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V tomto čísle:
HLASOVANIE POSLANCOV BOLO V SÚLADE
SO ZÁKONOM

Decembrové hlasovanie poslancov o 20 %
zvýšení daní z nehnuteľností pre podnikanie
považuje bývalý poslanec za nezákonné. Okresná prokuratúra však na hlasovaní nenašla žiadny rozpor so zákonom. Viac na strane 2.

K zápisu do prvého ročníka prišlo 218 detí
Od septembra bude otvorených 11 prváckych tried

ŽIARSKA NEMOCNICA ZAČALA
S VLASTNÝMI ODBERMI KRVI

Začiatkom februára začala žiarska nemocnica
s vlastnými odbermi krvi. Vlastné zásoby krvi
a krvná banka budú slúžiť najmä pre obyvateľov
Žiaru. Strana 3.
POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

STRANA 3

Prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 24. februára.
Kým doteraz bývali zasadnutia doobeda, od nového roku sa presunuli na 14-tu hodinu. Pozvánka na strane 2.
PRIPOMÍNAME SI 160 ROKOV
OD PRÍCHODU ŠTEFANA MOYSESA
DO SVÄTÉHO KRÍŽA

Foto: Ivica Faboková

Národná diaľničná spoločnosť
obnoví vozovku na jar

Pri príležitosti 160. výročia príchodu Štefana
Moysesa do Svätého Kríža nad Hronom sa v našom meste pripravujú podujatia, ktoré budú
venované práve zakladateľovi a prvému predsedovi Matice slovenskej. V tomto čísle vám
priblížime hospodárstvo v meste počas jeho
pôsobenia.
GALÉRIA JÚLIUSA POVAŽANA BUDE
NIEKOĽKO MESIACOV ZATVORENÁ

Galéria insitného maliara sa nachádzala
v Dome kultúry na námestí. Oddelenie detskej
knižnice, ktoré tiež sídli v týchto priestoroch,
muselo byť pre problémy so strechou akútne
presťahované práve do priestorov galérie. Viac
sa tejto téme venujeme na strane 3.

STRANA 2

Poslanci sú každú stredu Žiarčanom
k dispozícii aj v poslaneckej miestnosti
Harmonogram fungovania na strane 5.
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Poslanci hlasovali v súlade so zákonom

Ešte na decembrovom mestskom zastupiteľstve prejednávali poslanci návrh na 20-percentné zvýšenie daní z nehnuteľností pre podnikanie.
Potrebnou trojpätinovou väčšinou hlasov najprv
poslanci návrh neschválili a na podnet poslanca Richarda Rišňovského bolo zasadnutie prerušené. Podľa vyjadrení poslankýň Kataríny Dekýšovej a Moniky
Balážovej pri prvom hlasovaní zlyhalo ich hlasovacie zariadenie. Prvé hlasovanie tak primátor vyhlásil
za zmätočné. Poslankyňa Katarína Dekýšová podala
návrh na opätovné hlasovanie o návrhu zmien VZN
o miestnych daniach a o VZN o miestnych daniach
ako celku. Tento návrh poslanci schválili uznesením
č. 108/2010, za ktoré hlasovalo 16 zo 17 prítomných poslancov, 1 poslanec sa hlasovania zdržal.
Opätovným hlasovaním bol návrh VZN o miestnych daniach. Za hlasovalo 11 zo 17 prítomných
poslancov, 5 sa zdržalo a 1 hlasoval proti. Následne
zastupiteľstvo schválilo VZN o miestnych daniach
ako celok uznesením č. 110/2010. Z prítomných
17 poslancov hlasovalo za 13 poslancov, 4 poslanci
sa hlasovania zdržali.
Takýto postup považoval bývalý poslanec Ladislav Kukolík za nezákonný a rozhodnutie mestského zastupiteľstva považuje za zmanipulované.
Rozhodol sa preto podať podnet na okresnú pro-

kuratúru na prešetrenie zákonnosti postupu mestského zastupiteľstva. Poukázal na to, že rokovací
poriadok nepozná inštitút zmätočného hlasovania
a keďže ihneď po hlasovaní nebola žiadna námietka, nebol primátor oprávnený vyhlásiť toto hlasovanie za zmätočné. Podľa neho tak došlo k rozporu
so zákonom.
Začiatkom februára Okresná prokuratúra v Žiari
nad Hronom poskytla vyjadrenie, z ktorého vyplýva, že pri predmetnom hlasovaní nebol zistený
rozpor so zákonom a Rokovacím poriadkom MsZ a
podnet Ladislava Kukolíka bol odložený bez vykonania opatrení. Ten je z tohto rozhodnutia sklamaný, ale ako povedal, rešpektuje ho. „Moje presvedčenie ostáva a tvrdím, že vedenie mesta úmyselne
zmanipulovalo a zmenilo prvé hlasovanie o daniach, ktoré neschválilo zvýšenie daní pre podnikateľov o 20 %. Aj v tejto kauze zatiaľ spravodlivosť
ťahá za kratší koniec a potvrdzuje sa, že „priepasť
medzi spravodlivosťou a zákonnosťou je v SR príliš
veľká“– parafrázujem a som stotožnený s tvrdením
premiérky Radičovej z januára 2011. Vzhľadom na
to, že nesúhlasím s rozhodnutím okresnej prokurátorky, využijem svoje právo a odvolám sa na krajskú prokuratúru,“ dodal Ladislav Kukolík.
K rozhodnutiu okresnej prokuratúry sa vyjadril
aj primátor Ivan Černaj: „Rokovací poriadok umožňuje poslancom hlasovať aj viackrát o tej istej veci,
pokiaľ sa tak dohodnú. V tomto prípade sami odhlasovali opätovné hlasovanie na základe návrhu
poslankyne Dekýšovej. Pán Kukolík si evidentne
mýli pojmy s vlastnými dojmami, napriek tomu, že
na tom zasadnutí bol a videl, že poslanci hlasovali
na základe vlastného rozhodnutia, nie môjho.“ (li)

22. február 2011 | Mestské noviny
POZVÁNKA

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň
24. februára 2011 (t. j. štvrtok) o 14.00 hodine
do zasadačky Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
4. Návrh na rozpočtové opatrenie.
5. Informácia o vývoji na trhu práce, o stave nezamestnanosti v meste Žiar nad Hronom (Úrad
práce, sociálnych vecí a rodin).
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok
2011.
7. Návrh Komisií zriadených pri MsZ.
8. ZPOZ – doplnenie obradových externých
miest pre výkon sobášov.
9. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení.
10. VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa ŠZ na príslušný
kalendárny rok.
11. VZN – Trhový poriadok pre Novú tržnicu.
12. VZN – Trhový poriadok pre príležitostný
mestský trh.
13. VZN o prideľovaní bytov vo vlastníctve
mesta Žiar nad Hronom.
14. VZN Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Žiar nad Hronom.
15. Interpelácie poslancov.
16. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) majetko-právne vzťahy,
b) schválenie zástupcov mesta do dozornej
rady obchodnej spoločnosti TS Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
17. Záver.
Ivan Černaj, primátor mesta

Národná diaľničná spoločnosť obnoví vozovku na jar
Vodiči sa v týchto dňoch sťažujú na výtlky
na cestnej komunikácii na Ulici SNP. Tá je v správe Slovenskej správy ciest, ktorá na nej každoročne vykonáva údržbu. Rovnako tak zodpovedá za zjazdnosť a opravu výtlkov po zimnom
období.
Jakub Slivinský zo SSC – IVSC Banská Bystrica,
pracovisko Žiar nad Hronom: „SSC – IVSC Banská
Bystrica zabezpečuje opravu výtlkov na cestách
v svojej správe priebežne po celý rok. Výtlky na Ulici SNP v prejazdnom úseku mestom Žiar nad Hronom (cesta I/50) počas zimného obdobia 2010 –
2011 boli opravované počnúc dňom 21. decembra
2010, pričom do konca roku 2010 sa spotrebovali

4 tony asfaltovej zmesi. V závislosti od vývoja porúch krytu vozovky sa pokračovalo aj v mesiaci
január 2011, počas ktorého sa na opravy použilo
takmer 7 ton asfaltovej zmesi. Počas zimného obdobia sa opravujú najmä výtlky hlbšie ako 5 cm.
Ostatné sa opravujú po ukončení zimného obdobia.“
Ulica SNP sa vo veľkej miere využívala i počas
výstavby R1. Ako nás informovala Lucia Tencerová z MsÚ, v zmysle stavebného povolenia vyplýva
Národnej diaľničnej spoločnosti oprava vozovky
na tejto komunikácii: „Ide o stavebný objekt SO 831
Obnova živičných krytov po výstavbe na stavbe
Rýchlostná cesta R1 Žarnovica – Šášovské Pod-

hradie – II. etapa.“ Národná diaľničná spoločnosť
plánovala obnovu komunikácie už pred niekoľkými týždňami, pre nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré nedovoľujú kladenie asfaltobetónu,
musela termín prác odložiť. „Ak bude počasie priať,
Národná diaľničná spoločnosť urobí kompletnú
obnovu krytu. Ide o rozsah opráv od mosta cez rieku Hron po križovatku s Ul. A. Dubčeka, a to vrátane
tejto križovatky, a teda kompletne všetky štyri pruhy Ulice SNP,“ spresnila Lucia Tencerová.
Ulice A. Dubčeka a Partizánsku, ktoré sa pri výsavbe R1 tiež využívali, NDS už obnovila, úsek od mosta po križovatku bude obnovený najskôr v apríli
tohto roku.
(li)
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Sport Trend chce požiadať o dlhodobý prenájom zimného štadióna
Spoločnosť Sport Trend, s. r. o., ktorá má
v prenájme zimný štadión, sa rozhodla požiadať mesto o jeho dlhodobý prenájom. Hlavným
dôvodom sú pripravované investície, ktoré
môžu napomôcť znížiť energetickú náročnosť
prevádzky zimného štadióna a zabrániť degradácii jeho prestrešenia.
Keďže zastrešenie má iba provizórnu podobu,
začalo dochádzať k jeho znehodnocovaniu vplyvom poveternostných podmienok. To sa začalo
prejavovať zatekaním strechy a korodovaním
niektorých častí nosných oceľových konštrukcií.
„Neriešením tohto stavu by časom mohlo dôjsť
k ohrozeniu života či zdravia a v konečnom dôsledku k zatvoreniu tohto športoviska,“ uviedol
pre Mestské noviny Peter Uhrovič, konateľ spoločnosti Sport Trend. Zimný štadión by sa aj naďalej
využíval najmä na športové účely, ku ktorým by
pribudli aj kultúrne podujatia. „S tým je však spojené aj kultúrne prostredie, ktoré bude potrebné
zabezpečiť. Plochu plánujeme vybaviť špeciálnym povrchom a v prípade zabránenia zatekania
strechy by sme sa tak stali vážnym kandidátom
na reprezentačné hokejbalové sústredenia. To by
určite napomohlo aj k zviditeľneniu mesta,“ vy-

svetlil Peter Uhrovič a dodal, že táto informácia
odznela z úst reprezentačného trénera na poslednom stretnutí zástupcov extraligových klubov
so Slovenskou hokejbalovou úniou začiatkom
februára tohto roku. Ako však skonštatoval Peter
Uhrovič, spustenie ľadovej plochy je pritom aj naďalej závislé od rozhodnutia mesta. „To znamená,
či z mestského rozpočtu budú vyčlenené finančné
prostriedky na plnú prevádzku zimného štadióna.
Spomenutá investícia by však mohla napomôcť
k zníženiu prevádzkových nákladov.“ Príspevok
od mesta (ktorý predstavuje sumu 17 504 eur) by
mal byť aj naďalej zachovaný. Zahŕňa pritom krytie nevyhnutných nákladov, ktoré mestu vyplývali
len na udržiavanie športoviska v „spiacom režime“.
„Čiastočne by mala byť upravená výška príspevku,
a to vzhľadom na to, že došlo k legislatívnym zmenám. Všetky náklady prevyšujúce tento príspevok
však hradíme z vlastného vrecka,“ dodal na záver
Peter Uhrovič.
Primátor Ivan Černaj: „Každú investíciu do zimného štadióna len privítame. Sme ochotní o prenájme
rokovať za predpokladu, že súčasné náklady mesta
do zimného štadióna sa zvyšovať nebudú.“
(li)

Galéria Júliusa Považana bude niekoľko mesiacov zatvorená
Galéria Júliusa Považana bola v umiestnená
v Dome kultúry na námestí. Obsahuje 36 obrazov,
ktoré mestu zapožičal samotný umelec. Pred časom však bola dočasne zatvorená a zrušená. Martin
Baláž, hovorca mesta: „Dom kultúry je v súčasnosti
v havarijnom stave. Oddelenie detskej knižnice,
ktoré je na poschodí, sa muselo pre akútne problémy so strechou presťahovať. Jediná miestnosť,
ktorá na to bola dispozične vhodne riešená, pretože je otvorená a bez priečok, bola práve tá, kde
sa nachádzala Galéria Júliusa Považana.“ Obrazy
z galérie sú v súčasnosti uložené a zakonzervované. V tomto roku plánuje mesto otvoriť galériu
v Mestskom kultúrnom centre. „I keď to ešte nie
je schválené, je pravdepodobné, že galéria bude

v súčasnej výstavnej sieni. Nikdy sme neuvažovali
nad tým, že by galéria zanikla. Mestské kultúrne
centrum dokonca v tomto roku pripravuje počas
leta tematickú výstavu venovanú Júliusovi Považanovi, pretože v tomto roku sa dožíva jubilea
– 85 rokov,“ uviedol ďalej hovorca mesta.
Július Považan je umelec – insitný maliar, pochádzajúci z nášho mesta, ktorý na mnohých zo svojich
obrazov stvárňoval Svätý Kríž nad Hronom tak, ako
si ho on sám pamätá z minulosti. Na svojich dielach
zachytáva napríklad námestie, pamätihodnosti či
dominanty Svätého Kríža nad Hronom. „My si to
vážime, pretože je to súčasť našej histórie. Situácia
nás však donútila konať práve takýmto spôsobom,“
dodal na záver Martin Baláž.
(li)

Najviac budúcich prvákov bude na „Dvojke“
V dňoch 13. a 14. februára sa
v žiarskych základných školách,
ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, uskutočnil zápis
do prvého ročníka. Zápis do Základnej školy s materskou školou
Š. Moysesa sa uskutočnil už 31. januára. I keď sa
ešte zápisu nezúčastnili všetky deti s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom, najviac budúcich prvákov
prišlo k zápisu do Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika. Pre 81 detí by sa tak v tejto škole mali otvoriť
štyri prvácke triedy. Pre Základnú školu na Ul. Dr.
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Janského sa rozhodlo 62 budúcich prvákov, pre
ktorých budú otvorené tri triedy. Najmenej prvákov bude mať Základná škola na Jilemnického ulici.
V septembri by malo byť v dvoch prváckych triedach 31 školákov. Dve prvácke triedy otvorí aj cirkevná škola, kde prišlo na zápis 44 predškolákov.
Podľa trvalého pobytu sa do žiarskych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta malo prísť zapísať
167 budúcich prvákov. Z uvedených čísel je jasné, že od septembra nebudú medzi prvákmi iba
Žiarčania, ale aj deti z okolitých obcí či dokonca
z Kremnice.
(li)
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DAROVAŤ KRV UŽ MÔŽETE
I V ŽIARSKEJ NEMOCNICI

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom
od februára tohto roku vykonáva vlastné
odbery krvi na hematologicko-transfúznom
oddelení. Nemocnica tým vychádza v ústrety darcom krvi hlavne zo Žiaru nad Hronom
a blízkeho okolia, aby už nemuseli cestovať
do Banskej Bystrice, prípadne iných miest.
Mgr. Peter Gnida, projektový manažér HTO:
„Znamená to, že budeme pravidelne každý utorok robiť odbery krvi. Čas odberu je
od 6-tej hodiny ráno do pol desiatej dopoludnia. Pre vlastné odbery sme sa rozhodli najmä z dôvodu vytvorenia vlastnej zásoby krvi
pre potreby obyvateľov Žiaru a blízkeho okolia,
ktorí sú hospitalizovaní v našej nemocnici“. Krv
je možné darovať na oddelení hematológie,
ktoré sa nachádza v ľavom krídle žiarskej nemocnice. „Budeme radi, ak prídu ľudia darovať
krv, pretože pomôžu práve Žiarčanom. Kto
môže byť darcom krvi? Každý zdravý človek
vo veku od 18 rokov do 60 rokov, ktorý neprekonal infekčné ochorenie. Krv potrebujeme stále, pretože je veľa súrnych prípadov, ktoré si vyžadujú podanie transfúzneho lieku – krvi a keď
jej máme nedostatok musíme ju hľadať v iných
zdravotníckych zariadeniach. Trvanlivosť krvi
po spracovaní je maximálne 35 dní, preto vítame všetkých, ktorí sú ochotní darovať svoju krv
a pomôcť tak iným.“ Nemocnica, pod vedením
Ing. Rastislava Kubáňa, chce k odberom získať
čo najväčší počet prvodarcov, ktorých je stále
málo. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť o osude iného človeka a zachrániť mu
život. „Sme tu pre vás, aby sme váš šľachetný
čin pomohli uskutočniť. Ak patríte medzi tých,
ktorí krv ešte nedarovali a chcete tak urobiť,
odporúčame deň pred odberom nejesť ťažké
a mastné jedlá a ráno prísť k odberu nalačno.
U nás dostanete ľahkú stravu, potrebné množstvo nápoja a urobíme vám vyšetrenia krvi,
ktoré vykonáva MUDr. Helena Genserková. Prvotným odberom získate vlastnú preventívnu
prehliadku zadarmo,“ vysvetlil ďalej Mgr. Peter
Gnida. Ak ste muž, môžete krv darovať každé
tri mesiace, ženy môžu ďalší odber realizovať
po štyroch mesiacoch. Navyše, ak prídete darovať krv do žiarskej nemocnice, dostanete balíček s vitamínmi a poukážku na stravu ako malé
poďakovanie.
(li)
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Systém odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom
„PRÍRODA JE OPROTI NÁM VO VÝHODE, MÔŽE EXISTOVAŤ BEZ NÁS, ALE MY BEZ NEJ NIE.“ JAROMÍRA KOLÁŘOVÁ

Zákon č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov definuje pojem
„Odpadové hospodárstvo“ ako činnosť zameranú na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich negatívneho vplyvu
pre životné prostredie.
Odpad existuje, odkedy existuje život, vzniká pri
každej ľudskej činnosti, vo výrobnej i spotrebiteľskej sfére. Odpadom je teda hnuteľná vec, ktorej
sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
povinný sa jej zbaviť. Vznik a hromadenie odpadu
predstavuje výrazný zásah do životného prostredia, preto je veľmi dôležité vytvoriť optimálne podmienky pre jeho zber, prepravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie čo najekonomickejšie a čo najohľaduplnejšie k prírode.
Účelom kvalitného systému odpadového hospodárstva je minimalizovať tvorbu odpadov na území
mesta a zabezpečiť správne nakladanie s odpadmi,
ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania čistoty
a verejného poriadku. Každá obec má povinnosť
určiť si podrobnosti nakladania s odpadmi vznikajúcimi na jej území, ako aj zvoliť si vhodný systém
– paušálny alebo množstvový.
Od roku 2005 je na celom území mesta Žiar
nad Hronom zavedený množstvový systém

zberu komunálnych odpadov, ktorý je záväzný
pre občanov a podnikateľské subjekty pôsobiace
na území mesta. Množstvový systém zberu nielenže podporuje separovaný zber, ktorý je zo zákona
povinný, ale jeho poctivým realizovaním v konečnom dôsledku znižuje výšku platby za vyprodukovaný komunálny odpad. Heslo „Čím viac separujeme, tým menej platíme“ je v tomto prípade
na správnom mieste, pretože všetok vyseparovaný odpad sa zberá bezplatne. Množstvo vyseparovaného odpadu každoročne stúpa. Kým v roku
2001 množstvo vyseparovaných zložiek na jedného obyvateľa mesta predstavovalo len 1,50 kg,
v súčasnosti je to už 70,14 kg, čím sme ako jedno
z mála miest na Slovensku vysoko prekročili požiadavku Európskej únie, ktorá pre rok 2010 predstavovala 50 kg vyseparovaných zložiek na jedného
obyvateľa. Množstvo odpadu zneškodneného
skládkovaním predstavovalo v roku 2010 223,10 kg
na jedného obyvateľa mesta, čo je taktiež výrazný
posun vpred, pretože ešte v roku 2007 sa až 97 %
komunálneho odpadu zneškodňovalo skládkovaním. Toto číslo v súčasnosti pokleslo na 76 %.
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Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
Komunálne odpady sú odpady z domácností
vznikajúce na území obce. Zmesovým komunálnym odpadom sa rozumie taký odpad, z ktorého
už nie je ďalej možné mechanicky oddeliť zložky
komunálnych odpadov a zaradiť ich ako samostatný druh odpadu. Jednoducho povedané, keď
z odpadu, ktorý vyprodukujeme v domácnosti,
na pracovisku, na záhradkách alebo kdekoľvek
inde, vyberieme papier, plasty, kovy, tetrapaky, sklo
a bioodpad, to, čo nám ostane, sa nazýva zmesový
komunálny odpad. Takýto odpad sa potom odváža
na skládku odpadov, kde sa za jeho uloženie platí.
Pôvodcovia odpadu majú pri množstvovom sys-
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téme právo na individuálne určenie intervalu odvozu zmesového komunálneho odpadu, pričom
najnižšia možná zákonom stanovená frekvencia
odvozu je 1-krát za 14 dní. Zároveň majú právo
na výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch
možností, ktoré ustanoví mesto v svojom všeobecne záväznom nariadení. V súčasnosti platné
a záväzné pre občanov nášho mesta v súvislosti
s nakladaním s odpadmi je VZN č. 14/2009 a VZN
č. 8/2010.
Pri vysypaní bežnej 1100-litrovej nádoby sa
na základe analýzy odpadu v roku 2009 zistilo, že
by z nej bolo možné vyseparovať až 80 % odpadu,
ktorý bol do nej uložený! Za tých 80 % odpadu,
ktorý sa neseparuje, stále platíme. Pri maximálnom
separovaní by teda bolo možné upraviť interval
zberu zmesového komunálneho odpadu alebo
znížiť počet nádob, a tým aj znížiť celkové náklady
za vývoz odpadu.
Oprávnená osoba na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
Jednou z povinností obce je podľa § 39, zákona
č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „zabezpečiť alebo umožniť
zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci“.
Oprávnenou osobou je teda právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovania
alebo zneškodňovania komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu na území obce.
Od 1.1.2010 je v meste Žiar nad Hronom oprávnenou spoločnosťou na nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom spoločnosť Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s.
OŽP
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160 rokov od príchodu Štefana Moysesa do Žiaru (Svätého Kríža) nad Hronom
8. apríla uplynie 160 rokov
odvtedy, čo sa
vo Svätom Kríži usadil prvý
predseda Matice
slovenskej, Štefan Moyses. Pri
tejto príležitosti
sa v meste Žiar
nad Hronom pripravuje niekoľko
podujatí, ktorými si pripomenieme činnosť a pôsobenie tejto
osobnosti nášho mesta, ktorá tu zotrvala až
do svojej smrti v roku 1869. Jeho život sa budeme snažiť priblížiť krátkymi článkami zameranými na jednotlivé epochy jeho života, resp.
oblasti, v ktorých bol aktívny. Vzhľadom na to,
že si pripomíname okrúhle výročie jeho príchodu do Svätého Kríža, prvú časť budeme venovať
– možno netradične – jeho vplyvu na hospodárstvo v tomto mestečku, ktorého stav po svojom
príchode sám popisuje vo svojom diele.
ŠTEFAN MOYSES A HOSPODÁRSTVO
VO SVÄTOM KRÍŽI

„Usadiv sa počiatkom jari r. 1851 vo Sv. Kríži, nenašiel som na celom statku iba samú pustotu a nedostatok. Ani pierka, ani chlpa: rolí málo, i to z vätša len záložné, mimo krajinskej dane znamenitými

Žiar v premenách času
Centrum voľného času v spolupráci s mestom
Žiar nad Hronom zorganizovalo vo štvrtok
10. februára súťažnú prezentáciu prác pod názvom Žiar v premenách času alebo Sedem historických medzníkov Žiaru nad Hronom. Súťaž bola určená
pre žiakov 7. ročníkov základných škôl.
Prvou časťou súťaže bola interaktívna beseda
s historikom Richardom Kafkom na tému Historické
medzníky Žiaru nad Hronom, do ktorej sa zapojili
základné školy „Jednotka“, „Dvojka“ a cirkevná škola.
Druhá časť súťaže bola samotná prezentácia žiakov, počas ktorej uviedli svoju predstavu o siedmich medzníkoch nášho mesta. Odbornú porotu
tvorili Richard Kafka, Alena Kršiaková, Mária Za-

poplatkami obťažené; lúk vo dvacať chotároch ani
toľko, čo mnohí jednotliví páni farári v úrodnejších vidiekoch vlasti našej držia; stavisk mnoho
(do pol druha sta), z veľkej čiasti ošarpaných. Všetko to vyzeralo tak clivo, že pár čeladí dovedených
z Chorvátska, zhrozivších sa tej všeobecnej pustoty,
do svojej otčiny zutkať hodlalo. Mimo znamenitej
kolikosti hor a lesov našiel som iba jeden predmet,
ktorý ma tešil: priestrannú zahradu pri dome mojom sv. krížskom; lež i tú v tak zapustenom stave,
že ctení údovia slávnych vyslanství, ktoré ma hned
po príchode mojom srdečným privítaním uctily, nad
pustotou tejtže zahrady vzdychávali.“
Takto opísal príchod do Svätého Kríža nad Hronom Štefan Moyses vo svojom diele „Myšlienky
o záhradníctve vôbec, a o štepárstve obzvlášte“
po tom, čo sa stal banskobystrickým biskupom.
Za svoju rezidenciu si na rozdiel od svojich predchodcov vybral kaštieľ vo Svätom Kríži, ktorý
dovtedy slúžil ako letné sídlo. Brány svojho nového
domova prekročil, podľa diela Petra Ratkoša – Dejiny Žiaru nad Hronom, 8. apríla 1851. Prvé Moysesove kroky viedli najmä k hospodárskemu povzneseniu biskupských majetkov, ale tiež mestečka
Svätý Kríž nad Hronom. Už na jeseň roku 1851 začal
s rozsiahlymi úpravami vo svojej záhrade (v súčasnosti Park Štefana Moysesa). Na jar nasledujúceho
roku dal v časti tejto záhrady vysadiť slivky, ktoré
prvýkrát zarodili už o dva roky na to. Popri tom tu
pestoval raž a kapustu. Ekonomické zhodnotenia
tejto aktivity vyjadril vo vyššie spomenutom dieťková a Helena Gáfriková. Súťaž podporil aj primátor Ivan Černaj. Helena Gáfriková, riaditeľka CVČ:
„Vzhľadom k dobre spracovaným a deťmi realizovaným prezentáciám sa odborná porota rozhodla
neudeliť poradie umiestnenia, ale vyzdvihnúť prácu všetkých tímov, ktoré na svojich prezentáciách
pracovali aj niekoľko týždňov.“ Najlepší tím získal
ocenenie za najlepšiu prezentáciu a ostatné tímy
boli ocenené za úspešnú prezentáciu. Porota vysoko vyzdvihla záujem detí o históriu nášho mesta,
ako aj odborne spracované témy. „Centrum voľného času nechce túto tému uzavrieť jednou súťažou.
Zamýšľame sa nad jej pokračovaním a vytvorením
ďalšieho zaujímavého cyklu do budúceho školského roku. Jednou z myšlienok je vzbudiť u detí záujem o históriu svojho mesta, nájsť jeho jedinečnosti
a zažiť pocit hrdosti k svojmu mestu,“ dodala na záver Helena Gáfriková.
Ocenenie za úspešnú prezentáciu získali tímy
zo Základnej školy s materskou školou Š. Moysesa
a Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika. Cenu za najlepšiu prezentáciu získali žiaci zo Základnej školy
na Ul. Dr. Janského.
(li)

le, kde sa môžeme dočítať aj o tom, že sa snažil
do takéhoto konania zasvätiť aj miestne obyvateľstvo. Jeho úspešné hospodárenie charakterizuje
tiež to, že kým v roku 1851 mal k dispozícii šesť
kusov hovädzieho dobytka, v roku 1865 to už bolo
70 kusov. Jeho zásluhou začal výrazne prosperovať
aj majer Kupča, kde dal v roku 1863 za sedem tisíc
zlatých postaviť kostolík, ale aj školu pre miestnych
obyvateľov. Počas jeho pôsobenia boli nadstavené
obidve veže kaštieľa o jedno poschodie. Tie boli
zakončené cimburím a budova tak nadobudla súčasný vzhľad. Už po svojom príchode do Sv. Kríža
dal zrenovovať budovy nákladom 6118,80 zlatých.
Moyses sa začal zaoberať aj myšlienkou vybudovania vodovodu vo Svätom Kríži, k čomu však reálne
došlo až niekoľko rokov po jeho smrti v roku 1924.
Pracovitosť, striezlivosť, sporivosť a poriadnosť boli
cnosti, na ktoré upozorňoval a snažil sa ich vštepovať slovenskému ľudu.
Po jeho smrti zasadla komisia, aby spísala pozostalosť. Tento akt trval 2 týždne, čo dokazuje, že
o jej členov bolo dobre postarané. Zistené podlžnosti zdôvodňoval jeho kanoník-tajomník Michal
Hýroš, ktorý poukázal na to, že biskup dal 35 000
zlatých na zlepšenie hospodárstva. Moyses zrejme
využíval úverovú politiku, ktorá bola pravdepodobne po jeho smrti zneužitá na diskreditáciu jeho
osoby vládnymi kruhmi. Avšak to, že hospodársky
povzniesol biskupské majetky vo Svätom Kríži
nad Hronom, neskôr uznali aj jeho neprajníci.
Spracoval: Rastislav Uhrovič
POSLANECKÁ KANCELÁRIA
HARMONOGRAM

Ako sme vás
už informovali, od začiatku
februára
je
otvorená poslanecká kancelária, ktorá
slúži na komunikáciu poslancov mestského
zastupiteľstva s občanmi mesta.
Harmonogram fungovania poslaneckej kancelárie:
23. februára
Michal Žurav, Marek Rakovský, Dušan Bosák
2. marca
Martin Sklenka, Monika Balážová,
Katarína Dekýšová
9. marca
Stella Víťazková, Peter Dubeň,
Richard Rišňovský

PRE PSÍKOV SA PODARILO VYZBIERAŤ VIAC AKO 350 EUR

V decembri minulého roku
zorganizovalo OZ Strážni anjeli
verejnú zbierku v uliciach mesta Žiar nad Hronom, ktorá bola
zameraná na pomoc pre psíkov
umiestnených v žiarskom útulku

s karanténnou stanicou (zbierka bola povolená
Obvodným úradom Žiar nad Hronom – číslo rozhodnutia 2010/04862). Počas tejto zbierky ste
mohli prispieť ľubovoľným finančným príspevkom
do zapečatených pokladničiek členom kynologického krúžku. Čistý výnos verejnej zbierky sa aj vďa-
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ka vám vyšplhal na sumu 357,39 eur. Všetky získané
finančné prostriedky boli použité na financovanie
sterilizácií, ošetrenie a odčervenie šteniat, kompletné očkovanie, na zakúpenie krmiva a pomôcok
pre psíkov. Všetkým darcom srdečne ďakujeme.
OZ Strážni anjeli
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Výnimočný deň
Posledný januárový deň bol pre cirkevnú školu
výnimočný. Pre našich žiakov to bol slnečný prázdninový deň. Pre predškolákov, našich budúcich
prvákov, to bol zase slávnostný okamih zápisu
do 1. ročníka, čo je nezabudnuteľná chvíľa, ktorá
im otvára dvere do sveta vedomostí. Deti a ich rodičia prichádzali plní očakávaní. Hneď pri vchode
ich vítali známe rozprávkové postavičky Makovička
a motýľ Emanuel, Shrek a Fiona, Snehulienka a sedem trpaslíkov, ktoré ich zaviedli rozprávkovým
chodníkom do triedy premenenej na herňu. Tu sa
hrali, kreslili a spoznávali svojich budúcich spolužiakov. Pre každé dieťa prišla učiteľka a spolu ruka
v ruke vstúpili do triedy, kde boli pre nich pripravené zaujímavé aktivity. Pani učiteľky hravou formou
zisťovali, ako sú budúci prváci do školy pripravení.
A veru boli.... Dokázali pomenovať všetky geometrické tvary, farby i číslice. Nerobilo im problémy ani
kreslenie postavy, spievanie, recitovanie, či odpo-

KONZULTAČNÝ DEŇ NA DAŇOVOM ÚRADE

Daňový úrad Žiar nad Hronom vás pozýva
na Konzultačný deň k vypĺňaniu a podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov
za rok 2010, ktorý sa uskutoční v stredu
9. marca v čase od 9.00 do 15.00 hod. v priestoroch Daňového úradu Žiar nad Hronom
na Ul. SNP 132 v Žiari nad Hronom.

vedanie na zvedavé otázky pani učiteľky a rehoľnej
sestričky.
Sladká odmena, hračka, darček a pamätný list,
ktoré deti dostali na pamiatku, umocnili ich radosť
z toho, že už naozaj budú školáci. Veľmi sa tešíme,
že „bránami našej školy“ prešlo 42 úžasných budúcich prváčikov. Milí rodičia, úprimná vďaka, že ste
pre svoje ratolesti zvolili výchovu a vzdelávanie
v našej cirkevnej škole, preniknuté duchom slobody a lásky podľa Evanjelia.
Spoločenstvo ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

Predškoláci navštívili kamarátov na „Dvojke“

V dňoch 2. a 3. februára sme sa my – vychovávateľky z Úlika, premenili na čarovné víly, aby
sme v Školskom klube detí na „Dvojke“ privítali predškolákov z I. MŠ, III. MŠ a IX. MŠ. Pozvali
sme ich, aby videli, ako sa žije v našom Úliku,
ktorý sa stará o deti z „Dvojky“ pred a po skončení školského vyučovania.

Naši malí kamaráti prešli tromi komnatami,
v ktorých ich čakali rôzne aktivity. V prvej komnate
si pozreli a aktívne sa zapojili do rozprávky O dvanástich mesiačikoch, ktorú im zahrali dievčatá
z oddelenia Lienok a spolu s Lúčnou vílou a Lesnou
vílou si vyzdobili „zebrové“ okuliare. V druhej komnate ich víla Snehulienka a Zúbková víla s deťmi
z oddelenia Slniečok naučili skladať jednoduché
origami a vyskúšali si aj svoju zručnosť pri triafaní
guľôčky do papierových pohárikov. V tretej komnate si s pomocou Červenej víly a víly Fiony poskladali
veľké puzzle.
Keďže čas rýchlo ubehol, viac aktivít pre budúcich
prváčikov sa nám do programu nezmestilo. Bolo
ale vidieť, že deťom sa u nás v Úliku veľmi páčilo
a okrem zážitkov z nového prostredia si odniesli aj
vlastnoručne zhotovené výrobky.
Vychovávateľky z ŠKD na Ul. M. R. Štefánika

Deti zo špeciálnej školy navštívili výstavu o prírode
Začiatkom februára sa dvaja žiaci 4.B triedy
Špeciálnej základnej školy zúčastnili IX. ročníka
výstavy Príroda našimi očami, ktorá sa zameriava na tvorbu žiakov s postihnutím. Výstavu, tak
ako aj po minulé roky, vyhlásilo Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Naša škola sa pravidelne prostredníctvom
žiackych prác tejto výstavy zúčastňuje, avšak
tento rok sa jej dvaja z nich, ktorých práce boli
súčasťou expozície, zúčastnili aj osobne.
Mesto pod Tatrami nás privítalo príjemným slnečným počasím. V múzeu sa našej návšteve veľmi
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potešili a celou expozíciou nás aj previedli. Žiaci si
celú výstavu so záujmom prezreli a, samozrejme, sa
veľmi potešili, keď videli svoje obrázky vystavené
medzi ostatnými výtvarnými prácami. Od sprievodkyne sme sa dozvedeli, že sa na výtvarné práce
z našej školy vždy veľmi tešia, pretože sa od prác
iných škôl odlišujú originalitou, spracovaním a tiež
nezameniteľnou poetikou. Toto ocenenie nás veľmi
potešilo. Výstava bola veľmi zaujímavá a inšpiratívna, a preto sme vôbec neľutovali, že sme za ňou
museli cestovať až tak ďaleko.
Lenka Bartková
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ZÁPIS DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Materskej školy, Ul. Dr. Janského
č. 8, Žiar nad Hronom oznamuje, že od 1.marca
do 31. marca sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2011/2012.
Žiadosť spolu s potvrdením od pediatra môžete v tomto období priniesť na vybranú materskú školu, resp. elokovanú triedu.
Riaditeľstvo MŠ vás zároveň pozýva
na Dni otvorených dverí:
•15. marca v Materskej škole, Ul. Dr. Janského
č. 8 a v elokovanej triede Ul. Rázusova č. 6,
•16. marca v elokovanej triede Ul. Štefánika
č. 23 a v elokovanej triede Ul. Sládkovičova č. 1,
•17. marca v elokovanej triede Ul. A. Kmeťa
č.11 (v pavilóne A), v elokovanej triede Ul. A.
Kmeťa č. 17 a v elokovanej triede Ul. Rudenkova č. 1 (časť IBV).
Podmienky prijatia detí do materskej školy
Riaditeľka materskej školy prijíma deti priebežne, alebo k začiatku školského roka na základe žiadosti. Žiadosti na nasledujúci školský
rok sa podávajú v marci kalendárneho roka.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a deti s dodatočne
odloženou povinnou školskou dochádzkou.
V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu
a v prípade obmedzených kapacitných možností môžu byť do MŠ prednostne prijaté deti
s trvalým alebo prechodným pobytom
v Žiari nad Hronom. Deti mladšie ako tri
roky – po dovŕšení dvoch rokov, môžu byť
prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. O tejto možnosti vás budú informovať
na konkrétnych elokovaných zariadeniach.
Pritom sa uprednostňujú deti prechádzajúce z jasieľ. Rozhodnutie o odklade povinnej
školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný
zástupca riaditeľke materskej školy spravidla
do 15. apríla kalendárneho roka.
(r)

MESTSKÝ MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT

Mestský mládežnícky parlament Žiar nad
Hronom hľadá aktívnych mladých ľudí od 13
do 30 rokov, ktorí chcú niečo zlepšiť, zmeniť
v našom meste alebo sa aspoň zapojiť do diania v ňom.
Ak máš záujem zapájať sa do rôznych aktivít
podľa tvojho záujmu, prihlás sa na e-mailovej
adrese: pribilincova@gmail.com.
Viac informácií môžeš získať v ICM Žiar
nad Hronom (Krytá plaváreň, 1. poschodie) alebo na Mestskom úrade u Koordinátorky práce
s mládežou.
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V súťaži Podnikateľka Slovenska 2010 získala druhé miesto Žiarčanka

Andrea Martinová.
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Top Centrom
podnikateliek už jedenásť rokov pripravuje
súťaž Podnikateľka Slovenska. Hlavným cieľom
projektu je oceniť úspešné ženy v podnikaní, ich
schopnosť zosúladiť súkromný život s náročnou
profesiou, a tiež motivovať ostatné ženy, aby
neváhali začať podnikať. Podnikateľka Slovenska 2010 v kategórii Začínajúca podnikateľka sa
na 2. mieste umiestnila Žiarčanka Andrea Martinová, ktorá sa venuje výrobe cukrárenských
výrobkov.
Andreu do súťaže prihlásil jej syn s jej sestrou
a ju samotnú postavili už pred hotovú vec. „Súťaž
obsahovala napríklad dotazníky, na ktoré som musela odpovedať. Bola tiež ustanovená komisia a jej
členovia sa prišli osobne pozrieť do firmy a urobiť
so mnou osobný pohovor,“ priblížila zákulisie súťaže žiarska cukrárka. Jednou z podmienok kategórie,
v ktorej Andrea súťažila, bolo i to, že nesmie podnikať viac ako tri roky, je obchodnou spoločnosťou
alebo živnostníčkou. „Hlavnými kritériami komisie,
ktorá hodnotila podnikateľky, boli úspešnosť, jasná
predstava o ďalšej činnosti, budovanie imidžu, prínos firmy v regióne, netradičná realizácia činnosti
a iné. Potom ma kontaktoval TV štáb, ktorý v mojej
firme nakrútil o mne dokrútku, ktorá sa vysielala
na galavečeri začiatkom decembra v Bratislave,
kde bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov projektu
Podnikateľka Slovenska.“ S myšlienkou na vlastné
podnikanie sa začala Andrea pohrávať po materskej
dovolenke, kedy zostala nezamestnaná. „Hľadala
som si prácu, no v dnešnej dobe je to veľmi ťažké,
keďže väčšina zamestnávateľov požaduje aspoň tri
roky praxe. Mojim koníčkom bolo pečenie, tak som
si rozšírila vzdelanie v Akadémii Consulting a urobila som si kurz cukrár, čo bolo tiež jednou z podmienok pri začatí s podnikaním.“ Na začiatku dostala
podporu aj od úradu práce. Ako však Andrea priznala, nebola to vysoká suma a keby mala s takou
sumou začať dnes, nie je si istá, či by sa do podnikania pustila. „Začínala som s elánom a s podporou
celej rodiny, ale úplne sama. Prvé výrobky vznikali
doma, a to najmä pre priateľov a známych. Neskôr
som si vyhliadla dom, ktorý som si na vlastné náklady prerobila. Bolo to pred vianočnou prevádzkou,
čiže sa dá povedať, že som vhupla do najhoršieho
obdobia. Ale zároveň aj do najlepšieho, keďže je to
jedna zo sezón, kedy je tých objednávok najviac,“

spomína na začiatky Andrea. Napriek tomu, že jej
firmu ešte poznalo iba veľmi málo ľudí, bola to celkom úspešná sezóna. Ako však ďalej prezrádza, ani
nevie, ako toto obdobie zvládla: „Zamestnala som
vtedy dve cukrárky. A, samozrejme, pomáhala mi aj
celá rodina.“ Andrea do svojho podniku investovala všetky rodinné úspory. Nezľakla sa však, pretože
si verila. „U nás, a nielen v Žiari, ale na celom slovenskom trhu, chýbajú klasické domáce zákusky.
Staviam na kvalite a verím, že si ju aj udržím. Veľa
zákazníkov mi totiž hovorí, aby sme sa nepokazili
a svoju kvalitu si udržali. Kto k nám chodí, zvykol
si na nás a rád sa k nám vracia. A to ma teší,“ konštatuje.
Od mnohých cukrárenských firiem sa Andrea
chce odlišovať najmä spomínanou kvalitou.
Do zákuskov a koláčov používajú vo firme Evelyn
maslové plnky, čiže žiadne margaríny. „Nepečieme zo žiadnych náhradných surovín, ale klasicky
– vajíčka, cukor, múka. Klasické korpusy. Zákusky
a torty, ktoré nájdete „za babku“ v niektorých obchodných domoch, pochádzajú z veľkovýrobných
podmienok. To znamená: hotové práškové vaječné
zmesi rozmiešajú s vodou a ďalšími ingredienciami,
pričom nechýbajú stabilizátory a farbivá. Naše recepty máme od starých mám, ktoré sú u nás osvedčené.“ V ponuke má Andrea približne 50 druhov
zákuskov, ale dokáže napiecť čokoľvek. Želaniam
zákazníkov sa nebráni, naopak, rada im vyhovie.
Zaujímavosťou je, že pre záujemcov ponúka aj zákusky a torty pre diabetikov. „Používame náhradné
sladidlá a aj na tieto druhy zákuskov máme veľký
a dobrý ohlas, keďže je u zákazníkov veľa rôznych
zdravotných problémov. Rovnako tak sa snažíme
vyhovieť aj celiatikom. Vtedy zase používame náhradnú múku,“ vymenúva Andrea.
Veľký záujem je tiež o torty, ktorých už v žiarskej
firme upiekli tisíce. Inšpirácie na tvary či zdobenie
nachádza Andrea vo vlastnej fantázii a predstavivosti, niekedy nachádza námety na internete.
Každá torta je umeleckým dielom. „V súčasnosti
k nám prichádzajú trendy z Anglicka. Používajú sa
skôr jednoduchšie formy zdobenia, ktoré majú iné
ornamenty, napríklad patchwork. I keď, na druhej

strane, naši ľudia si ešte na tento štýl nevedia veľmi zvyknúť. Uprednostňujú skôr tie tradičné torty,“
hovorí Andrea, a zároveň prezrádza, že ozdoby či
postavy na jednotlivé torty si tiež vyrába sama. Ponúka tiež dekoračné ozdoby, ktoré dováža priamo
z Talianska. Tortu však vyrobí i podľa návrhu zákazníka. „Nedávno sme napríklad robili svadobnú
tortu, ktorá bola celá modrá. Nevesta mala modré
svadobné šaty i kyticu, a tak chcela mať modrú
i tortu.“
Najobľúbenejším zákuskom Andrey je čokoládový – s dobrou a kvalitnou čokoládou a kakaom,
a tiež karamelový. „Kedysi som mala najobľúbenejší
koláč s praženými lieskovými orieškami a s rumom.
Žiaľ, na orechy som dostala alergiu, takže si ho už
nevychutnám.“ A i keď by sa mohlo zdať, že pri každodennej práci so sladkým už má koláčov doslova
plné zuby, opak je pravdou. „Kdeže, zákuskov som
sa ešte neprejedla, každý deň musím mať minimálne ku káve. Zákusky mám naozaj veľmi rada.“
Sladké dobroty vám v Evelyn pripravia do dvoch
dní od objednávky, torty do troch dní. „Stalo sa
však, že ráno prišla jedna pani, ktorej sa torta vyrobená v inom podniku doslova rozpadla. Keďže
s tortou ešte v ten deň chcela cestovať na svadbu,
my sme jej do poobedia tortu pripravili ,“ hovorí
o jednom zo zážitkov so zákazníkmi, ktorých má
nielen zo Žiaru či blízkeho okolia, ale i zo Zvolena, Brezna či Žiliny. Okrem toho pre zákazníkov
poskytujú donáškovú službu a priestor na vlastnú
realizáciu dostávajú aj študenti – budúci cukrári.
Do budúcnosti plánuje Andrea vybudovať klasickú cukráreň aj v samotnom Žiari. „Projekt je pripravený, dúfam, že mi poslanci dajú zelenú. Ak to vyjde,
cukráreň chcem vybudovať v starej časti mesta,
v parku na Svätokrížskom námestí. V ponuke by určite boli zákusky, torty, ovocné poháre, posedenie
pri kávičke či čaji. Uvažujem aj o kútiku pre deti, kde
by si mamičky od ratolestí oddýchli, a tie by si zároveň prišli na svoje, aj na detskom ihrisku,“ hovorí
na záver o najbližších plánoch Andrea a dodáva, že
jej ďalším veľkým snom je i vytvorenie internetového obchodu s cukrárenskými pomôckami a prerazenie na trh aj do iných krajín Európskej únie. (li)

Slávnostného oceňovania podnikateliek sa zúčastnila aj prvá dáma, Silvia Gašparovičová.
Andrea Martinová je tretia zľava.
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MSKC

Foto: Juraj Trstenský

19. 3. 2011 o 18.00 hod. Divadelná sála MsKC

TEATRO Wüstenrot

Fašiang

Prípad čiernej vdovy
Kabaretná komédia, ktorá nenechá žiadne oko suché!
, Roman
Hrajú: Jožo

Pročko

na Námestí Matice slovenskej

8.3.2011

Pomajbo,
Oľga Belešová

Vstupné: 12 € v predpredaji, 14 € na mieste

8.3. 2011 Fašiang na Námestí MS

- Predaj zabíjačkových špecialít 10.00 - 18.00 hod.
- 15.15 Príchod fašiangového sprievodu
na Námestie MS a kultúrny program
- Tradičná zabíjačka

4 .4. 2011 / 18.00 / Divadelná sála MsKC

Noel Coward: ROZMARNÝ DUCH
Komédia. Podarí sa poslať rozmarného ducha späť do ríše duchov?
Hrajú:
Peter Sklár, Zuzana Tlučková, Elena Podzámska,
Zuzana Kocúriková, František Kovár, Zuzana Vačková
Réžia: Peter Mikulík
Vstupné: 14 €

8.3. 2011 od 18.00 hod.

Fašiangová veselica
(Estrádna sála MsKC)

Literárčenie

Ukončenie plesovej sezóny v meste Žiar nad Hronom
ľudovou veselicou s Cimbalovou hudbou FS Hron,
DH Žiaranka, s D.J. Fabom a
špeciálnym hosťom v podobe skupiny

8. marca 2011 o 18.00 hod.
Hosť: Petra Geletová - pútnička
V Čajovni za rohom
Texty prezentujú žiaci literárno-dramatického odboru
ZUŠ Z.Strnadovej- Parákovej

Občerstvenie v cene vstupenky!

Pripravujeme:

SLOVAK TANGO s klasikou od Gejzu Dusíka.
Vstupné: 5 €

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ

VOJNOVÉ HRY A MUŽ, KTORÝ ICH ZASTAVIL

22.2. o 19.00 hod. (celovečerný dokument, Poľsko/SR, 113 min., slovenský dabing)
Príbeh muža, ktorý zachránil svet pred treťou svetovou vojnou.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

26./27.2. o 17.00 hod. (animovaný rodinný film,
Belgicko, 88 min., MP 12, česká verzia)
Vynoril sa nový hrdina! Vydaj sa spolu s malou morskou korytnačkou Sammym a jeho najlepším priateľom Rayom na najúžasnejšiu dobrodružnú výpravu pod morskou hladinou.
Vstupné: 2,30 €
JEDZ, MODLI SA, MILUJ

1./2.3. o 19.00 hod. (romantický, dobrodružný,
USA, 140 min., slovenské titulky)
Liz Gilbert je moderná žena, ktorá sa vydáva

noviny.ziar.sk

15.4. Rockovica
30.4. Skoromáj - stavanie mája na Námestí MS
Skoromájová veselica
spoznávať a obdivovať krásy sveta, a zároveň sa
opäť pokúša nájsť a prebudiť samú seba.
Vstupné: 2,50 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
GNOMEO A JÚLIA

5./6.3. o 17.00 hod. (animovaná komédia, rodinný, VB/USA, 90 min., český dabing)
Najväčší príbeh lásky všetkých čias, v ktorom
sú hlavní hrdinovia ... záhradní trpaslíci!
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 7 ROKOV
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/ INZERCIA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Neplačte za mnou,
nechajte ma tíško spať,
čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Osud nám nedoprial dlhšie
s tebou byť,no v našich
srdciach budeš stále žiť.
Dňa 27. februára uplynie rok od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Jozef Kurať.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra Martina, Miroslava a Jaroslava s rodinami
a vnúčatá Lenka, Tobiasko, Patrik a Christián.

SPOMIENKA

Kto bol milovaný,
nebude zabudnutý.
Odišiel si tíško spať,
niet ťa už medzi nami,
v srdciach našich však žiješ
spomienkami.
Dňa 7. marca uplynie
10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil
a ukončil pozemskú púť náš
Jozef Zipser.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
Manželka, dve dcéry a súrodenci s rodinami.

Žiarila z teba láska
a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si s nami,
v našich srdciach žiješ
stále s nami.
Dňa 20. februára uplynulo 25 rokov
od smutnej chvíle, kedy nás náhle a navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Ľudovít Kováč.
S úctou a láskou si na neho spomínajú manželka, syn a vnučka.

SPOMIENKA

Srdce láskavé prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohli žiť.
Čas plynie, život ide v diaľ,
nám zostala
len spomienka a žiaľ.
Dňa 12. februára uplynuli 4 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.
Smútiace dcéry, zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA

Ťažko je bez teba, smutno
je nám všetkým, už nič nie je
také, ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje, len
cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si spať zaplakal každý, kto
ťa mal rád. Odišla si od nás a my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 23. februára si pripomíname 2. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás náhle navždy
opustila naša drahá mama, stará mama a
babička
Judita Kovácsová
vo veku 70 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Spomína dcéra s rodinou.

OZNAM

STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

Venujte 2 % z dane z príjmu
Nadácii Kresťanská obnova,
ktorá sa podieľa na stavbe
Evanjelického centra ECAV s
kostolom v Žiari nad Hronom
so začatím stavby – jar 2011.
IČO: 42001595 Právna forma:
Nadácia Obchodné meno
(Názov): Nadácia Kresťanská obnova. Na daný účel
môžete prispieť aj priamo
na č. účtu: 0411636062/0900

26.2. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar
nad Hronom (673 39 99)
27.2. MUDr. Igor Račko, Dolná 85,
Kremnica (674 40 37)
5.3. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar nad Hronom (672 27
19)
6.3. MUDr. Ján Jakubička, Dolná
21/91, Kremnica (674 46 64)
Pohotovostné stomatologické
služby sa vykonávajú v ambulancii
službukonajúceho lekára v sobotu,
nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00
do 12.00 hod.

SPOMIENKA

Dotĺkli tíško ich srdiečka,
navždy utíchol ich hlas,
mali radi život a všetkých nás.
Touto cestou si pripomíname výročie
úmrtia našich rodičov.
Pavlínka Sasková – 17. výročie
a Anton Sasko – 22. výročie.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami a syn s priateľkou.

LIEČIVÉ RASTLINY A ICH VYUŽITIE V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

Akadémia vzdelávania
prichádza
v roku 2011
s
novou
vzdelávacou aktivitou, zameranou najmä na
tých obyvateľov, ktorí sú v súčasnej
neľahkej ekonomickej situácii neustále „skúšaní“ veľkými výdavkami
na kúpu liekov a farmaceutických
výrobkov. Rozhodli sme sa preto
osloviť predovšetkým seniorov, ale
tiež každého, koho zaujíma téma využitia liečivých bylín, ako prírodného
zdroja liečby a prevencie. Sme presvedčení, že žijeme v dobe, kedy je
potrebné – snáď viac ako kedykoľvek
predtým, „oprášiť“ múdrosť našich
starých a prastarých rodičov a hľadať
riešenia, ktoré nám ponúka príroda.
Semináre „Liečivé rastliny a ich využitie I. a II“. sú koncipované tak, aby
všetci zúčastnení získali praktické
vedomosti o pôvode, výskyte a využití liečivých rastlín v našom regióne,
s cieľom skvalitnenia svojho zdravia.
Veríme, že tieto semináre pomôžu
obyvateľom nášho regiónu konkrétne využívať účinky rastlín, s pozitívnym vplyvom na ich organizmus,
a to nielen v čase choroby. Semináre

noviny.ziar.sk

sú určené nielen pre jednotlivcov –
občanov, ale tiež pre občianske a záujmové združenia, kluby dôchodcov,
domy seniorov, a teda pre všetkých,
ktorým je spomínaná téma blízka.
Lektorkou je MUDr. Helga Niklesová z Kremnice, ktorá je známa
svojimi širokospektrálnymi aktivitami smerujúcimi k udržaniu zdravia
a zdravého životného štýlu. Cena
jedného seminára na osobu predstavuje 5 €, v prípade skupinového
záujmu poskytujeme možnosť zľavy.
Kurzy sme schopní realizovať v našich priestoroch Akadémie vzdelávania, ale aj v iných, podľa dohody.
Termín konania je predbežne stanovený na marec 2011, konkrétny
dátum bude záležať od počtu prihlásených záujemcov. Minimálny počet účastníkov na jeden seminár je
20 osôb. Záujemcovia sa môžu
prihlasovať na kontaktnej adrese Akadémie vzdelávania v Žiari
nad Hronom. Veríme, že praktické poznatky a rady získané na seminároch
pomôžu našim klientom zveľaďovať
svoje zdravie a tým zároveň prispieť
k skvalitňovaniu svojho života.
PhDr. Dušan Gréger,
riaditeľ pobočky
Akadémie vzdelávania
Žiar nad Hronom
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám váľandu s úložným priestorom – 2 ks,
10 €/ks, rozkladací gauč a 2 kreslá – 30 €, 2 x spálňová skriňa bledo-hnedej farby, používaná 2 roky –
š: 145, v: 190, hl: 60, pôvodná cena: 350 €, teraz
150 € a 5-šuplíkovú mrazničku, cena dohodou.
2/4
T: 0907 881 283
•Predám vložky Molimed MIDI Clasic. Balené po
30 ks. Celkovo 11 balíkov. T: 0902 519 065
6/4

Komplexný
právny servis
zdarma
Realitná kancelária Námestie Matice slovenskej 8 (Biely dom, 1. poschodie)
0905 602 942, 673 21 52 www.reality-service.sk
PONUKA NEHNUTEĽNOSTÍ

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

BYTY:

POZEMKY:

•Predám nadštandardne prerobenú garsónku
s balkónom, po kompletnej rekonštrukcii (vodoinštalácia, elektrina, podlahy, znížené stropy...), so zariadením. Nízke náklady na bývanie. Nutné vidieť.
Lokalita Etapa. Cena: 19 999 € (fixná cena).
1/4
T: 0915 898 989

•3-izbový panelový byt s loggiou v Hornej Vsi,
kompletne zrekonštruovaný, vrátane zariadenia
cena: 50.000,00 EUR, výmera: 74 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný cena: 62.000,00 EUR, výmera: 85 m2

•stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku
cena: 40,00 EUR / m2, výmery od 773 m2
do 1.392 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“),
určený na stavbu RD, siete pri pozemku
cena: 33.830,00 EUR, výmera: 784 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“),
určený na stavbu RD, siete pri pozemku
cena: 30.000,00 EUR, výmera: 919 m2
•stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská Hodruša“), siete pri pozemku
cena: 100.000,00 EUR, výmera: 2.408 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku
cena: 178.150,00 EUR, výmera: 5.090 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské
lúky), určené na priemyselnú výrobu, siete
pri pozemku
cena: 33,20 EUR / m2, výmera 77.107 m2

•Predám chatu pri Lutile, so záhradou – 800 m2.
Veľmi pekne zrekonštruovaná a zariadená. Cena:
20 000 € alebo dohoda. Foto pošlem.
3/4
T: 0905 142 722, e-mail: iveta27@a1.net
•Predám priem. areál býv. Pozany v ZH a ZC, obchodno-výrobný areál býv. Kvety v N. Bani a areál
býv. Slovenky v Handlovej. Ako celok alebo po čas5/4
tiach. T: 0907 605 431
•Predám kompletne prerobený 4-izbový byt
na Hviezdoslavovej ulici, nové stierky, drevené
podlahy, nová kúpeľňa s parným sprchovacím kútom, nová vysokoleštená kuchyňa na mieru. Cena:
7/4
65 000 €. T: 0918 527 681
•Predám 2-izbový byt, čiastočne prerobený,
8/4
na Etape. T: 0918 827 129
•Predám 2-izbový byt po čiastočnej rekonštrukcii
– nové okná, elektrina, podlaha, linka, stierky. Tehlový, bez balkóna. Cena: 29 000 €, dohoda možná.
9/4
0905 474 234
•Predám 1-izbový byt na Etape v OV, v pôvodnom,
ale zachovalom stave. Cena: 18 500 €.
10/4
T: 0907 188 620
•Predám 1-izbový byt na Ulici hutníkov. V zateplenom zrekonštruovanom dome, 1. poschodie, OV.
11/4
Cena: 19 900 €. T: 0905 562 490

DOMY:

•RD v Slaskej, vhodný na chalupu, kompletne zrekonštruovaný, vrátane vybavenia a zariadenia
cena: 52.000,00 EUR, zastavaná plocha: 73 m2
(2 podlažia), výmera pozemku: 1.346 m2
•RD v Bohuniciach (Štiavnicko), vhodný na chalupu, kompletne zrekonštruovaný
cena: 62.000,00 EUR, obytná plocha: 95 m2, výmera pozemku: 471 m2
•RD v Rudne nad Hronom, vhodný na chalupu,
v pôvodnom stave
cena: 66.688,00 EUR, obytná plocha: 80 m2, výmera pozemku: 570 m2
•RD v Novej Bani, kompletne zrekonštruovaný
cena: 208.000,00 EUR, obytná plocha:160 m2, výmera pozemku: 1.792 m2

Potrebujete kúpiť, predať
alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.

Realitný maklér: Kvetoslava Antalová: 0905 602 942, antalova@reality-service.sk
www.reality-service.sk
denne aktualizované spravodajstvo

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

www.ziar24.sk

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

•Predám starší gazdovský rodinný dom s pozem10/2
kom v Prestavlkoch. T: 0902 454 153
•Predám záhradu s chatkou v lokalite Lutila – Jelšiny, studňa s úžitkovou vodou, pekné prostredie.
Cena dohodou. T: 0907 169 837
12/3

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Prenajmem kancelárie, garáže, sklady, výrobné
priestory a odstavnú plochu v samostatnom areáli
4/4
v ZH, ZC, NB a Handlovej. T: 0915 781 238
SLUŽBY

•Pomôžem staršiemu človeku s prácami v domácnosti, príp. vybavím lieky. T: 0911 333 055 ZH 13/3
AUTO MOTO

Predám Opel Astra hatchback, 1700 TD, 5-dverový, rok výroby 1995, s ŠPZ a technickým preukazom. Kompletný na náhradné diely. Cena dohodou.
12/4
T:0908 969 023

OSTATNÉ:

•priemyselný areál v Novej Bani určený na podnikateľské účely (skladové, výrobné, administratívne)
cena: 330.000,00 EUR, výmera: 1.492 m2

Ponuka nehnuteľností na predaj:
•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 8.000 € / 241.008,- Sk
•2-izb., OV, Ul. Svitavská, ZH, 31.600 € / 951.981,60 Sk
•2-izb., OV, Ul. Sládkovičova, ZH, 33.000 € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100 € / 1.298.430,60 Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500 € / 979.095,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 42.000 € / 1.265.292,- Sk + dohoda
•RD, časť IBV, ZH (vhodný i na podnikateľ. účely), 50.000 € / 1.506.300,- Sk
•RD, Sklené Teplice, 69.000 € / 2.078.694,- Sk
•RD, Trnavá Hora, 73.000 € / 2.199.198,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii
vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku,
Krahule, 22.000 € / 662.772,- Sk
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 7 € / 210,88 Sk / m2
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 10.500 € / 316.323,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11 € / 331,39 Sk / m2
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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Dohrávka v réžii úradujúceho majstra
HOKEJBAL

17. kola: LG TPS Bratislava – Sport Trend Žiar
n/Hronom 5:2 (2:0,2:0,1:2), góly: Vavro, Kanich,
Antl, Tóth, Strapák – Mokroš, Pračka. ŽIAR: Gordík
- Pračka, Homola, Záhorec, Strohner – P. Uhrovič,
Mokroš, Považanec, Šulek, Nemček, Pluhár, Hronec.
Prvý zápas v tomto roku odohrali hráči Sport Trendu na pôde úradujúceho majstra LG TPS Brastislava. Na dohrávku 17. kola Slovenskej hokejbalovej
extraligy cestovali Žiarčania v zredukovanom zložení predovšetkým z dôvodu dlhodobejších zdravotných problémov niektorých hráčov, k čomu sa
pridali aj dvaja s trestami a svoje zohrala aj chrípka.
Do zápasu tak žiarsky tím nastúpil s malou dušičkou uhrať prijateľný výsledok. Prvá tretina sa
jasne odohrávala v réžii domácich, ktorí dvakrát
skórovali. Druhú tretinu začali hráči LG presilovou
hrou, ktorú však nevyužili, naopak, mohli inka-

sovať po samostatnom nájazde žiarskeho hráča.
Domáci sa však predsa len vzdialili na rozdiel troch
gólov po dobre zahranom buly v útočnom pásme
a pridali aj štvrtý gól po zlej rozohrávke brankára hostí. Žiarsky tím sa nakoniec len dočkal gólu,
a to v tretej tretine počas presilovej hry. V závere
zápasu inkasovali Žiarčania ešte jeden gól, no po-

sledné slovo patrilo im, keď opäť premenili presilovú hru, a to päť sekúnd pred koncom zápasu.
Ostatné výsledky – dohrávka 1. kola: Profis
Sharks Bratislava - LG TPS Bratislava 0:5
1. Nitra
17 12 1 2 2 81:4040
2. Skalica
16 12 1 0 3 65:3838
3. Ružinov BA 16 12 0 1 3 68:3637
4. Martin
17 11 0 1 5 70:4334
5. Pruské
17 9 1 0 7 77:5229
6. LG BA
17 9 0 1 7 65:4128
7. Vrútky
17 9 0 1 7 68:6328
8. Sharks BA
17 5 2 0 10 42:6319
9. Žilina
16 5 1 1 9 42:6218
10. P. Bystrica 17 3 2 1 11 54:8014
11. Liptov
17 3 0 1 13 41:8810
12. Žiar n. Hr. 16 1 1 0 14 27:945
Marcel Pobežka

Volejbalistkám sa nedarilo
VOLEJBAL

1:3, Senica – UKF Nitra
3:1, S. N. Ves – Žilina 3:1
23. kolo: VK MŠK Žiar
nad Hronom – Spoje
Bratislava 2:3 (16, -17,
22, -22, -13)
Žiarske
volejbalistky
bojovali o zisk víťazstva
do poslednej chvíle.
V piatom sete sa však
lepšie dokázali presadiť
hosťujúce hráčky a
zvíťazili.
Ostatné
výsledky:
Žilina – UKF Nitra 3:0,
COP Nitra – Senica 2:3,
Pezinok – S. N. Ves 3:0

ŽENY

22. kolo: COP Nitra – VK MŠK Žiar nad Hronom
3:1 (-20, 24, 25, 10)
Žiarčanky dokázali odolávať súperovi z čela
tabuľky len v prvom sete. Potom sa hráčky Nitry
prebudili a potvrdili úlohu favorita.
Ostatné výsledky: Spoje Bratislava – Pezinok

24. kolo: Spišská Nová
Ves – VK MŠK Žiar nad
Hronom 3:0 (20, 12, 18)
Domáce hráčky si nepripustili žiadnu stratu
bodov a hosťujúce hráčky
jasne prevýšili.
Ostatné výsledky: Spoje Bratislava – COP Nitra
0:3, Senica – Žilina 3:1, UKF Nitra – Pezinok 0:3
1. Pezinok
24 19 5 64:35 43
2. COP Nitra
24 19 5 63:31 42
3. UKF Nitra
24 16 8 56:40 40
4. Senica
24 11 13 49:49 35
5. S. N. Ves
24 11 13 49:50 35

noviny.ziar.sk

6. Žiar n. Hr.
7. Žilina
8. Spoje BA

24
24
24

9 15 40:53 33
6 18 31:60 30
5 19 32:66 29
JUNIORKY

11. dvojkolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – Liptovský Hrádok 0:3 (-18, -22, -20) a 2:3 (-14, 19,
-20, 17, -10)
Juniorky dokázali svojim súperkám vzdorovať len
v druhom zápase, ale ani zlepšený výkon im na zisk
bodov nestačil.
Ostatné výsledky: S. N. Ves – Poltár 2:3 a 0:3,
Kežmarok - Zvolen 1:3 a 0:3, Vranov – Žilina 3:0
a 3:0
12. dvojkolo: Žilina – VK MŠK Žiar nad Hronom
1:3 (20, -21, -23, -21) a 3:0 (20, 19, 13)
V prvom stretnutí žiarske juniorky bez problémov
zvíťazili. V druhom zápase však domáce hráčky svoj
výkon zlepšili a nedali Žiarčankám žiadnu šancu.
Ostatné výsledky: S. N. Ves – Krupina 3:1 a 3:0,
Zvolen – Vranov 3:1 a 3:0, L. Hrádok – Poltár 0:3
a 0:3
1. Poltár
20 19 157:11 39
2. Vranov
22 16 649:25 38
3. Zvolen
22 16 651:28 38
4. L. Hrádok
22 15 748:29 37
5. Žiar n. Hr.
22 9 1335:42 31
6. S. N. Ves
22 9 1331:45 31
7. Krupina
20 8 1235:39 28
8. Žilina
22 2 2012:60 24
9. Kežmarok
20 2 1815:54 22
Marcel Pobežka
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Bez straty bodu zostali len Galaktikos
FUTSAL
4. KOLO

Sršne – Blomquist Trucking 13:5 (6:1), góly: Hudec 3, Lešták 2, Čierny 2, Páleník 2, S. Páleník, Hajdonyi, Hrmo, Žňava – Vozár, Schvarzbacher, Báťová,
Bahno, Meliš.
Výsledok bol pre Blomquist krutý, Sršne však vyhrali zaslúžene a definitívne si zabezpečili účasť
v playoff. Bodku za zápasom dal gólom brankár
Blomquistu, Vozár.

El Fuegos – Invisible 10:15 (7:8), góly: Dedík 4,
Strelka 2, Vincenc 2, R. Horváth, Šištík – F. Mezei 4,
Henžel 4, Horváth 2, Mekíš 2, M. Mezei 2, Sklenka.
Pekný zápas s veľkými šancami na oboch stranách bol dlho vyrovnaný, ale v druhom polčase El
Fuegos strácal na sile, keďže na striedačke mali iba
jedného hráča. To využili Neviditeľní na strelenie
poisťovacích gólov.

Repište – Galaktikos 9:23 (1:11), góly: Ulbrík 4,
Slaný 3, Kmeť 2 – V. Rapčan 8, M. Rapčan 6, Pelegríni
4, T. Macejko 3, Blaho 2.
V šlágri kola sa nakoniec z vysokého víťazstva tešili hráči z Galaktikosu. Zápas začali tlakom a ich súper začal hrať až za stavu 1:8. Treba však dodať, že
výsledok nezodpovedá priebehu stretnutia, pretože rozhodlo premieňanie šancí. Galaktikos tie svoje
využil, Repište nie.

EKG – Dreamelite 6:12 (4:6), góly: Barát 3, Hudec, Ponický, Kollár – Šímek 4, Ivanič 4, Durbák
2, Jurčišin, Palasthy.
V zápase, v ktorom išlo Dream elite o postup
do playoff, vyšiel úvod lepšie Elitákom a hneď sa
ujali vedenia. Za stavu 1:4 sa čakal už iba jednoduchý priebeh zápasu, avšak EKG dotiahlo na rozdiel
jedného gólu. Napokon však nestačili na dobrý výkon Dreamelite a tí si zaslúžene vybojovali postup
do playoff.

Garden Bar – Darebáci 19:5 (8:1), góly: Šimon
5, Neuschl 4, Čamaj 4, Dobrota 3, Tulipán, Poničan,
Šikeť – Žifčák 2, Kapusta 2, Paučo.
Výborný tréning pre Garden bar, ktorý sa môže
pripravovať na boje v playoff. Darebáci hrali len to,
čo im súper dovolil. Za zmienku stoja pekné akcie
brankára Dobrotu, ktorý mnohokrát pobavil divákov svojimi výletmi na polovicu súpera.
Loptoši – Warburgovci 8:16 (7:9), góly: J. Vrtík
3, M. Vrtík 2, Macko, Pilník, Bahno – Rozemberg 5,
Golha 4, F. Páleník 4, Hromádka 2, Bien.
V úvode zápasu začali Warburgovci naplno
a v priebehu 10 minút vyhrávali už 4:0. Loptošom
sa takéto skóre vôbec nepáčilo a dotiahli na rozdiel
jedného gólu. V druhom polčase však Warburgovci
opäť začali rýchlym tempom, na ktoré už Loptoši
nestačili. Diváci videli pekný technický zápas, z ktorého si tri body zaslúžene zobrali Warburgovci.

5. KOLO

Galaktikos – Dreamelite 11:5 (5:1), góly: M.
Rapčan 4, Rapčan 2, Blaho 2, Turkota, Hromata ,
T. Macejko – Durbák 3, Šimek 2.
Prvý polčas úvodného zápasu nám ukázal pekný
a rýchly futbal, v ktorom obaja brankári predviedli vynikajúce zákroky. Galaktikos premieňal šance
a do šatní išiel s náskokom 5:1. Konečný výsledok
bol zaslúžený.
Garden Bar – Blomquist Trucking 13:9 (6:1),
góly: Šimon 7, Šarközi 3, Čamaj 2, Šikeť – Bahno
2, Sekereš 2, Poničan 2, Schvarzbacher 2, Mojžiška.
Úvod zápasu začal veľmi opatrne. Vedenia sa ujali
chlapci z baru, ale Blomquist hneď vyrovnal. Stretnutie bolo zo začiatku vyrovnané, potom si však
Blomquisťáci strelili dva vlastné góly a ich hra upadla. V druhej polovici zabrali, ale ich pekný výkon
nakoniec nestačil na húževnatého súpera. Diváci
mohli vidieť zatiaľ najlepší výkon Blomquistu.
EKG – El Fuegos 9:7 (4:4), góly: Lipták 3, Bosák
2, Mališ, Barát, Kollár, Hanus – Rozemberg 3,
Ostrolucký 2, Dedík, Vincenc.
Prvý polčas vyrovnaného zápasu skončil spravodlivou remízou. EKG však v druhej časti vsietili viac
gólov a dotiahli zápas do víťazného konca.
Darebáci – Loptoši 9:13 (4:5), góly: Žifčák 3,
Šarkozi 2, Haluška 2, Hric, Marko – Bahno 4, Kováč 4, J. Vrtík, Pilnik, Snopko, Janek, Záhorec.

noviny.ziar.sk

Zápas, v ktorom Darebákom nešlo takmer o nič,
sme videli pekný futbal na oboch stranách. Loptoši
hrali iba to, čo potrebovali a zápas vyhrali.
FC Warburgovci – FC Sršne 7:7 (4:4), góly: Rozemberg 3, Škore, Bajnok, Bien, Debnár – Hrmo
2, S. Páleník 2, J. Páleník 2, Hudec.
V zápase prvého s druhým otvorili skóre chlapci,
čo prišli na Warburgoch. Sršne nemuseli ani veľmi
pichať a vďaka vlastnému gólu Biena sa stav vyrovnal. Bien nakoniec svoju chybu odčinil vyrovnávajúcim gólom na 7:7. V 5. kole to bol najkvalitnejší
zápas. Celý priebeh bol vyrovnaný. Body sa delili
spravodlivo.
Invisible – Resako Repište 11:10 (6:3), góly:
Šoltés 3, F. Mezei 3, Henžel 2, M. Mezei, Horváth,
Sklenka – Kmeť 3, Slaný 3, Hurta 2, Ceplák 2.
Repište začalo zápas dobre, ale Invisible
v 1. polčase otočilo skóre. V 2. polčase ešte strelili
pár gólov a vyzeralo to tak, že víťazstvo majú pevne
v rukách. Repište ale zabralo a o výsledok sa bojovalo do poslednej sekundy. Nakoniec si tri body
zobrali Invisible.
Tabuľka skupiny A
1. Warburgovci
5 4 1 0 77:29 13
2. Garden Bar
5 4 0 1 60:36 12
3. Sršne
5 3 1 1 50:28 10
4. Loptoši
5 2 0 3 44:50
6
5. Blomquist
5 1 0 4 35:71
3
6. Darebáci
5 0 0 5 34:86
0
Tabuľka skupiny B
1. Galaktikos
5 5 0 0 92:35 15
2. Repište
5 3 0 2 54:45
9
3. Dream
5 2 1 2 41:37
7
4. EKG
5 2 0 3 35:43
6
5. Invisible
5 2 0 3 37:62
6
6. EL FUEGOS
5 0 1 4 31:68
1
Poznámka: Z oboch skupín postúpili prví štyria
do PO, ostatné družstvá budú hrať o konečné umiestnenie.
Marcel Pobežka
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V žiarskom futbalovom klube vládne zatiaľ spokojnosť
FUTBAL

Príprava na jarnú časť futbalových súťaží je
v plnom prúde. Inak tomu nie je ani v tíme FK
Žiar nad Hronom – Ladomerská Vieska. O súčasnej situácii a plánoch na jarnú časť súťaží
sme sa rozprávali s manažérom FK, Rasťom
Štangom.
Ako hodnotíte jesennú časť ročníka
2010/11?
Rozbehli sme prípravkárske súťaže, prípravky
odštartovali – zorganizovali sme Ligu prípraviek
pre ročníky 2000/2001, v ktorej pôsobia najväčšie kluby zo stredného Slovenska. Žiaci sú po jeseni na prvom mieste v druhej lige a dvaja z nich
Ceplák a Karvaš odchádzajú do Senice. Dorastenci sa tiež držia na popredných priečkach v treťej
lige s päťbodovou stratou na lídra. Muži sú na pr-

vej priečke vo štvrtej lige. Celkové pôsobenie FK
vo futbalových súťažiach sa približuje k našim cieľom, a preto môžem vyjadriť spokojnosť.
Muži sú vo štvrtej lige na prvej priečke,
na začiatku sezóny ste nechceli nič predpovedať, myslíte už teraz na postup?
Cieľom každého mužstva je víťaziť a to platí aj
u nás. Za súčasnej situácie určite pomýšľame aj
na postup.
Posilnilo sa družstvo mužov pred začiatkom
odvetnej časti?
Mali sme vytipovaných niekoľko posíl, napríklad
Listofera z Hodruše a Mikuláša Urgelu z Kremnice,
k dohode medzi klubmi však neprišlo.
Prišlo aj k odchodom hráčov?
Žiadny z hráčov tím neopustil, káder tak zostal

nezmenený.
Kedy a ako odštartovala príprava na jar?
Trénovať sa začalo 9. januára a absolvovali sme
ju v domácom prostredí.
Žiarski futbalisti odohrali už aj niekoľko prípravných stretnutí, s akým výsledkom?
Prvé stretnutie sme odohrali doma s Levicami
a prehrali sme 1:2. Ďalším súperom bola juniorka
Slovana Bratislava. V tomto zápase sme remizovali
2:2. Nasledovalo stretnutie s Veľkým Krtíšom, kde
sme si z chuti zastrieľali a zvíťazili 6:2. Zatiaľ posledným zápasom bolo stretnutie proti Dolným
Vesteniciam, v ktorom sme zvíťazili 5:0. Najbližšie
nás čaká zápasy proti MFK B. Bystrica (20.2. o 14.30
hod. na umelej tráve v Žiari nad Hronom).
Marcel Pobežka

VÝSLEDKY PRÍPRAVNÝCH ZÁPASOV FK ŽIAR NAD HRONOM – LADOMERSKÁ VIESKA

Slovan Bratislava (juniorka) - FK Žiar /L. Vieska 2:2, góly: 5. Šimon, 55. Rasťo Urgela. ŽIAR:
J. Rapčan (70. B. Číž) – Sl. Urgela (45. Žňava),
Kmeť (45. Kochol), Blaho, Macejko, Rasťo Urgela
(60. Slaný), Šimon, Čamaj (45. Rado Urgela), Kubík, M. Rapčan, Abrahám.
Prípravný zápas sa hral na umelej tráve Interu
Bratislava. Začiatok zápasu začal vysokým tempom a hra sa pohybovala medzi oboma16-tkami.
Za Slovan nastúpili aj žiarski odchovanci – bratia
Túriovci.
V 5. minúte Šimon vystihol prihrávku súpera,
prešiel cez polovicu ihriska a gólovou strelou sa
Žiarčania ujali vedenia. V 11. minúte vlastnou
chybou stratili loptu a súper vyrovnal. V 21. minúte sa dostali slovanisti do vedenia. V 35. minúte, po rýchlej kombinácii Rasťa Urgelu a Kubíka,

Abrahám z päťky prestrelil prázdnu bránu. V druhom polčase prevzali hostia iniciatívu a súpera
pritlačili na ich polovicu. V 55. minúte Rasťo Urgela vyrovnal na konečný stav 2:2.
FK Žiar /L. Vieska- Veľký Krtíš 6:1 (4:1), góly:
M. Rapčan 2, Šimon, Abrahám, Rasťo Urgela,
Blaho (11m), ŽIAR: J. Rapčan (45. Číž) - Macejko,
Kochol (45. Kmeť), Blaho, Dobrota (45. Žňava), Šimon (45. Rado Urgela), S. Urgela (45. Rasťo Urgela), Slaný (45. Čamaj), Kubík, M. Rapčan (45. Wolf),
Abrahám.
Prípravný zápas mal jednoznačný priebeh,
v ktorom dominovali domáci hráči. V prvom polčase prevýšili súpera herne aj gólovo. V druhom
polčase poľavili, no víťazstvo im už neušlo.

FK Žiar/L. Vieska – D. Vestenice 5:0 (1:0), góly:
Abrahám 2, Rapčan, Blaho, Rad. Urgela, ŽIAR:
J. Rapčan – S. Urgela, Macejko, Kmeť, Kochol, Slaný, Šimon, Rado Urgela, Rasťo Urgela, M. Rapčan,
Čamaj. Striedali: Blaho, Dobrota, Abrahám, Kubík,
Žňava.
S kvalitným súperom odohrali Žiarčania dobrý
zápas. Hneď od začiatku zatlačili súpera na jeho
polovicu a nedovolili mu ísť do kombinačnej
hry. Hralo sa vo vysokom tempe, disciplinovane
na obidvoch stranách. Aj keď súper bránil veľmi
dobre, domácim sa podarilo streliť gól po hlavičke M. Rapčana. V druhom polčase domáci nepoľavili, súperovi robili problémy pohybom a kombinačným futbalom a po pekných akciách strelili
štyri góly.
Marcel Pobežka, zdroj: fkziar.sk

Žiarčania s remízou a víťazstvom
STOLNÝ TENIS
3. LIGA

9. dvojkolo:
MŠK Žiar nad Hronom – OŠK Brehy 9:9
Ostatné výsledky: Budča – Krupina B 15:3, Stavbár B. Bystrica – Dudince 17:1, V. Krtíš – Zvolen B
11:7, Kalinovo – Kremnica 12:6, B. Štiavnica B – Žarnovica 13:5, Revúca – Lokomotíva B. Bystrica 10:8,
R. Sobota B – Brezno B 11:7
MŠK Žiar nad Hronom – ŠK Žarnovica 11:7
Ostatné výsledky: Budča – Dudince 16:2, Stavbár
B. Bystrica – Krupina B 8:10, V. Krtíš – Kremnica 10:8,
Kalinovo – Zvolen B 14:4, B. Štiavnica B – Brehy 11:7,
Revúca – Brezno 11:7, R. Sobota B – Lokomotíva B.
Bystrica 10:8

10. dvojkolo:
Brezno – MŠK Žiar nad Hronom 12:6
Ostatné výsledky: Krupina B – Revúca 13:5, Dudince – R. Sobota B 7:11, Lokomotíva B. Bystrica – B.
Štiavnica B 10:8, Zvolen B – Budča 8:10, Kremnica
– Stavbár B. Bystrica 10:8
Lokomotíva B. Bystrica – MŠK Žiar nad Hronom
11:7
Ostatné výsledky: Krupina B – R. Sobota B 17:1,
Dudince – Revúca 3:15, Brezno B –B. Štiavnica B
11:7, Zvolen B – Stavbár B. Bystrica 7:11, Kremnica
– Budča 3:15
1. Revúca
22 17 3 2 257:139 59
2. Budča
22 18 0 4 250:146 58

noviny.ziar.sk

3. B. Štiavnica B
4. Krupina B
5. Stavbár B. B.
6. Žiar
7. Kalinovo B
8. Kremnica
9. Lokomotíva B. B.
10. Žarnovica
11. Brezno B
12. Zvolen B
13. Brehy
14. V. Krtíš
15. R. Sobota B
16. Dudince

22
22
22
22
20
22
22
20
22
22
20
20
22
22

15
13
11
10
12
9
10
8
9
8
5
7
6
0

2
0
3
3
0
3
1
4
0
1
6
1
1
0

5 240:156 54
9 212:184 48
8 231:165 47
9 194:202 45
8 210:150 44
10 204:192 43
11 199:197 43
8 173:187 40
13 182:214 40
13 183:213 39
9 179:181 36
12 149:211 35
15 149:247 35
22 84:312 22
Marcel Pobežka
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Juniori porazili lídra tabuľky
BASKETBAL
MUŽI (SKUP. O 9. – 16. MIESTO)

4. kolo:
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Karlovka Bratislava 90:71 (43:44)
5. kolo:
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Inter Bratislava
90:55 (52:34)
9. Zvolen
5 5 0 439:340 10
10. Žiar n. Hr.
5 4 1 413:344
9
11. Karlovka BA 5 3 2 395:391
8
12. Lučenec
5 3 2 348:364
8
13. Trenčín
5 2 3 346:368
7
14. Inter BA B
5 2 3 344:369
7
15. Holíč
5 1 4 364:377
6
16. Prešov
5 0 5 346:442
5
JUNIORI

10. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom – Slávia TU
Bemaco Košice 83:80 (50:32)
BK: Treml 23, Jány 22, Kysela 15, Oravec 12, Vrtík
7, Bulko 4.
Zápas rôznych polčasov videli domáci priaznivci
juniorskej ligy SR, keď naši juniori hostili prvý tím
tabuľky Slávia TU KOŠICE a v prvom polčase hrali
kvalitný kombinačný basketbal s úspešným zakončením. V druhom polčase sa hra vyrovnala, a záverečná štvrtina patrila hosťom. Dobre bránili, uzavreli priestor vymedzeného územia a nútili domácich
zakončovať z ťažkých pozícií. Strelecká úspešnosť
s pribúdajúcimi minútami však u Žiarčanov klesala. Hosťom naopak vychádzal rýchly protiútok a
v závere aj úspešne premieňali trestné hody.
Náskok domácich sa nebezpečne scvrkával, ale
na zvrat už Košičanom nezostal čas. Domáci uchránili minimálny náskok a posledná 3-bodová strela
Košičanov skončila mimo obruče.
11. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom - TYDAM
UPJŠ Košice 78:53 (42:23)
BK: Treml 22, Štefanec 17, Jány 15, Vrtik 11, Kysela
9, Truben 4.
Ani nie sedem statočných, ako v americkom
rovnomennom westerne, ale iba šesť statočných
nastúpilo do nedeľňajšieho zápasu juniorskej ligy
s ďalším košickým družstvom TYDAM UPJŠ KOŠICE. Nízky počet hráčov v domácom družstve padá
predovšetkým na vrub chorobe, ktorá šarapatí
od nového roka u Žiarčanov, ale aj na zbytočné
odobratie licencie kapitánovi Oravcovi za komentáre na výkon rozhodcov po sobotňajšom zápase.

Aj v malom počte sa však domáci pustili do súpera
s chuťou a diktovali tempo zápasu. Rýchlo si vypracovali uspokojujúci náskok a do streleckej listiny sa
pravidelne zapisovali všetci domáci hráči. Malému
útlmu v hernej pohode sa však nevyhli. V 25. minúte zápasu sa podarilo hosťom znížiť na rozdiel
13 bodov, ale po malej streleckej odmlke sa im začalo opäť strelecky dariť a zápas doviedli aj napriek
nízkemu počtu hráčov do pohodového víťazstva.
1. Inter BA
12 10 2 939:783 22
2. Žiar n. Hr.
11 8 3 812:713 19
3. Slávia KE
10 7 3 856:727 17
4. B.S.C. BA
10 7 3 761:643 17
5. S. N. Ves A
11 6 5 799:773 17
6. P. Bystrica
10 5 5 742:650 15
7. B. Bystrica
10 4 6 669:678 14
8. Svit
8 5 3 658:556 13
9. Tadam Košice 10 3 7 582:723 13
10. Nitra
11 2 9 669:924 13
11. L. Mikuláš
8 4 4 579:623 12
12. S. N. Ves B 11 0 11 588:861 11
STARŠÍ ŽIACI

7. dvojkolo:
MŠK BK Žiar nad Hronom - Academic ŽU Žilina
11:94 (1:31, 3:44, 7:68)
BK: Skladan 6, Kašša 4, Piatrik 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom - Academic ŽU Žilina
17:97 (0:27, 8:43, 15:66)
BK: Kašša 9, Mokroš 4, Skladan, Valo 2.
Oba zápasy sa viedli v réžii Žiliny, ktorá dominovala vo všetkých činnostiach. Rozhodla najmä výš-

ková prevaha, čo veľmi dobre zužitkovali hosťujúci
hráči pod žiarskym košom. Škoda zbytočných strát,
najmä nahrávok, čo umožňovalo súperovi ľahko
skórovať. Málo bodov domáceho tímu spôsobila maródka kľúčových hráčov a zbytočný rešpekt
z výškovej prevahy súpera!
1. Prievidza
14 12 2 1089:684 26
2. Žilina
14 11 3 1393:685 25
3. Pov. Bystrica 14 5 9 792:1032 19
4. Žiar n. Hr.
14 0 14 422:1301 14
STARŠÍ MINI

12. dvojkolo:
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK Victoria Žilina
B 35:61 (13:35)
BK: Kádaši 18, Rajnoha 5, Šály 5, Koňarik 3, Mokroš 2, Muoc 1, Nagy 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom - MBK Victoria Žilina
B 36:45 (21:25)
BK: Kádaši 15, Holička 6, Šály 5, Muoc 4, Mokroš 3,
Koňarik 1, Záhorec 1, Kuchár 1.
Starší minižiaci nastúpili v prvom zápase proti
fyzicky disponovanejším Žilinčanom s rešpektom.
V útoku hrali alibisticky a v obrane sa o agresivite
nedá ani hovoriť. V druhom zápase však všetci hráči domáceho tímu ukázali, že basketbal hrať vedia.
V obrane nedali súperovi nič zadarmo a v útoku sa
ku Kádašimu pridali aj ďalší hráči. Tri štvrtiny držali
Žiarčania s favorizovanou Žilinou krok a až posledná štvrtina rozhodla o výsledku zápasu v prospech
hostí.
Marcel Pobežka

