“, odpad sa im riadne vyváža, ale keď pohrabú
lístie zo záhrady, poopiľujú konáre akosi automaticky rozložia ohník a tiež všetko spália.
Dym stúpajúci zo záhrad či verejných
priestranstiev pravidelne upozorňuje na zlé
návyky ľudí a zdravotné problémy, ktoré si spaľovaním odpadu môžu privodiť. Toxické látky,
ktoré pri tom vznikajú, škodia nielen životnému prostrediu, ale aj ľuďom samotným. O tom,
že konajú protiprávne, nemajú páliaci občania
mnohokrát ani potuchy.
Zákonov, ktoré zakazujú alebo obmedzujú spaľovanie odpadov, je hneď niekoľko. Dôvod je jasný:
pri spaľovaní odpadov dochádza k úniku toxických látok, ktoré ľudia dýchajú. Ide pritom
o veľmi nebezpečné karcinogénne látky. Mnohí si povedia: „Ja spaľujem len bioodpad, žiadne
plasty ani gumy. Ak spálim pár suchých konárikov
a trochu lístia, nikomu tým predsa neublížim.“ Nie
je to pravda. Spaľovaním bioodpadu dochádza
k úniku dechtu a jedovatého plynu, oxidu uhoľnatého. Okrem toho nedokonalé horenie pod vplyvom
nevhodnej vlhkosti, nízkych teplôt a nedostatku
kyslíka spôsobuje namiesto horenia dymenie, pričom dym nezasahuje len miesto spaľovania, ale aj
pozemky susedov či celú obec.
Obyvatelia, ktorí biologický či iný odpad ne-

spaľujú, sa teda majú dôvod brániť. Podporuje
ich v tom aj Občiansky zákonník. Ak ich nepríjemný dym obťažuje, môžu sa obrátiť na mestskú políciu (t. č. 159), alebo na bezplatnú Zelenú
linku (t. č. 0800 500 501).
Spaľovanie odpadu je zakázané. Tento zákaz
upravujú viaceré zákony:
•zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov,
•zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

•zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady (lístie,
trávu, konáre,...) alebo odpad z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu,... ), dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.
Ak niekoho vidíte, ako spaľuje odpad alebo vidíte,
odkiaľ sa šíri nepríjemný dym, upovedomte o tom
mestskú políciu alebo zamestnancov Odboru životného prostredia.
(OŽP)

NOVÝ HARMONOGRAM VÝVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
Z RODINNÝCH DOMOV V MESTE A V ŠÁŠOVSKOM PODHRADÍ

Pravidelný vývoz všetkých zberných nádob, z ktorých sa vyváža len 60 litrov (teda
polovica 110-litrovej zbernej nádoby), sa bude
uskutočňovať vždy nepárny týždeň v stredu – t.j. v stredu 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3.,
14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7.,
4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11.,
24.11., 8.12. a 22.12.
Pravidelný vývoz 110-litrových nádob,
z ktorých sa vyváža celý objem, t.j. 110 litrov
1 x za 14 dní, sa bude uskutočňovať vždy párny týždeň v stredu – t.j. v stredu 10.2., 24.2.,
10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6.,
30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10.,
20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. a 29.12.
Pravidelný vývoz 110-litrových nádob,
z ktorých sa vyváža celý objem, t.j. 110 litrov
1 x za 7 dní, sa bude uskutočňovať každý týžwww.mn.ziar.sk

deň v stredu.
Žiadame obyvateľov rodinných domov,
aby separované zložky (papier a plasty) vykladali pred svoju nehnuteľnosť v zbernej
nádobe, ktorú na tento účel dostali, a nie
vo vreciach! Iba v prípade, ak obyvateľ vyseparoval viac papiera alebo plastov ako je
objem zbernej nádoby, môže tieto zložky
uložiť vo vreci k zbernej nádobe a budú mu
vyvezené. Separované zložky, nezbalené
vo vreci, voľne uložené vedľa zberných nádob, napr. v kartónových škatuliach pracovníci spoločnosti Technické služby nevyvezú!
V prípade akýchkoľvek otázok volajte bezplatnú ZELENÚ LINKU – 0800 500 501,
kde vám na vaše dotazy v čase od 8.00
do 16.00 hod. radi odpovieme.
(OŽP)
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Podávanie súhrnných výkazov k DPH po 1. 1. 2010
Systém výmeny informácií medzi členskými štátmi na základe doteraz platného spôsobu podávania súhrnných výkazov sa ukázal ako nepostačujúci, a preto bolo potrebné dosiahnuť, aby daňová
správa členského štátu, v ktorom je daň z pridanej
hodnoty splatná, mala k dispozícii informácie
o dodaniach v rámci Spoločenstva čo možno najskôr a mohla ich využiť na účinný boj proti daňovým podvodom. Z uvedeného dôvodu dochádza
od 1.1.2010 k zmene lehoty na podávanie súhrnného výkazu ako aj spôsobu jeho podania. Zmeny
súvisiace s podávaním súhrnných výkazov boli premietnuté do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon o DPH).
Kto je povinný podať súhrnný výkaz k DPH
a v akej lehote?
Platiteľ DPH ak:
- dodal alebo premiestnil tovar oslobodený
od DPH z tuzemska do iného členského štátu;
- zúčastnil sa na trojstrannom obchodne ako prvý
odberateľ;
- dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe,
ktorá je povinná platiť DPH.
Lehota:
Platiteľ dane podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok v závislosti
od podmienok stanovených v § 80 ods. 1 a 2 novelizovaného zákona o DPH, pričom lehota je
od 1.1.2010 stanovená do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré táto povinnosť vzniká.
Zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná
pre DPH podľa § 7 alebo § 7a) ak:

Nerozumiete? Asi nie ste jediní. Že mám vysvetliť? S radosťou. Je tu ďalší ročník skladania
papiera – origami. Nastala chvíľa na príbeh
o dievčatku Sadako Sasaki, na lásku, porozumenie, no hlavne na mier.
Aj naše deti už niekoľko rokov žijú starým japonským umením. V dávnych časoch ľudia verili, že aj
origami papier má svoju dušu, a keďže sa skladá
bez strihania a lepenia, ostáva duša spolu s papierom neporušená. V celej histórií ľudstva boli vtáci
vnímaní ako výnimočné zvieratá. Boli blízke bohom a opradené viacerými legendami a príbehmi. Gréci a starí Rimania zobrazovali tancujúcich
žeriavov, čo bolo synonymom oslavy života či radosti. Tiež sa hovorilo, že žeriav je vták boha Apolóna – boha slnka, ohlasovateľ jari a svetla. V Ázii
predstavoval symbol šťastia a večnej mladosti,

dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe,
ktorá je povinná platiť DPH.
Lehota:
Takáto zdaniteľná osoba podáva súhrnný výkaz
len za kalendárny štvrťrok, pričom prvýkrát tak
urobí v termíne do 20.4.2010.
Ako podať súhrnný výkaz k DPH?
Súhrnný výkaz sa po 1.1.2010 podáva len elektronickými prostriedkami, to znamená, že bude
realizované prostredníctvom Portálu daňovej správy SR www.drsr.sk v časti, ktorá sa nazýva eTAX,
pričom platiteľ dane sa musí stať autorizovaným
používateľom elektronických služieb. V praxi to
vyžaduje realizáciu nasledovných krokov:
Registrácia na Portáli daňovej správy
V prvom kroku je potrebné si zo svojej počítačovej stanice vyplniť formulár pre registráciu používateľa pre autorizované služby, ktorý spolu s vygenerovaným ID je treba vytlačiť a priniesť na miestne
príslušný daňový úrad za účelom autorizácie používateľa. Predtým, ako platiteľ navštívi DÚ, sa musí
rozhodnúť pre formu podpisu elektronicky doručovaných dokumentov, teda súhrnného výkazu.
Zo zákona o DPH vyplýva, že súhrnný výkaz musí
byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom
(ZEP) alebo pokiaľ osoba, ktorá podáva súhrnný
výkaz má uzavretú písomnú dohodu s daňovým
úradom, ktorá obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, s použitím tzv. elektronickej
značka (EZ) použije EZ. Upozorňujeme však, že
pri použití EZ má osoba povinnosť do 5 pracovných
dní odo dňa elektronického podania súhrnného
pre Japoncov to je vták šťastia, Číňania v ňom zase
vidia nebeského žeriava – symbol vernosti a múdrosti. Preto sa najčastejšie skladá vták žeriav. Staré
kultúry veria, že dokáže prepraviť dušu do raja,
a tiež že nás dokáže ochrániť. Súťaž v skladaní papierového žeriava sa organizuje aj u nás, minulý
rok sa konala od polovice mája do polovice júna.
Zúčastnili sa ho piataci zo všetkých základných
škôl v našom meste. Tých najlepších vo všetkých
kategóriách čakali odmeny v podobe vecných
cien, výletu do maďarského Tropicaria a odovzdanie tisícky poskladaných žeriavov – orizuríkov na
japonskej ambasáde v Bratislave. Tento rok sa
súťaž rozšíri do ďalších regiónov a okrem žiarskych detí sa do skladania origami zapoja i piataci
z Kremnice, Banskej Štiavnice, Žarnovice a Novej Bane. V duchu myšlienky a posolstva mieru
položia vybraní žiaci veniec z orizurov na miesto
vo svojom meste ako pamiatku na deň, kedy bolo
ich mesto oslobodené počas druhej svetovej vojny, a taktiež darujú orizuríkov sociálnym zariade-
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výkazu doručiť správcovi dane v písomnej forme
jeho prvú stranu a vyhlásenie o podaní písomnosti
elektronickou formou.
Autorizácia používateľa na miestne príslušnom
daňovom úrade
Je nevyhnutnou podmienkou na získanie prístupu k autorizovaným elektronickým službám konkrétneho daňového subjektu. V procese autorizácie
sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu, ktoré sú
evidované v daňovom informačnom systéme.
Podrobný postup registrácie a autorizácie je zverejnený na Portáli daňovej správy SR v časti Aktuality a Elektronická komunikácia, kde je k dispozícii aj
Používateľská príručka pre autorizované elektronické služby a podrobné Podmienky využívania Autorizovaných elektronických služieb vrátane nutných
technických predpokladov na strane používateľa.
Podanie Súhrnného výkazu elektronickými
prostriedkami
Po úspešnej registrácii a autorizácii má používateľ autorizovaných elektronických služieb možnosť
podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami
podpísaný buď ZEP alebo elektronickou značkou.
Upozorňujeme, že je potrebné dodržať lehotu na
podanie súhrnného výkazu, ktorá je s účinnosťou
od 1.1.2010 najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré je povinnosť podať súhrnný výkaz.
Bližšie informácie k povinnosti podávaniu súhrnného výkazu elektronickou formou získate
na web stránke www.drsr.sk v časti aktuality.
Odbor služieb pre verejnosť, DRSR Banská
Bystrica
niam, akými sú domovy dôchodcov či nemocnice.
Ešte v septembri boli oslovení i primátori z týchto
miest, aby sa zúčastnili na projekte. Neskôr boli
vyškolení učitelia, aby vzdelávanie detí mohlo
prebiehať individuálne v triedach. Jedenásty november je svetový deň origami a tento deň bol
aj dňom oficiálneho spustenia prvého ročníka
skladania papiera. Ešte koncom minulého roka
boli odovzdané prvé ceny v rýchlostnom skladaní
orizuru. V súčasnosti sa čaká na výsledky zo škôl.
Veľké finále sa bude konať už v piatok 12. februára o deviatej hodine. Z každého mesta postupuje
10 súťažiacich. Svoju účasť už potvrdili japonská
atašé Masako Morishita, profesor na UK v Bratislave, a zároveň aj predseda Slovenskej origami
spoločnosti Jaroslav Jaroš a ako mediálne známa
tvár príde Marianna Ďurianová. Napriek negatívnym správam, vojnám a krízam tak môže príbeh
o poskladaní tisícky orizurov a splneného želania
pokračovať v našich deťoch.
Dominika Urbánková
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Helena a Otto sú spolu už dlhých 60 rokov

V piatok 15. januára oslávili manželia Helena
a Otto Šimonovičovci už 60 rokov spoločného
života. Pri tejto príležitosti im vedenie mesta
v spolupráci so ZPOZ v Žiari nad Hronom pripravilo diamantovú svadbu.
Otto Šimonovič sa narodil v roku 1926 ako tretie
dieťa v Trstenej na Ostrove, okres Dunajská Streda.
Tu vychodil tri triedy základnej školy – maďarskej,
neskôr chodil dva roky do slovenskej základnej školy v Devíne, kde býval u starých rodičov. Odtiaľ išiel
študovať na gymnázium do Bratislavy. Keď v roku
1938 pripadol Žitný Ostrov v rámci Viedenskej
dohody Maďarsku, musel začať navštevovať maďarské gymnázium v Dunajskej Strede. O rok neskôr musel Maďarsko opustiť, a tak sa presťahoval
do Mostu pri Bratislave, kde prešiel na nemecké
gymnázium a odtiaľ na strojársku priemyslovku
v Brne. Kvôli vojnovým udalostiam školu v Brne prerušil a dokončil ju až v rokoch 1945-1947 vo Viedni.

Keď sa v júli po maturite vrátil k rodičom do Smoleníc, zoznámil sa tu so svojou manželkou Helenkou a
15. januára 1950 sa zosobášili.
Už ako ženatý pracoval v Stavebných závodoch
na rekonštrukcii zámku v Smoleniciach, neskôr
v Armatúrke Myjava a v Chemolaku Smolenice,
odkiaľ musel v rámci „reorganizácie“ odísť. Ďalšia
jeho cesta viedla do Závodu SNP v našom meste. Vo februári 1959 sa s manželkou presťahoval
do Žiaru nad Hronom, kde pracoval od roku
1958 až do odchodu do dôchodku. V závode pracoval v elektrolýze, na KMP, v teplárni a v druhovýrobe – Alufinale, nakoniec ako vedúci vývojovej dielne výroby Al-okien a ako príležitostný prekladateľ
na investičných akciách.
Jeho manželka Helenka sa narodila v roku
1926 v Smoleniciach ako najstaršia. Z piatich súrodencov, o ktorých sa musela starať už ako dieťa.
Po skončení základnej školy a meštianky už ako
15-ročná nastúpila do zamestnania. Pracovala v Trnave, Bratislave, v lekárni v Smoleniciach, v Chemolaku ako vedúca závodnej kuchyne a v Žiari nad
Hronom ako vedúca bufetu v závode v kysličnikárni. Pred odchodom na dôchodok bola zamestnaná
ako prevádzkarka v závodnej kuchyni. So synom
Ottom majú spolu dvoch synov – Jána a Otta, troch
vnukov Ota, Adama, Ondreja, jednu vnučku Michaelu a jedného pravnúčika Šimonka.
Otto sa kedysi vo voľnom čase venoval hudbe –
bol bubeníkom tanečného orchestra ZK-ROH, obľúbil si tiež prácu v záhradke a venoval sa aj prekladateľskej činnosti. Helenka zase rada štrikovala a šila
pre deti, intenzívne sa tiež venovala domácnosti
a záhrade. Ich dvaja synovia sa venovali športu. Ján
atletike a Otto volejbalu. Obaja sú týmto športom
verní dodnes, hoci už majú tiež „svoje“ roky.
(li)

BLAHOŽELANIE

Dňa 15. januára oslávili 60 rokov spoločnej cesty životom – diamantovou svadbou –
manželia Helena a Otto Šimonovičovci.
K významnému životnému jubileu srdečne blahoželajú a do ďalších spoločných rokov prajú veľa
zdravia synovia Ján a Otto s rodinami.
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POMÔŽME SPOLOČNE

Nedávno som spolu so svojím mesačným
bábätkom skončila na detskom oddelení našej nemocnice. Našťastie, nebolo to nič vážne
a lekárom a sestrám ďakujem za starostlivosť,
avšak prekvapila ma jedna vec. Môjho anjelika
obliekli do nemocničných dupačiek a košieľky,
ktoré neboli práve najnovšie. Boli už veľakrát
prané a aj mierne potrhané. Viem, že cieľom
vedenia žiarskej nemocnice je investovať skôr
do nových prístrojov, napríklad CT, sona či
iných moderných operačných strojov ako do
oblečenia pre hospitalizované detičky, a tak
som sa rozhodla, že nemocnici venujem niekoľko kúskov oblečenia, ktoré je už mojej dcére
malé.
A teraz sa dostávam k dôvodu, prečo píšem
tento článok. Chcem požiadať aj ostatné mamičky, ktoré majú kopu oblečenia po svojich
ratolestiach, aby sa ku mne pridali a venovali
nemocnici detské košieľky, dupačky, kabátiky či nohavičky pre deti od narodenia po asi
6 rokov. Veď aj vám sa môže stať, že skončíte
s dieťatkom na tomto oddelení. Tak sa spojme
pre dobrú vec.
Ak teda chcete, doneste oblečenie priamo
na detské oddelenie žiarskej nemocnice vrchnej sestre Kataríne Bílkovej. Vopred všetkým
maminkám a aj redakcii Mestských novín
za spoluprácu ďakujem.
Mama Katka
DAŇOVÝ ÚRAD
POZVÁNKA

– na prednášku pre verejnosť k novele zákona o dani z pridanej hodnoty č. 471/2009 Z. z.
účinnej od 1.1.2010 a na prezentáciu k elektronickému podávaniu súhrnných výkazov a žiadostí o vrátenie dane, ktorá sa uskutoční dňa
12.2.2010 o 9.00 hod. v zasadačke Daňového
úradu I, Tr. SNP 75, Banská Bystrica.
Lektori: Ing. Ľubica Faráriková – DR SR,
pracovisko Banská Bystrica, Ing. Katarína Slížiková – DR SR, pracovisko Banská Bystrica,
RNDr. Jaroslav Hlavačka, DR SR, pracovisko Banská Bystrica.
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Manželia Blahovci si splnili svoj sen – majú vlastnú čajovňu
Čajovňa za rohom funguje iba od 24. októbra
minulého roku, no napriek tomu už má svojich
stálych zákazníkov a fanúšikov, ktorí sa do jej
priestorov radi vracajú nielen kvôli príjemným
majiteľom, ale najmä kvôli chutným čajom.
„V deň svadby sme si s manželkou uvedomili, ako
veľmi nám chýba rodina a život na Slovensku a rozhodli sme sa vrátiť z Anglicka späť domov,“ začína
svoje rozprávanie Dušan Blaho, majiteľ čajovne,
a pokračuje: „Vždy sme mali spoločný sen. Ak sa nám
bude v živote dariť, tak si niekedy, keď budeme starší,
otvoríme čajovňu na oddych. Potom sme sa však zamysleli, že prečo máme čakať, až kým budeme starší
a bude sa nám dariť. Veď dariť sa nám možno nebude
nikdy. Keď sa však človek začne pozerať na to „darenie sa“ cez peniaze, tak to podľa mňa nikdy nepríde.
Rozhodli sme sa preto, že ideme domov a budeme
robiť to, čo naozaj chceme.“ Myšlienku na vlastnú
čajovňu mal v hlave od chvíle, ako navštívil prvú čajovňu v živote, ktorá ho ihneď uchvátila. Čajový sáčok
je podľa Dušana úžasná vec na rýchlu prípravu čaju.
„V mnohých kultúrach však čaj plní inú úlohu, ako len
tú – rýchlo si ho uvariť a vypiť. Je to o tom, že človek
si čaj uvarí, oddýchne si pri ňom a vychutná si ho. Pije
ho tak kvalitný, ako si môže dovoliť. Mne nevadí, že
strávim pri príprave čaju o desať minút viac. Viem, že
sa mi to vráti späť v chuti a zdravotných účinkoch.“
Pre Dušana má čaj aj iný význam ako len to, že je to
nápoj. „Pre mňa je stelesnením relaxu. Keďže poznám
aj jeho liečivé a blahodarné účinky, nevyužívam ho
napríklad len na zapíjanie po jedle. Na čaji ma fascinuje aj to, že dáva ľuďom čas posedieť si, porozprávať
sa a oddýchnuť si. V dnešnej dobe je dvadsať minút,
ktoré strávime s niekým blízkym alebo iba sami pri
šálke čaju pritom relaxujeme, úžasná vec. Málokto si
to môže dovoliť. Stojí však za zamyslenie, či nestojí za
to odkrojiť si trochu z času, ktorý venujem pozeraniu
televízie či hrám na počítači. Oplatí sa venovať viac
času samým sebe a premýšľaním prichádzať na veľa
vecí,“ prezrádza svoju filozofiu Dušan.
Nie je čaj ako čaj
V klasickom vrecúškovom čaji sú zvyčajne dva
gramy čaju. V čajovni používajú na prípravu bielych,
čiernych či zelených čajov približne šesť gramov
na tri a pol deci. Ovocných osem až desať gramov
na ten istý objem.
Kedy vieme, že je čaj dobrý? „Ak ide o ovocný alebo voňavý čaj, je to jednoduché – oba musia spĺňať
to, že budú chutiť a voňať. Takže stačí ich ovoňať.
Aj našich zákazníkov, keď sa nevedia rozhodnúť,
necháme čaje ovoňať a podľa toho si vyberú, ktorý im pripravíme. Druhou vecou je, či čaj vonia
po umelej prísade alebo uvoľní prírodnú arómu. To
však možno zistíte až vtedy, keď už máte chute trochu
vycibrenejšie. Čo sa týka ortodoxných čajov, a teda
čiernych, bielych a zelených, tam nie je konštantné
ako zistiť kvalitu. Dôležité je tiež, ako skladujete čaj

po kúpe vy. V závislosti od druhu čaju je ich doba trvanlivosti od 6 mesiacov do troch rokov, ale v čajovni
napríklad máme aj 30 ročný čaj Pu-Erh, ktorý časom
dozrieva a stáva sa kvalitnejším,“ približuje milovník
čaju.
Ako čaj skladovať a ako ho správne pripraviť
Keď si zákazník kúpi čaj v čajovni, dostane ho v špeciálnom vrecúšku. Zvnútra je papierový, ale z vonka
má nepriedušnú celofánovú vrstvu. To je dobré na
skladovanie akéhokoľvek čaju po dobu pár mesiacov, pokiaľ je dobre uzavretý. Ale napríklad dobrá je
i dóza na čaj, ktorá dobre tesní a ktorá drží čaj mimo
slnečného svetla. Ako hovorí Dušan, zákazníkom odporúča nekupovať si veľa čaju naraz, je to zbytočné.
Naozaj kvalitné čaje nie sú lacné, a preto je okrem
správneho skladovania dôležitá aj správna príprava.
„Mňa by mrzelo, keby si takýto čaj náš zákazník kúpil
a doma by si ho nesprávnou prípravou znehodnotil
a pripravil by sa tak o jeho chuťové kvality a zdravotné účinky. Preto na každý čaj, ktorý predáme, napíšeme jeho správnu prípravu. Napríklad 1,5 gramu na 1
deci vody zaliať 80 stupňovou vodou a nechať lúhovať dve až tri minúty. To je návod, ako čaj nepokaziť
a ako ho spraviť štandardne dobrý. Ľudia, ktorí majú
radi výraznejší čaj, tí už môžu s čajmi experimentovať
viac. Aj im však poradíme, ako si ho pripraviť tak, aby
ho nepokazili.“ Aby sme zistili správnu gramáž, je čaj
potrebné odvážiť. Vo všeobecnosti má čajová lyžička
dva gramy čaju. Môže sa to však meniť s veľkosťou
čajových lístkov. Keď sa pripravuje čaj v čajovni, tak
sa naváži presne na gramy. „V špeciálnej kanvici sa
zohreje filtrovaná voda na presne stanovenú teplotu
a lúhuje sa tiež presne stanovenú dobu. Čaj robíme
tak dobre, ako to ide, pretože je škoda pokaziť dobrý
a kvalitný čaj.“ Drvivá väčšina čajov v Čajovni za rohom je z Číny, potom z Japonska, Taiwanu, Vietnamu,
Indie, Srí Lanky či Brazílie.
Čaje pije podľa nálady
Jedným z Dušanových obľúbených čajov je aj taiwanský čaj Gaba, ktorý si pripravil aj počas nášho
stretnutia. „Pijem veľa zelených čajov, ale aj biele,
čierne či polofermentované. Konkrétne jeden obľúbený nemám. Vždy mám chuť na nejaký iný, záleží to
aj od nálady. Poznám sa, a preto viem, že keď si dám
napríklad Mate, tak ma to poriadne povzbudí. Odkedy mám čajovňu, mám neobmedzený výber a to ma
teší.“ Do čajovne chodia aj zákazníci, keď sú napríklad
prechladnutí alebo ich bolí hlava, a pýtajú si radu, aký
čaj im pomôže. Takýchto čajov je viac, napríklad zázvorový alebo čaj Lapacho, ktorý prečisťuje organizmus. Keď sa ťažšie zaspáva alebo je človek nervózny,
pomáha levanduľa. Ak aj vy patríte k ľudom, čo musia
mať cukor v čaji, potešíme vás, čaj sa cukriť môže. „Ak
niekomu chutí s cukrom, nech ho pije taký, dostane ho aj v čajovni, takisto med. K nápoju si môžete
u nás kúpiť aj pochutiny ako čajové pečivo, pistácie,
sóju, pražené mandle, arašidy v čokoláde, sušené

www.mn.ziar.sk

banány. Mladí ľudia si niekedy pýtajú piškóty či horalky, tie však v čajovni nemáme.“ Naopak, nájdete tu
množstvo kníh, časopisov či spoločenských hier. „Čo
ma prekvapuje, v obľube je klasická hra Človeče, nehnevaj sa,“ prezrádza s úsmevom Dušan.
Patrí mu titul Degustátor čaju

Dušan Blaho so svojím obľúbeným nápojom.
Foto: Kvetoslav Šakový
Dušan sa zúčastnil aj súťaže, kde si zmeral sily s konkurentmi vo vedomostiach o čaji. Do súťaže Čajomil
roka 2009, ktorú organizuje portál www.cezokno.net,
ho aj s manželkou Valériou nominovali víťazi predchádzajúceho ročníka. Napísali o Dušanovi a Valérii
príbeh a vďaka nemu skončili na druhom mieste. „Čo
je zaujímavé, ja dodnes neviem, čo v tom príbehu
o nás napísali. Za jednotlivé príbehy hlasovali ľudia
z celého Slovenska, ktorí sa súťaže zúčastnili hlasovaním cez internet. Celú súťaž a titul Čajomil vyhral pán,
ktorého osobne nepoznám, ale vo svete čaju u nás
je už pojem. Druhé miesto ma však veľmi potešilo.“
Súčasťou podujatia bola aj súťaž v degustovaní čaju.
Pozostávala zo štyroch kôl. „Súťažilo sa v poznávaní
16 druhov čajov. Bol tam suchý čaj, čiže čajové lístky.
Z neho bol pripravený nálev, ktorý sme mohli lyžičkou ochutnať. Úlohou bolo správne pomenovanie
čaju, aký je a odkiaľ pochádza. Toto sa mi podarilo pomerne suverénne vyhrať.“ Dušanovi určite pomohlo
aj to, že je, ako sám povedal, blázon do čajov. Čiže keď
dopije čaj, vylúhované lístky skúma, prezerá, ochutná
ich a snaží sa zapamätať si, ako vyzerajú. Práve toto sa
mu pri spomínanej súťaži vyplatilo. „Keď budem mať
možnosť, podobnú súťaž by som chcel urobiť aj u nás
v Žiari. Zatiaľ iba pre našich zákazníkov a nechcel by
som to poňať súťažne, ale skôr hravo.“ Majitelia našej
žiarskej čajovne naozaj vymýšľajú stále nové a nové
zaujímavosti, ktorými sa chcú svojim zákazníkom
zavďačiť. Jednou zo zaujímavostí je aj Putovná kanvička. Ak pôjdete na výlet a budete mať chuť uvariť
si dobrý čaj, príďte si ju zobrať so sebou. „Kanvičku
si vyzdvihnete u nás v čajovni, zoberiete ju so sebou
na výlet, pripravíte si v nej čaj, urobíte zopár fotografií
či krátke video a prinesiete nám ju späť do čajovne,“
dodáva na záver Dušan.
(Viac o žiarskej čajovni na www.cajovnazarohom.sk
alebo na sieti facebook.)
(li)
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MSKC

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

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

Vstupné: 1 €

AKO DOMA - ROBO PAPP – unplugged

19.2. o 20.00 hod.
Miesto konania: Reštaurácia PALUBA
Vstupné vrátane konzumného: 5 €

19_2_2010
o 20_00 hod.
DJs: Kieran Brindley/UK
(Ministry of Sound, Cr2) Bidlo
aka Aqua/SK (musiq1.tv, djaqua.sk) Green T /SK/UK vs. Uffe /SK (djgreent.
com, electronicmusc.sk) Slawo /SK (chilloutdjs.sk) Mark Zelia vs. Korintan /
SK (electronicmusic.sk)
Miesto: MsKC estrádna sála ZH Vstupné: predpredaj - 3 € MsKC

27. 2. 2010 Žiar nad Hronom

NEHANEBNÍ BASTARDI
9./10. 2. o 19.00 hod. (akčný/vojnový, USA, 153 min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
PLANÉTA 51
13./14. 2. o 16.00 hod. (animovaný, Veľká Británia, Španielsko, 91 min., slov.
dabing) Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE VHODNÝ PRE VŠETKY VEKOVÉ SKUPINY
ZOMBIELAND
16./17. 2. o 19.00 hod. (horor, komédia, USA, 87 min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
MUŽI V RUJI
20./21. 2. o 19.00 hod. (komédia, ČR, 119 min., česká verzia)
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
BABYLON A.D.
23./24. 2. o 19.00 hod. (akčný, USA/Francúzsko, 90 min., české titulky)
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

www.mn.ziar.sk
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL
NA „JEDNOTKE“ NA JEDNOTKU!

Skôr ako sa rozhodnete vybrať pre vaše
dieťa tú správnu školu, prečítajte si, čím
je zaujímavá práve
„Jednotka“.
Novinkou v školskom roku 2010/2011
na našej škole bude:
•výučba anglického jazyka pre všetkých žiakov už
od prvého ročníka,
•posilnenie druhého cudzieho jazyka od šiesteho
ročníka.
Ďalej ponúkame vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule už od prvého ročníka, výučbu
informatickej výchovy od prvého ročníka, triedy
pre žiakov s nadaním pre matematiku a prírodovedné predmety od piateho ročníka, triedy pre žiakov
so športovým nadaním od piateho ročníka, atraktívne činnosti v školskom klube detí, rôznorodú krúžkovú činnosť na I. a II. stupni v popoludňajších hodinách, aktivity vyplývajúce z projektu COMENIUS.
Chcete, aby aj vaše dieťa bolo priamym účastníkom
projektu COMENIUS? Je to medzinárodný dvojroč-

ný projekt, do ktorého sa zapájajú základné školy
z krajín Európskej únie. Medzi jeho najväčšie pozitíva patrí aktívna spolupráca s partnerskými školami
(našimi partnerskými krajinami sú Česko, Grécko,
Fínsko, Španielsko a Veľká Británia), a zároveň zdokonalenie sa v komunikačnom jazyku – angličtine.
Najväčšou výhodou je návšteva partnerských škôl.
Naše najbližšie partnerské stretnutie sa uskutoční
v španielskej Anglesole. Zúčastnia sa ho traja učitelia a šesť vybraných žiakov. Všetky náklady spojené
s prípravou stretnutia, kúpou leteniek a ubytovaním
sú hradené z projektu. Taký istý počet detí navštívi aj
našu koordinátorskú školu v Koulu vo Fínsku. Výsledným produktom bude DVD, ktoré bude obsahovať
rôznorodé aktivity škôl s trvale udržateľným rozvojom. Účasť v projekte žiakov obohatí aj o nezabudnuteľné zážitky a nadviazané školské partnerstvá.
Ešte váhate, či sa zapojiť?
Každoročne organizujeme plavecké a lyžiarske
kurzy, výlety, exkurzie, besedy pre žiakov...
Pre nás je samozrejmosťou, že uprednostňujeme
využívanie moderných vyučovacích metód, využívame zážitkové formy učenia, uplatňujeme individuálny prístup pedagógov k žiakom, rozvíjame nielen

poznávaciu, ale aj emocionálnu stránku žiakov, dbáme na pozitívnu motiváciu. Okrem skúsených pedagógov a vychovávateľov môžu rodičia a žiaci využiť
aj služby výchovnej poradkyne, školskej špeciálnej
pedagogičky, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prácou v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického
poradenstva v Kremnici a pomoc dvoch asistentiek
učiteľa.
Kde u nás prebieha „dobré“ vyučovanie?
No predsa v odborných učebniach informatiky, v jazykových učebniach s interaktívnou tabuľou, v novovybudovanej školskej knižnici, v učebni špeciálneho pedagóga, v školských dielňach a v eko-parčíku,
v dvoch telocvičniach, na prírodnom futbalovom
ihrisku a na ihrisku s umelým trávnikom.
Z množstva aktivít, ktoré robíme na našej škole,
ešte vyberáme napríklad činnosť Žiackeho parlamentu, školský časopis Fajnovinky, interaktívna
výstava Klíma nás spája, environmentálne aktivity
v rámci projektu Zelená škola, prevenčné aktivity
– Policajt môj kamarát, Protech, tvorivé dielne pre
predškolákov či imatrikulácia prvákov. Ďalšie informácie o nás získate na www.zsjanzh.edu.sk.
Tešíme sa na vás. Vedenie I. ZŠ

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS MYSLIEŤ NA BUDÚCNOSŤ VAŠICH DETÍ A ROZHODNÚŤ SA PRE ,,DVOJKU“
Základná škola na Ul.
M. R. Štefánika v Žiari
nad Hronom už vyše 45 rokov otvára brány všetkým
žiarskym deťom a vedie
ich k aktívnemu poznávaniu okolitého sveta.
Vedenie školy sa spolu
so všetkými zamestnancami snaží uplatňovať súčasné humanistické zmeny
a nové trendy vo svojom školskom vzdelávacom
programe. Vo vyučovacom procese využívame rôzne zaujímavé metódy a formy, napr. prácu s eBeam
tabuľou a mini notebookmi, vyučovanie v zmodernizovanej školskej knižnici či fyzikálnej učebni.
V tomto školskom roku sme na 1. stupni začali vyučovať na hodinách telesnej výchovy základy minitenisu. Zapájame sa tiež do mnohých projektov,
ktoré motivujú žiakov k tomu, aby sa v škole dobre
cítili, napr. Otvorená škola, Zelená škola, Milujeme
život... Akceptujúc skutočnosť, že Slovensko patrí
do EÚ a požiadavku dnešnej spoločnosti, aby mladí
ľudia vedeli komunikovať v cudzom jazyku, otvárame od roku 2006 triedu so zameraním na spoločenskovedné predmety. Žiaci majú možnosť už v prvom
ročníku spoznávať základy anglického jazyka v rámci

vyučovacieho procesu. Prostredníctvom didaktických hier sa zoznamujú s písmenami, číslami, spoznávajú svoje blízke okolie, učia sa vzájomnému rešpektu a osvojujú si slovnú zásobu z cudzieho jazyka.
Čo ponúkame:
•školský vzdelávací program pre triedu so zameraním na spoločenskovedné predmety,
•možnosť navštevovať školský klub detí od 6.00 do
17.00 hod. v riadnej prevádzke, podľa záujmu rodičov i v čase hlavných či vedľajších prázdnin v zrekonštruovaných priestoroch,
•mimoškolské aktivity vo forme krúžkov s hudobno-pohybovým, športovým a polytechnickým
zameraním,
•dlhodobé zapojenia sa do projektov (Zelená škola, ProTech, Zdravý úsmev, Škola dokorán, Otvorená
škola – Infovek, Lego - dacta), vypracovaním krátkodobých projektov škola v minulom školskom roku
získala prostriedky v sume 21 667,58 €,
•výbornú spoluprácu s MŠ – poskytujeme učebňu
výpočtovej techniky pre predškolákov, organizovanie športového dňa, otvorených hodín.
Čím sa odlišujeme:
•nadštandardné materiálno-technické podmienky (novovybudovaná multimediálna učebňa
vybavená 15 notebookmi, eBeam tabuľou, plazmou,

Naša škola sa nachádza v tichom
prostredí sídliska Etapa pod jednou strechou so Základnou
umeleckou školou.
V jej okolí je veľký
športový areál, ktorý
prechádza rekonštrukciou. Čoskoro v ňom pribudne
aj prvý skejtpark. K dispozícii majú žiaci aj tri kvalitne
vybavené telocvične. Práve tieto skvelé podmienky
na športovanie využíva mnoho športových krúžkov
– cyklistika, volejbal, športová streľba, stolný tenis,
karate, atletika či gymnastika.
Na budúcich prvákov sa tešia pani učiteľky, ktoré
ich privítajú na zápise v ROZPRÁVKOVEJ KRAJINE

v nedeľu 14. februára v čase od 10.00 do 15.00
hod. a v pondelok 15. februára v čase od 9.00
do 16.00 hod. Od septembra na nich čakajú tri
moderné učebne informačno-komunikačných
technológií s eBeam tabuľou.Vyučujúce I. a II. stupňa na vyučovacích hodinách využívaju moderné
a netradičné formy vzdelávania. Okrem klasických
tried máme triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (bývalé triedy ERIN), ale aj triedy
pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním
so zameraním na vyučovanie cudzieho jazyka.
Od septembra plánujeme otvoriť športovú triedu
so zameraním na volejbal (dievčatá), karate, cyklistiku, športovú streľbu a atletiku.
Školská jedáleň okrem tradične kvalitných
a chutných jedál bude ako jediná v našom meste

vizualizérom, digitálnym mikroskopom; 3 počítačové učebne, novozariadené fyzikálne laboratórium,
2 jazykové laboratóriá, učebňa elektroniky; zrekonštruované priestory telocvične s novým telocvičným
náradím, moderné vybavenie školskej jedálne, zrekonštruovaný areál školy, školská knižnica),
•škola disponuje 148 PC (z toho 45 notebookov),
11 eBeam tabuľami, 14 dataprojektormi, 28 tlačiarňami a 4 skenermi,
•vynikajúce úspechy v predmetových olympiádach a postupových súťažiach,
•schopnosť prispôsobiť vyučovanie potrebám dieťaťa – integrujeme nadané deti, deti so zdravotným
postihnutím, vývinovými poruchami učenia; žiakom
sú v škole k dispozícii dve špeciálne pedagogičky
a dvaja asistenti učiteľa,
•využívanie moderných vyučovacích metód:
(projektové vyučovanie, kooperatívne učenie, využívanie interaktívnych výukových programov v rámci
vyučovania všetkých predmetov v učebniach výpočtovej techniky),
•atraktívne a zmysluplné využívanie hodín telesnej
výchovy aj prostredníctvom celoslovenského projektu„Tenis do škôl“,
•CVČ v areáli školy.
www.zsstefanikazh.edu.sk

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O „ŠTVORKE“

www.mn.ziar.sk

od 1.9.2010 ponúkať pre žiakov aj diétne stravovanie. Popoludnie môžu deti stráviť v Školskom klube
detí, ktorý je otvorený do 16.30 hod., príp. aj dlhšie,
podľa potrieb rodičov. V prípade, že máte záujem
rozvíjať talent a umelecké sklony vášho dieťaťa, môžete si vybrať zo širokej ponuky už spomínanej ZUŠ.
Na našej škole pracuje okrem množstva záujmových krúžkov aj Žiacky parlament, ktorý organizuje
pre svojich spolužiakov rôzne kultúrne a športové
akcie. Naše trhy, burza hračiek, fašiangové či halloweenske sprievody sa už niekoľko rokov tešia veľkej obľube.
Ak vás zaujali priestory školy, jej areál, ako aj
samotný vyučovací proces, môžete nás kedykoľvek navštíviť. Bližšie informácie o nás získate aj
na www.zsjilemnickehozh.sk.

10

9. február 2010 | Mestské noviny

INFORMÁCIE/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom organizuje počas jarných prázdnin prímestský tábor
(22. – 26.2.). Pôjdeme po náučnom chodníku Ladomerská Vieska – Šášovské Podhradie. Čo sme cestou videli? – výtvarná súťaž. Zaplávame si v bazéne
na plavárni – prekonáme našich vesliarov na veslárskom trenažéri. Vyberieme sa po stopách slávnych ľudí – zoznámime sa s pamätnými tabuľami
v našom meste. Na fašiangovom karnevale sa pokúsime spoznať, kto je pod akou maskou. Prihlásiť
do tábora sa môžete priamo v Centre voľného času
na Ulici M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom. Viac
informácií získate na telefónnych číslach 673 33 48,
0905 295 556 alebo mailom na cvczh@gmail.com.
Vyplnené prihlášky do prímestského tábora nám
doručte do 15. februára. Tlačivo si môžete stiahnuť na webovej stránke www.cvczh.edu.sk. Cena
za týždeň v tábore je 20 €.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

9. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
10. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
11. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
12. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
13. 2. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
14. 2. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
15. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
16. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
17. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
18. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
19. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
20. 2. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris
21. 2. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
22. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
23. 2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod. RNDr. Anna Florovičová
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

13. 2. MUDr. Ervín Gürtler, Zubná ambulancia, Vyhne (694 23 29)
14. 2. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
20. 2. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
21. 2. MUDr. Viera Krnčoková, Štefánikova 24, Lutila (672 20 71)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 12.00 hod.
MUDr. Ľudmila Lysinová
POZVÁNKA NA PROGRAM PIESNI A SLOVA
– 5 JAZYKOV LÁSKY
MsKC – Divadelná sála v stredu 17. februára
o 18.00 hod. Vstup zdarma. Organizuje Cirkev
bratská. Informácie na čísle 0905 320 616.

ná 16, ZH. T: 673 25 80

PREDAJ

1/3

•Predám 2 zachovalé, pohodlné čalúnené kreslá.
Cena: 15 €/kus, spolu 25 €. Foto pošlem mailom.
11/3
T: 0948 539 129

•Neboli ste spokojní so známkou z angličtiny
na vysvedčení vášho dieťaťa? Učiteľka AJ doučí
6/3
vaše dieťa. T: 0904 422 933

•Predám baby vak vo veľmi dobrom stave, ako
nový. Cena: 10 €. T: 0948 539 129
12/3

•Doučím a precvičím s vaším dieťaťom slovenčinu
i matematiku, prváka i štvrtáka. T: 0904 422 933 7/3

•Predám detskú zimnú zeleno-šedú kombinézu č.
92 za 10 €, detskú zimnú škoricovo-béžovú súpravu
(vetrovka + otepľovačky č. 92) za 10 € a nosič na
dieťa (na chrbát) s ruksakom za 20 €.
13/3
T: 0907 661 654
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám RD v Pitelovej. T: 0907 826 738

2/3
2

•Predám garsónku pri nemocnici, 24 m , balkón,
plastové okno. Cena: 10 000 €. T: 0903 536 628 3/3
•Predám veľký 3-izbový byt na Etape, 82 m2, plastové okná, neprerobený. Cena po zľave: 41 490 €.
4/3
T: 0905 296 979

OSPRAVEDLNENIE

•Verejne sa ospravedlňujem Odboru správy majetku mesta – Ing. Beliančinovej a jej kolegom – za
nesprávne formulovaný inzerát v č. 2 v znení: „Predám obchodné priestory v budove DK...“ Správne
znenie inzerátu je: Predám konštrukciu z videopožičovne a celé vnútorné zariadenie (39 m2). Za po10/3
rozumenie ďakujem. T: 0902 841 541
SPOMIENKA

Kto ho poznal, ten si spomenie,
kto ho miloval, ten nikdy nezabudne.

•Predám 3-izbový prerobený byt na Ul. M. R. Štefánika. Cena: 41 000 €. Pri rýchlom jednaní zľava.
5/3
Fasáda, strecha, zateplený. T: 0907 544 812
•Predám 3-izbový byt s príslušenstvom, Pod vrš8/3
ky, prerobený. T: 0905 572 196
•Predám 3-izbový byt v ZH, Pod vršky. Cena doho14/3
dou. T: 0905 886 232
•Predám veľký slnečný 3-izbový byt v murovanej bytovke neďaleko centra. Slušný vchod. Byt je
kompletne prerobený. Zostáva kuch. linka so vstavanými spotrebičmi, vstavaný nábytok v kúpeľni
a vstavaný šatník v spálni, príp. po dohode celé zariadenie bytu. Plávajúce podlahy + dlažba, plastové
okná. K bytu patria 3 pivnice. V blízkosti zastávka
MHD, nové detské ihrisko, obchod. Cena: 51 900 €.
15/3
Dohoda možná. T: 0918 824 602
•Predám 1-izbový byt v OV, 2 balkóny, 8. poschodie z 11, pôvodný stav, plast. okná. Byt je voľný, bez
tiarch. Pri platbe v hotovosti možná zľava. Cena:
16/3
18 500 €. T: 0905 332 388

Dňa 8. februára uplynuli 3 roky od smrti
drahého manžela, otca a starého otca
Jozefa Čaradského.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA

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

•Predám 3-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika, 2. poschodie zo 4, 1 balkón, prerobený, dom je po kompletnej rekonštrukcii. Cena: 37 000 €, pri rýchlom
17/3
jednaní možná dohoda. T: 0907 236 829
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za políciou
9/3
v ZH. Cena dohodou. T: 0918 489 129
ZAMESTNANIE

•Hľadáme spoľahlivú a milú pani/slečnu na príležitostné opatrovanie našej 10-mesačnej dcérky
s tým, že od septembra pôjde o celodennú starostlivosť (počas pracovnej doby). T: 0907 889 251 14/3
SLUŽBY

•Učiteľ jogy v dennom živote. Joga – náuka o tele,
mysli, vedomí a duši. Ing. Pavol Pullmann, Záhrad-

www.mn.ziar.sk

Dňa 27. januára uplynul 1 mesiac od chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Jozef Varga.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. S láskou spomína
smútiaca rodina.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

SPOMIENKA

Odišla si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať
a s láskou na teba spomínať.

Dňa 12. februára uplynú 3 roky od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustili naša drahá
maminka, svokra, starká a babka
Anna Jedináková
vo veku nedožitých 83 rokov. Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Gitka, Anka,
Helenka a Mariana s rodinami.
SPOMIENKA

Každému je na zemi určený nejaký čas.
Aj anjelom žijúcim s nami a v nás.
Keď každý dočerpá svoj životný prídel, odíde.
Zložením anjelských krídel.

Dňa 20. februára uplynú tri roky od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamička a babička
Irenka Korenačková.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku spolu s nami. Spomína manžel Viliam, deti
Naďa, Vlado a Maja, vnúčence Xenička, Saška,
Samko, Siska a Emminka.

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. Vansovej, ZH, 13.000 € / 391.638,- Sk
•1-izb., OV, Ul. ČSA, Kremnica, 15.000 € / 451.890,- Sk + dohoda
•2-izb., 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, pri býv. ľudovej škole umenia, ZH,
21.580 € / 650.119,08 Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. hutníkov, ZH, 23.000 € / 692.898,- 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

www.ziar24.sk

prenájom obchodno – kancelárskych
priestorov v centre mesta
Žiar nad Hronom

www.mn.ziar.sk

Zámena bytu v ZH:
•Vymením 2-izb. malometráž. byt v cene 13.000,00 € za 1-izb.,
príp. 2 – 3 izb. byt + môj doplatok
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 penzión, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk

12
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Kvalitnejšia dopravná
sieť pre Slovensko
Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.
Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Naša cesta k cieľu
Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

Mestske noviny Ziar_188x260_OPD_reg_bw_new.indd 1

www.mn.ziar.sk

1.2.2010 14:10
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ŠPORT
STRUČNE

PRÍPRAVNÝ FUTBAL

Muži: Žiar nad Hronom-Ladomerská Vieska - Lutila 0:1 (0:0), ŽIAR: Pažout - Kubík, Kmeť,
Zelovič, Dobrota, Cvejkuš, Šimon, Škriniar, Čamaj,
Majer, Abrahám, striedali Slaný, Rapčan, Kochol,
Žňava, Žiar nad Hronom-Ladomerská Vieska Badín 4:4 (2:3), M. Rapčan 3, Cvejkuš, ŽIAR: Pažout - Slaný, Zelovič, Škriniar, Žňava, Cvejkuš, Šimon,
Čamaj, Dobrota, M. Rapčan, Abrahám, striedali
Kochol, Vígľašský, J. Rapčan, Gašparík
Starší dorast: Vráble - Žiar nad Hronom 0:2
(0:2), Hlaváč, Sásik, ŽIAR: Siekela - Žurav, Smelák,
Bodor, Glab, Gajdoš, Gábor, Hlaváč, Zvara, Neuschl, Sásik, striedali Maron,Voung
Mladší dorast: Vráble - Žiar nad Hronom 1:0
(0:0), ŽIAR: Lehocký - R. Hudec, Milčík, Mišuta,
Debnár, Lipták, T. Hudec, Voung, Pančík, Gallo,
Mokrý, striedal Sámel
Starší žiaci - halový turnaj o pohár primátora
mesta Krupina, 3. miesto: Žiar nad Hronom MFK Banská Bystrica 7:1, - Jupie Banská Bystrica 1:3, - Krupina 1:5, - Veľký Krtíš 4:3, medzinárodný halový turnaj Júliusa Bielika, 2. miesto: Žiar
nad Hronom - Veľký Krtíš 4:0, - Levice 0:2, - Bílovec (Česko) 1:0, semifinále: Žiar nad Hronom

- Vác (Maďarsko) 3:2, finále: Žiar nad Hronom
- Levice 0:2, halový turnaj Sliač, 1. miesto: Žiar
nad Hronom - Brusno 1:2, - Badín 2:0, - Zvolen
4:2, - Sliač 3:2
STOLNÝ TENIS

7
6
5
5
5
4
2
3

1
1
2
2
0
1
2
0

10
11
11
11
13
13
14
15

0
0
0
0
0
0
0
0

158:166
127:197
151:173
151:173
119:205
145:179
131:193
92:232

33
31
30
30
28
27
24
24

ŠACH

Ilustračné foto: Dušan Minár
III. LIGA STRED - 8. dvojkolo: Orovnica - Žiar
nad Hronom 11:7, Brehy - Žiar nad Hronom
7:11
1. Brezno A
18 17 0 1 0 233:91 52
2. Riall B. B. B 18 16 0 2 0 216:108 50
3. Budča
18 15 1 2 0 208:116 49
4. Lokomot. B. B. 18 13 1 4 0 190:134 45
5. Stavbár B. B. 18 12 1 5 0 184:140 43
6. Kremnica
18 10 0 8 0 165:159 38
7. Žiar n/Hr.
18 9 0 9 0 167:157 36
8. Brezno B
18 8 2 8 0 155:169 36

VOLEJBAL

ŽENY - EXTRALIGA - NADSTAVBOVÁ ČASŤ - SKUPINA O 5. - 8. MIESTO - 5. kolo - sobota 13. februára o 17. h COP Nitra - Žiar nad Hronom, 6. kolo
- nedeľa 21. februára o 16. h Žiar nad Hronom Pezinok (mestská športová hala)
JUNIORKY - I. LIGA VÝCHOD - 12. kolo - sobota
13. februára o 11. a 13. h Žiar nad Hronom - Milanotrade Banská Bystrica (mestská športová
hala), 13. kolo - sobota 20. februára o 13. a 16. h
Liptovský Hrádok - Žiar nad Hronom
KADETKY - I. TRIEDA STRED - 12. kolo - nedeľa
14. februára o 10. a 12. h Milanotrade Banská
Bystrica - Žiar nad Hronom, 13. kolo - nedeľa
21. februára o 9. a 11. h Žiar nad Hronom - Poltár
(telocvičňa gymnázia)
ŽIAČKY - I. TRIEDA SŽ STRED - 12. kolo - sobota
13. februára o 10. a 12. h Žiar nad Hronom - Milanotrade Banská Bystrica (telocvičňa gymnázia), 13. kolo - sobota 20. februára o 10. a 12. h
Žilina - Žiar nad Hronom, M OS - MŽ JUH - 12.
kolo - nedeľa 21. februára o 11. h Žiar nad Hro-

9. Veľký Krtíš 18
10. Tis./Rev. B 18
11. Ľubietová 18
12. Orovnica 18
13. Dudince
18
14. Krupina C 18
15. Brehy
18
16. B. Štiavnica C18

nom - Zvolen (telocvičňa IV. ZŠ), M OS - MŽ JUH
- MIDIMAX - 11. kolo - nedeľa 14. februára o 9. h
Žiar nad Hronom B - Tatran Banská Bystrica A,
o 10. h Žiar nad Hronom A - Tatran Banská
Bystrica B, o 11. h Žiar nad Hronom A - Tatran
Banská Bystrica A, o 12. h Žiar nad Hronom
B - Tatran Banská Bystrica B (všetky stretnutia
v telocvični IV. ZŠ)
BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA - SKUPINA O 9. - 16. MIESTO
- 4. kolo - sobota 13. februára Trenčín - Žiar nad
Hronom, 5. kolo - nedeľa 14. februára Trnava Žiar nad Hronom
JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA, O 1. - 12.
MIESTO - 13. kolo - sobota 20. februára TU Košice
B - Žiar nad Hronom, 14. kolo - nedeľa 21. februára TU Košice A - Žiar nad Hronom
ŽIACI - OM STARŠÍ ŽIACI - 14. kolo - sobota

III. LIGA C2 - 6. kolo: Vinica - Žiar nad Hronom
2,5:5,5, Toma 1, Korbela 1, Prekopp 1, Skarba 1,
Kamody 0,5, Kuchyňa 0,5, Rozinaj 0,5
1. TU Zvolen B
6 6 0 0 30,5 18
2. Žiar n/Hr.
6 5 0 1 32,0 15
3. Hriňová
6 4 1 1 31,5 13
4. Nová Baňa
6 4 0 2 25,0 12
5. Veža B. B. B
6 2 2 2 23,5
8
6. Vinica
6 2 1 3 20,5
7
7. Čebovce
6 2 0 4 22,5
6
8. Detva
6 1 3 2 21,5
6
9. Podbrezová
6 1 3 2 21,0
6
10. Pohorelá
6 1 1 4 20,5
4
11. Jelšava B
6 1 1 4 20,5
4
12. Sliač
6 1 0 5 19,0
3
(gem)
13. februára Academic Žilina - Žiar nad Hronom,
15. kolo - sobota 20. februára Žiar nad Hronom
- Handlová (telocvičňa II. ZŠ), OM STARŠÍ MINI 12. kolo - sobota 13. februára Banská Bystrica Žiar nad Hronom, OM MLADŠÍ + MLADŠIE MINI
- 11. kolo - sobota 20. februára Žiar nad Hronom
chlapci - Liptovská Osada dievčatá (telocvičňa
II. ZŠ)
STOLNÝ TENIS

III. LIGA STRED - 9. dvojkolo - sobota 13. februára
o 10. h Brezno A - Žiar nad Hronom, o 15. h Tisovec/Revúca B - Žiar nad Hronom
ŠACH

III. LIGA C2 - 7. kolo - sobota 13. februára Žiar
nad Hronom - TU Zvolen B, 8. kolo - nedeľa
21. februára Sliač - Žiar nad Hronom
PLÁVANIE

BANSKOBYSTRICKÝ PLAVECKÝ POHÁR - 1. kolo sobota 13. februára v Banskej Štiavnici (25 m)

POZVÁNKA

Najúspešnejší športovci mesta
Mesto Žiar nad Hronom a Mestský športový klub pozývajú širokú verejnosť na Prijatie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2009. Prijatie športovcov
primátorom Ivanom Černajom sa uskutoční v stredu 10. februára o 16. hodine, v Divadelnej sále Mestského kultúrneho centra.
Vstup je pre širokú verejnosť zdarma...

www.mn.ziar.sk
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ŠPORT

Basketbalisti Žiaru vedú skupinu o záchranu, juniori so štvrtou prehrou
BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA:
Skupina o 9. - 16. miesto (o záchranu) - dohrávané
1. kolo: ŽOS Zvolen - BK MŠK Žiar nad Hronom
76:92 (44:50), D. Baláž 30, Gašparík 19, Jonas 15,
Prokeš 13
Po rozpačitej prvej začali Žiarčania dodržiavať
taktické pokyny trénera a tvrdou agresívnou obranou si začali vypracovávať dobré pozície. Tie sa
hráčom darilo premieňať a v polčase si mužstvo
vypracovalo mierny náskok. Koncentrovanou a vyrovnanou hrou v ostatných dvoch štvrtinách hostia
náskok neustále zvyšovali a zápas úspešne doviedli
do víťazného konca.
(pp)
Ostatné zápasy: Trnava - Trenčín 76:71, Levoča Svit 92:102, B.S.C. Bratislava - Pezinok B 68:76
9. Žiar n/Hr.
3 3 0
95
6
10. Zvolen
3 2 1
53
5
11. Pezinok B
3 2 1
15
5
12. B.S.C.
3 2 1
11
5
13. Trnava
3 2 1
3
5
14. Svit
3 1 2
-38
4
15. Trenčín
3 0 3
-29
3
16. Levoča
3 0 3 -110
3
JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA:
8. kolo: Žiar nad Hronom - Považská Bystrica
79:60 (44:27), Šoltés 16, Schubert 15, Bulko 14,
Kysela 11, Štefanec 7, Vrtík 6, Benedik 6, Repiský 2,
Plankenbüchler 2
I keď hostia dali úvodné body, domáci dobrou
obranou otáčali pomaly skóre vo svoj prospech.
Rýchle portiútoky nedokázali hostia včas zachytávať, z čoho dostávali lacné koše. Považania sa však
nevzdávali a úspešnými trojkami nedovoľovali
domácim vytvoriť si väčší ako 20-bodový náskok.
Po prestriedaní chlapcov z lavičky, sa Žiarčania
snažili o lepší výsledok, no slabším zakončovaním
spod koša sa im to nepodarilo.
9. kolo: Žiar nad Hronom - Prievidza 81:67

(40:29), Vrtík 23, Schubert 12, Bulko 12, Oravec 10,
Kysela 8, Štefanec 7, Šoltés 6, Benedik 2
V tabuľke vyššie postavená Prievidza od začiatku
zápasu svojou agresívnou obranou dokazovala, že
neprišla do Žiaru lacno odovzdať body. Ako sa ukázalo neskôr, prvá štvrtina rozhodla o víťazovi. Žiarčania potom najmä v druhej a tretej štvrtine dovolili súperovi takmer vyrovnať. Veľa sa faulovalo,
pod sprchy museli odísť hráči základnej päťky Kysela, Oravec a Bulko. Akcie Vrtíka a asistencie Štefanca a Šoltésa však hostí zlomili a domáci sa radovali
z povinného víťaztva.
Dohrávané 1. kolo: Žiar nad Hronom - Handlová
81:66 (41:31), Šoltés 14, Štefanec 13, Oravec 12,
Schubert 12, Matúš 11, Bulko 10, Truben 5, Benedik 4
Predohrávané 12. kolo: Handlová - Žiar nad Hronom 66:59, Bulko 13, Štefanec 12, Oravec 11, Kysela 7, Schubert 7, Matúš 5, Šoltés 6
1. Svit
10 8 2
133
18
2. Prievidza
10 7 3
92
17
3. TU Košice A
8 8 0
179
16
4. Spiš. N. Ves
10 6 4
126
16
5. Žiar n/Hr.
10 6 4
73
16
6. Inter
9 5 4
38
14
7. Pov. Bystrica
10 4 6 -103 14
8. B.S.C.
8 5 3
93
13
9. Handlová
10 2 8 -120 12
10. Malacky
9 3 6 -155 12
11. TU Košice B
8 1 7 -102
9
12. Levice
8 0 8 -254
8
STARŠÍ ŽIACI - MO krajov BB, TN, ZA:
13. kolo: Žiar nad Hronom - Prievidza odložili
(pre snehovú kalamitu)
1. Prievidza
20 20 0
708
40
2. Acad. Žilina
18 12 6
187
30
3. Handlová
20 8 12 -100 28
4. Pov. Bystrica
20 5 15 -444 25

Zo stretnutí starších minibasketbalistov Žiar nad Hronom - Dolný Kubín (32:36 a 25:47).
Foto: Dušan Minár

www.mn.ziar.sk

Žiarski juniori (pri lopte) zdolali doma Handlovú
81:66. V odvete na jej palubovke však prehrali 59:66.
Foto: Dušan Minár

5. Žiar n/Hr.

18 3 15

-253

21

STARŠÍ MINI - MO krajov BB, TN, ZA:
11. kolo: Žiar nad Hronom - Dolný Kubín 32:36,
Kadaši 9, Obert 8, Supuka 8, Beňadik 4, Muoc 2,
Matuška 1 a 25:47, Obert 11, Supuka 4, Kádaši 4,
Rajnoha 4, Holička 2
1. Vict. Žilina A
18 14 4
549
32
2. Vict. Žilina B
16 15 1
907
31
3. Prievidza
18 13 5
266
31
4. Lučenec
18 13 5
127
31
5. Dolný Kubín
20 11 9
11
31
6. Ban. Bystrica
20 10 10
15
30
7. Žiar n/Hr.
20 5 15 -298 25
8. Handlová
20 1 19 -999 21
9. Pov. Bystrica
18 2 16 -411 20
MLADŠÍ + MLADŠIE MINI - MO krajov BB, TN,
ZA:
9. kolo: Ružomberok dievčatá - Žiar nad Hronom chlapci 5:99 (1:51), Muoc 18, Šály 12, Rajnoha 10, Ostáš 10, Horváth 10, Koňarik 9, Nagy 6,
Mihálka 6, Kuchár 6, Palkovič 4, Holička 4, Záhorec
2, Dérer 2 a 2:56 (0:15), Koňarik 10, Muoc 8, Hubač
6, Horváth 6, Rajnoha 5, Nagy 4, Ostáš 4, Mokroš 3,
Holička 2, Kurečaj 2, Šály 2, Dérer 2, Palkovič 2
Proti poslednému tímu tabuľky si Žiarčania schuti zahrali. Peknými prihrávkami rozobrali obranu
domácich a osobnou obranou po celom ihrisku
dovolili súperovi dať z hry len dva koše. Príležitosť
vybehnúť na palubovku dostali rovnomerne všetci
hráči a potešiteľné je, že každý z nich dokázal v zápasoch bodovať.
(nn)
1. Vict. Žilina B ch
16 14 2
684
30
2. Vict. Žilina A ch
14 14 0
702
28
3. Pov. Bystrica ch
16 12 4
613
28
4. Žiar n/Hr. ch
16 10 6
150
26
5. Lipt. Osada d
16 7 9 -214 23
6. Ban. Bystrica d
14 6 8
-92
20
7. Ban. Bystrica ch
16 4 12 -381 20
8. Zvolen d
14 1 13 -512 15
9. Ružomberok d
14 0 14 -963 14
(gem, bk)
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Žiarske volejbalistky prehrali v Pezinku, juniorky už tretie
VOLEJBAL

EXTRALIGA ŽENY:
Nadstavbová skupina je v polovici a žiarske volejbalistky sa namočili do bojov o záchranu. Prehra
na palubovke posledných Pezinčaniek urobila
vrásky na čele fanúšikom i trénerovi Jaroslavovi Hlaváčovi. Zo skupiny o 5. - 8. miesto síce dva
tímy postúpia do play-off, no posledného čaká rok
v I. lige a predposledného náročná prelínačka s víťami dvoch skupín druhej najvyššej súťaže. Po prehre v Pezinku hrajú žiarske dievčatá dvakrát vonku
a minimálne v Nitre nebudú favoritkami. Doma
hrajú Žiarčanky najbližšie až 21. februára a ostáva
dúfať, že po tomto zápase sa naše volejbalistky
budú môcť v klude sústrediť na štvrťfinálové zápasy proti jednému z dvojice Slávia UK - Doprastav.
Aj skupina o 1. - 4. miesto má za sebou polovicu
stretnutí. Zatiaľ to vyzerá na štvrťfinálové série Senica - Spišská Nová Ves a Žilina - UKF Nitra.
Nadstavba - skupina o 5. - 8. miesto - 3. kolo: VTC
Pezinok - VK MŠK Žiar nad Hronom 3:2 (-21, 19,
-17, 18, 10), 103 minút, rozhodovali Sarka a Juráček, 100 divákov, ŽIAR: Vanková, Dobrovičová,
Krajkovičová, Frindtová, Frická, Csitáriová, liberka
Rozenbergová, striedali Luptáková, Lásková, Šárniková. Tréner Jaroslav Hlaváč.
Obidve družstvá podali výkon ako na hojdačke. V prvom a treťom sete dominovali Žiarčanky,
v druhom a štvrtom domáce volejbalistky. V tajbrejku začali lepšie naše dievčatá, ktoré viedli aj
10:6. Potom však nenašli recept na servis domácej
Deákovej, ktorej výraznou zásluhou otočili domáce
tajbrejk vo svoj prospech deväťbodovou šnúrou.
Druhé stretnutie: COP Nitra - Spoje Bratislava 3:0
5. COP Nitra
15 7 8 29:30 22
6. Žiar n/Hr.
15 7 8 30:32 22
7. Spoje
15 5 10 23:38 20
8. Pezinok
15 5 10 22:37 20
Nadstavba - skupina o 1. - 4. miesto - 3. kolo: Spišská Nová Ves - UKF Nitra 1:3, Senica - Žilina 3:0
1. Senica
3 3 0
9:0
6
2. Žilina
3 2 1
6:5
5
3. UKF Nitra
3 1 2
4:7
4
4. Spiš. N. Ves
3 0 3
2:9
3

8. Kežmarok
9. Mil. B. Bystrica
10. Poprad

20 5 15
20 5 15
20 0 20

22:51
19:48
6:60

25
25
20

I. TRIEDA KADETKY STRED:
Tabuľka po 9 kolách:
1. Pov. Bystrica
18 18 0 54:6
2. Žiar n/Hr.
18 15 3 46:17
3. Žilina
18 11 7 37:29
4. Krupina
18 11 7 38:37
5. Lipt. Hrádok
18 10 8 41:29
6. Hnúšťa
18 9 9 36:30
7. Poltár
18 9 9 34:36
8. Mil. B. Bystrica
18 3 15 19:50
9. Zvolen
18 2 16 14:48
10. Martin
18 2 16 13:50

36
33
29
29
28
27
27
21
20
20

I. TRIEDA STARŠIE ŽIAČKY STRED:
Tabuľka po 9 kolách:
1. Pov. Bystrica
18 17 1 51:11
2. Poltár
18 16 2 50:12
3. Hnúšťa
18 13 5 45:18
4. Mil. B. Bystrica
18 12 6 41:20
5. Žiar n/Hr.
18 10 8 34:27
6. Lipt. Hrádok
18 10 8 33:27
7. Žilina
18 5 13 20:42
8. Krupina
18 4 14 13:44
9. Zvolen
18 3 15 13:46
10. Tat. B. Bystrica
18 0 18 1:54

35
34
31
30
28
28
23
22
21
18

I. LIGA JUNIORKY VÝCHOD:
10. kolo: Žiar nad Hronom - Krupina 3:1 (19,
-19, 23, 12)
1. Vranov n/T.
20 17 3 55:16 37
2. Lipt. Hrádok
20 16 4 51:16 36
3. Žiar n/Hr.
19 14 5 44:23 33
4. Krupina
19 14 5 45:25 33
5. Poltár
20 13 7 42:30 33
6. Zvolen
20 9 11 40:37 29
7. Spiš. N. Ves
20 6 14 25:43 26

MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH:
Tabuľka po 7. kole:
1. Hnúšťa I.
6 6 0 12:0
2. Hnúšťa II.
6 4 2
8:6
3. Krupina
6 4 2
8:6
4. Žiar n/Hr.
6 2 4
6:8
5. Tat. B. Bystrica
6 2 4
5:8
6. Poltár
6 2 4
4:8
7. Zvolen
6 1 5 4:11

12
10
10
8
8
8
7

MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH - MIDIMAX:
Predohrávané 16. kolo: Žiar nad Hronom B - Žiar
nad Hronom A 0:2 (-21, -21)
1. Hnúšťa I. A
14 14 0 28:0 28
2. Hnúšťa II. A
14 9 5 19:13 23
3. Poltár B
13 9 4 18:10 22
4. Tat. B. Bystrica A
14 8 6 18:15 22
5. Krupina A
14 8 6 19:17 22
6. Hnúšťa I. B
14 8 6 17:16 22
7. Zvolen A
13 8 5 18:12 21
8. Krupina B
14 7 7 16:17 21
9. Poltár A
13 7 6 18:14 20
10. Hnúšťa II. B
14 6 8 16:18 20
11. Tat. B. Bystrica B
14 5 9 14:19 19
12. Žiar n/Hr. B
14 4 10 11:21 18
13. Žiar n/Hr. A
14 2 12 5:25 16
14. Zvolen B
13 1 12 4:24 14
Tomáš Gemza
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Futbalisti odštartovali prípravu na jarnú časť štvrtej ligy
FUTBAL

Futbalisti FK Žiar nad Hronom-Ladomerská Vieska odštartovali v nedeľu 10. januára prípravu na jarnú časť sezóny 2009/2010. Tréner Stanislav Šimko,
spolu s novým asistentom Štefanom Sviržovským,
majú v rámci zimnej prípravy k dispozícii 24 hráčov.
Okrem jesenného kádra sa do tréningového procesu zapojili aj futbalisti, ktorí boli na hosťovaní
v iných kluboch - brankár Jakub Rapčan a hráči
Daniel Gašparík, Ivan Pukač a Ervin Vígľašský. Z do-

rastu trénuje s mužstvom Jakub Cvejkuš. Do tímu
pribudli aj posily z okolitých družstiev - Kmeť a Slaný (Hliník nad Hronom), Kminiak (Banská Štiavnica)
a Roman Majer (Lutila). V rámci zimnej prípravy sú
okrem samotných tréningov na umelom trávniku
v Žiari nad Hronom naplánované aj kondičné behy
v priľahlom parku Štefana Moysesa a cvičenia
v posilňovni. Neodmysliteľnou súčasťou každej prípravy sú aj zápasy s inými mužstvami. Domáci futbalisti si v nich zmerajú sily s poprednými klubmi

z vyšších súťaží. Okrem iných, privítajú na žiarskom
ihrisku druholigové tímy MFK Lokomotíva Zvolen a
MFK Banská Bystrica a z tretej ligy to budú mužstvá
Ružinej a Veľkého Krtíša. Ťažiskom celej zimnej prípravy žiarsko-vieštianských futbalistov je dôkladne
sa pripraviť na jarnú časť IV. ligy Juh, s cieľom zabojovať o špicu ligovej tabuľky.

Vojtech Šimovič, vedúci mužstva

Žiarski karatisti získali vlani viac ako sto medailí
KARATISTI MŠK ŽIAR NAD HRONOM BILANCUJÚ ROK 2009

Karatisti Mestského športového klubu (MŠK) Žiar
nad Hronom majú za sebou úspešný súťažný ročník
2009. Zúčastnili sa devätnástich turnajov, z toho
desiatich s medzinárodnou účasťou. Celkovo si,
spolu s karatistami z Hornej Ždane (štartujúcimi
taktiež pod hlavičkou MŠK), vybojovali 37 zlatých,
30 strieborných a 38 bronzových medailí. Medzi
tie najkrajšie a zároveň najťažšie turnaje určite
patrili Budapest Open, Grand Prix Hradec Králove,
Kachin Cup Nitra, Rapid Cup Bratislava a Memoriál Michala Bozogáňa Košice. Všetky tieto turnaje
sú medzinárodné, s účasťou tých najlepších zo
strednej Európy. Z každého si naši karatisti doniesli
medailové umiestnenie. Asi najväčší a najkrajší turnaj bol v Hradci Králové, s účasťou prevyšujúcou
1000 pretekárov z 18 krajín celého sveta. Žiarčania
z turnaja doviezli dve strieborné medaily, vďaka
Martine Tatárovej a Barbore Beňovej. Skvelými výsledkami a rastúcou formou, z turnaja na turnaj,
zápasníčiek Martiny Tatárovej, Timei Trokšiarovej,
Karolíny Pivarčiovej a Dominiky Veisovej, ako aj
katistiek Emmy Janekovej a Alexandry Galetovej,
cestovali pretekári MŠK na májové majstrovstvá
Slovenska v Košiciach s medailovými ambíciami.
Dievčatá nakoniec potvrdili skvelú formu. Hoci sa
naše kluby viac orientujú na športový zápas, Emma
Janeková sa stala vicemajsterkou Slovenska za rok
2009 v kategórií kata dievčat do 10 rokov. V športom zápase kumite patrí žiarsky klub v žiackych
kategóriách medzi najlepšie na Slovensku. V Ko-

Zľava Timea Trokšiarová, Dominika Veisová, Martina Tatárova a Karolína Pivarčiová.
Foto: Ivan Tatár
šiciach sa s tromi majsterkami Slovenska (Martina
Tatárova, Timea Trochšiarová, Karolína Pivarčiová)
a dvoma vicemajsterkami (Emma Janeková, Dominika Veisová) stal MŠK v päťdesiatosemčlennej
konkurencii klubov tretím najúspešnejším na Slovensku. Dobrú formu žiačky potvrdili aj na majstrovstvách Slovenska družstiev, kde mladšie žiačky (Martina Tatárová, Timea Trokšiarová a Karolína
Pivarčiová) získali striebro.
Stojí za to pripomenúť aj krásne druhé miesto
juniorky Dominiky Tatárovej na majstrovstvách
Európy v Paríži. Dominika športovo vyrástla v žiarskom klube a momentálne študuje a trénuje
v Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici.

To, že žiarske karate patrí už roky medzi slovenskú
špičky je zásluhou nielen talentov z nášho regiónu,
ale aj trénerov, ktorí venujú karate všetok svoj voľný čas. V žiarskom klube sú to Ľubomír Striežovský
mladší a Vladimír Neudeker, v Hornej Ždani Radovan Černák a Ivan Tatár. Vďaka patrí aj prezidentovi
klubu Ľubomírovi Striežovskému staršiemu a v neposlednom rade sponzorom, bez ktorých by sme
nemali financie na cestovanie a materiálne zabezpečenie - Mestu Žiar nad Hronom, Obci Prestavlky,
súkromným spoločnostiam, ale aj všetkým, ktorí
nám venovali dve percentá zo svojich daní.
Radovan Černák

