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V tomto čísle:
NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
S JÚLIUSOM POVAŽANOM

Poslanci podporili výstavbu
športovo - relaxačného centra

Svätokrížsky rodák, lekár
a insitný maliar Július Považan nás navždy opustil
vo veku nedožitých 85 rokov.
Jeho želaním bolo, aby bol
pochovaný vo svojom rodisku. Posledná rozlúčka s umelcom bola 23. februára na žiarskom cintoríne. Strana 6.

STRANA 2

MESTSKÍ POLICAJTI
PROTI VÝPOVEDIAM PROTESTUJÚ

Traja mestskí policajti, ktorí dostali 21. februára
výpoveď, takýto postup kritizujú. Kým oni tvrdia,
že za výpoveďami je pomsta náčelníka MsP, mesto
znižovanie stavu odôvodňuje šetrením. Viac
na strane 2.
MESTO ZRIADILO LINKU
VEREJNÉHO OSVETLENIA

Nové športovo-relaxačné centrum bude stáť medzi krytou plavárňou a tzv. internátom

Od marca môžu Žiarčania nepretržite volať
na linku verejného osvetlenia, na ktorej môžu
nahlásiť poruchu alebo iný problém s verejným
osvetlením. Bližšie informácie na 2. strane.
Z FEBRUÁROVÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Krv darovali aj zamestnanci
mestského úradu

Vo štvrtok 24. februára sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Okrem iného na ňom poslanci schválili aj zníženie primátorovho platu či dlhoročný prenájom
zimného štadióna. Strana 3.
SEPAROVAŤ A RECYKLOVAŤ SA OPLATÍ

V rámci projektu Intezifikácie separovaného
zberu vám prinášame informácie o separácii a
recyklácii, čo napomáha k znižovaniu odpadu
uloženého na skládke. Viac na strane 4.

STRANA 6

Poslanci sú každú stredu Žiarčanom
k dispozícii aj v poslaneckej miestnosti.
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Poruchy na verejnom osvetlení
môžu Žiarčania hlásiť nonstop

Mesto Žiar nad Hronom zriadilo tzv. horúcu linku verejného osvetlenia. Na nej sa
obyvatelia dovolajú na nepretržitú službu,
ktorej môžu nahlásiť poruchu alebo iný
problém s verejným osvetlením.
Mesto k tomuto kroku pristúpilo po veľmi
dobrej skúsenosti s linkou zimnej údržby,
ktorú zaviedlo počas tejto zimy. Zverejnené
číslo na linku verejného osvetlenia smeruje
priamo na mestskú spoločnosť Technické
služby, s. r. o., ktorá sa stará o servis osvetle-

nia v Žiari nad Hronom. Verejné osvetlenie
prešlo kompletnou rekonštrukciou. Starý
systém nahradili nové stĺpy a svietidlá, kompletne sa vymenili káblové rozvody a do výkopových rýh sa inštalovali rozvody optickej
siete. Doplňujúcimi prácami boli aj rekonštrukcie asfaltových chodníkov, ktoré boli poškodené v celej dĺžke alebo šírke. Projekt sa
ukončí na jar tohto roku terénnymi úpravami
na miestach, ktoré boli poškodené zemnými prácami. Primátor mesta,
Ivan
Černaj: „Týmto
krokom
chceme vyjsť v ústrety obyvateľom. V prvom rade, aby vedeli, na koho sa obrátiť,
ak im napríklad prestane svietiť lampa
pred domom. A v druhom rade, chceme
byť pri odstraňovaní porúch operatívnejší.“ Linka verejného osvetlenia s číslom
0917 960 002 funguje od 1. marca.
(r)

Vedľa plavárne bude nové
športovo-relaxačné centrum
Poslanci na februárovom
zastupiteľstve
schválili žiadosť spoločnosti Projekt Plus,
ktorá žiadala o odkúpenie pozemku pri Mestskej krytej
plavárni. Spoločnosť chce tento pozemok využiť na výstavbu a prevádzkovanie športovo-relaxačného centra
pre širokú verejnosť, pričom s výstavbou chce začať hneď
po vybavení náležitých povolení. Už v predvianočnom období by sa tak mohlo začať s predajom permanentiek na ďalší
rok.
V športovo-relaxačnom centre sa bude okrem
iného nachádzať i sauna či klasické fitnes centrum, ale aj kardiofitnescentrum, ktoré bude určené
pre ľudí s chorobami srdca. Na cvičenie bude dohliadať tréner;
špeciálneho trénera by mali mať muži i ženy. V centre nebude
chýbať ani plocha štandardných rozmerov určená na tenis, ktorá
bude variabilne použiteľná aj pre iné druhy športov, a to najmä
na bedminton. Práve tento šport je v poslednom období obľúbený aj u ľudí s chorobami kĺbov.
(li)

Prepustenie troch mestských policajtov vyvolalo ostrú diskusiu
V pondelok 21. februára dostali výpoveď
traja mestskí policajti. Roman Kalnický, Pavel
Víglašský a Miriam Mojžišová takýto postup
ostro kritizujú. Tvrdia, že výpovede súvisia
s petíciou, ktorú podali proti náčelníkovi MsP,
Vladimírovi Mališovi, ktorého obviňujú z porušovania zákonov. Vedenie mesta tieto tvrdenia odmieta a argumentuje tým, že k znižovaniu stavu došlo z dôvodu šetrenia.
Podľa mestských policajtov o nezákonných
postupoch náčelníka informovali vedenie mesta
ešte koncom minulého roka. Výpovede sú tak
podľa nich pomstou zo strany ich nadriadeného.
„My traja sme ľudia takí, ktorí keď si niečo myslíme, tak to aj nahlas povieme. Pokiaľ sa koná protizákonne, stojíme si za svojím názorom. Práve
preto sme výpoveď dostali my traja.“ Prepustení
vraj neboli z dôvodu úsporných opatrení v meste:
„Stojíme si za tým, že dôvody náčelníka na naše
prepustenie boli osobné. Je to človek zákonov
neznalý a neschopný viesť takýto kolektív. Keby
bol na jeho mieste ktorýkoľvek iný predchádzajúci náčelník, podržal by si svojich podriadených
a prijali by sa akékoľvek iné úsporné opatrenia,
aby ostal taký kolektív, aký je potrebný. Pre chod
20-tisícového mesta je potrebných minimálne
20 mestských policajtov – na tisíc obyvateľov je-

den policajt.“
Vladimír Mališ všetky obvinenia odmieta a ako
dôvod prepustenia policajtov uvádza organizačné zmeny. „Po oznámení o výpovednej lehote
a konzultáciách na stálej službe boli voči mojej
osobe od jedného z uvedených príslušníkov použité určité vyhrážky, ktoré mali verbálny charakter.
V obave o moju osobu a moju rodinu som podal
trestné oznámenie, ktorého súčasťou sú aj úradné záznamy. Svedkami tejto udalosti boli aj ďalší
traja príslušníci,“ uviedol Vladimír Mališ: „Mám
11- a 16-ročného syna, ktorí sa začínajú báť chodiť
do školy. Dôvodom je to, že po nastúpení do funkcie náčelníka MsP po určitých organizačných zmenách neznámy páchateľ podpálil moje súkromné
motorové vozidlo.“ Náčelník tiež kategoricky odmieta, že za výpoveďami trojice by mala byť jeho
pomsta za to, že sa na neho sťažovali u primátora.
Podľa neho sa organizačné zmeny mohli dotknúť
hociktorých iných policajtov.„Možno sa niektorým
policajtom nepáčia zmeny, ktoré som zaviedol
po nástupe do mojej funkcie. Trvám na tom, že sú
to pozitívne zavedené zmeny, aby bol adekvátne
využitý pracovný čas príslušníkov mestskej polície,“ stojí si za svojimi krokmi Vladimír Mališ a dodáva: „Keď som robil organizačné zmeny, nebral som
do úvahy kto ako dlho robí v zbore, ale to, ako sa

kto stavia k práci, a aký výkon podáva. Organizačné zmeny sa tak dotkli práve týchto troch príslušníkov.“ Traja prepustení policajti tiež argumentujú,
že museli na oficiálny príkaz náčelníka porušovať
zákon, a to napríklad vtedy, keď ich poslal vykonávať zásah do katastra mimo mesta. „Na zákroku
mimo katastra boli na železničnej stanici v Žiari nad Hronom, a bolo to na základe súčinnosti
so železničnou políciou. Telefonicky sme boli požiadaní, aby sa preverila daná skutočnosť, kedy
sa mal páchať priestupok. Keďže nezniesla odklad a príslušníci sa nachádzali v blízkosti parku,
danú skutočnosť preverili. Ja môžem v súlade
so zákonom dávať pokyn, aby sa presunuli či
skontrolovali aj niektorú z iných častí mimo katastra mesta. Popieram, že som dal protizákonné príkazy. Zákon o obecnej polícii pojednáva
o tom, že každý príslušník, akonáhle zistí nedostatok pred službou, ktorá mu bráni v ďalšom výkone služby, má ihneď a bezodkladne informovať
svojho nadriadeného. Samozrejme, počas služby nesmie vykonávať úkony, ktoré sú v rozpore
so zákonom.“
Ako Mališ na záver dodal, i keď boli voči jeho
osobe použité vyhrážky, vo svojej práci bude aj
naďalej pokračovať tak, ako doteraz a nikomu sa
nedá zastrašovať.
(li)
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Z februárového zasadnutia zastupiteľstva
Vo štvrtok 24. februára sa poslanci stretli
na prvom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Februárového zastupiteľstva sa zúčastnilo 17 poslancov. Hneď na úvod zložil poslanecký sľub Jozef
Tomčáni, ktorý na ustanovujúcom zastupiteľstve chýbal.
Informáciu o plnení rozpočtu predniesol prítomným hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo. Podľa
predloženej správy, plnenie bežných príjmov bolo
na úrovni 96 % oproti schválenému rozpočtu. Najvyšší výpadok v bežných príjmoch bol pritom v položke Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve, a to vo výške 815 048 eur. Výpadok
príjmov v tejto položke bol čiastočne kompenzovaný bežným transferom z Ministerstva financií
vo výške 261 731 eur. Keďže aj naše mesto pocítilo
výpadok na podielových daniach, predložil Juraj Gallo návrh na rozpočtové opatrenie. To predstavovalo
zníženie celkového rozpočtu mesta na strane príjmov
ako aj výdavkov o 100 000 eur. Toto rozpočtové opatrenie však poslanci neschválili. Ivan Černaj: „Pre mesto
to znamená, že nebolo naplnené uznesenie zastupiteľstva, ktoré schválili poslanci v decembri, a síce, že je
potrebné urobiť šetriace opatrenia vo výdavkovej časti, kde nám chýba 100-tisíc eur v rozpočte. Každý vedúci odboru na MsÚ dostal príkaz, aby našiel 10-tisíc
eur vo výdavkovej časti. Jednotlivé odbory to detailne
urobili a pripravili návrh pre poslancov, aby videli, kde
sa bude najviac šetriť. Dnes to poslanci neschválili.
Znamená to, že sa ide podľa starého rozpočtu. Teraz
tak pôjde o to, aby sa ukázalo, v ktorých častiach bude
potrebné šetrenie. Keby sme boli nedôslední a držali by sme sa starého rozpočtu, išli by sme do mínusu
a robili mestu tzv. sekeru. To však určite robiť nebudeme. Naďalej však budeme dávať poslancom návrhy,
ktoré položky sa budú krátiť. Určite dôjde k zmene
rozpočtu, v opačnom prípade by sme sa museli držať
toho, čo už bolo schválené a na čo jednoducho mesto
nemá. Osobne ma mrzí, že poslanci neschválili nami
navrhované príjmy pri zvýšení dane z nehnuteľností,
čo je výpadok, ktorý nám chýba.“ Medzi poslancami,
ktorí hlasovali za prijatie navrhovaného rozpočtu, bol
aj Richard Rišňovský: „Hlasoval som za prijatie rozpočtového opatrenia aj napriek tomu, že mám výhrady
k tomu, ako je rozpočet spracovaný. S veľkou pravdepodobnosťou príde k ďalšiemu zníženiu podielových
daní, pretože nepredpokladáme, že výber daní bude
výborný, a teda aj prerozdelenie pre obce a mestá
bude zlý. Peniaze v rozpočte však musíme nájsť. Je
to tak isto ako doma, keď peniaze nemáte, niekde
ušetriť musíte.“ Navrhované rozpočtové opatrenie
však našlo v radoch poslancov viac odporcov. Medzi
nimi bol aj Ján Vinarčík: „Rozpočtové opatrenie číslo
1, ktoré bolo predložené, bolo len splnením sľubu
primátora, že ak sa zvýšia dane o približne 200-ti-

síc eur, tak on nájde rezervy v hodnote 100-tisíc eur
na strane výdavkov. Dobre si pamätáte, že som rozpočet
na rok 2011 kritizoval už pri jeho prijímaní, kedy
som hovoril, že výpadky sú väčšie. Výsledky volieb
boli také, že sa zišla partia ľudí, ktorá chce v tomto
meste solídne pracovať. Mestské zastupiteľstvo sa
chce naozaj aktívne podieľať na príprave všetkých
dokumentov. Jedným z týchto dokumentov je aj
rozpočet mesta. Povedali sme, že musíme robiť systémovo a koncepčne. Solídny a dobre prepočítaný
návrh musí prísť na najbližšom zasadnutí. Tých opatrení bude niekoľko – presne toľko, koľko bude treba
na vyrovnaný rozpočet. Ani navýšenie príjmov o 200tisíc eur podľa môjho názoru nerieši vyrovnanosť rozpočtu. Ak bol výpadok za minulý rok 800-tisíc eur v položke podielových daní, nepredpokladám, že tohto
roku bude rozdiel menší. Musíme sa preto pasovať
s touto sumou, 100-tisícová navrhnutá zmena to určite
nerieši.“ Poslanec Norbert Nagy: „Osobne som nemohol súhlasiť s predloženým návrhom zmeny rozpočtu
z dvoch dôvodov: chýbajúca proporcionalita v krátení
kapitol, keď každej sa škrtne po 10 000 eur. Malej kapitole zoberieme 10 % a veľkej ani len 1 %? Niektorí zamestnanci mesta zrejme pri šetrení prostriedkov prídu
o prácu, nemyslím si však, že by to mali byť mestskí
policajti, ktorí už beztak v uliciach mesta chýbajú.
Na prvom tohtoročnom zastupiteľstve predstúpila pred poslancov aj riaditeľka Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Lívia
Adamová, ktorá ich informovala o vývoji na trhu
práce a o stave nezamestnanosti v našom meste
za rok 2010. Zo správy vyplýva, že ku koncu minulého roku bolo v okrese Žiar nad Hronom evidovaných
3574 uchádzačov o zamestnanie, čo je oproti roku
2009 o 44 uchádzačov menej. Z uvedeného počtu je
pritom 1486 uchádzačov z nášho mesta. Miera nezamestnanosti bola ku koncu minulého roka 15,58 %,
čo je v porovnaní s ostatnými mestami v územnej pôsobnosti ÚPSVaR druhá najnižšia.
Vo štvrtok bol poslancom predložený aj návrh
Komisií zriadených pri MsZ. Tento návrh poslanci
schválili. Norbert Nagy: „Hľadanie rezerv v mestskom rozpočte bude úloha aj pre novokreované
komisie schválené na dnešnom zastupiteľstve.
Ako predseda novovzniknutej komisie pre šport a
mládež vítam schválenie dlhodobého prenájmu
zimného štadióna spoločnosti Sport Trend, ktorá prišla s projektom, ktorý môže pomôcť vrátiť
do Žiaru hokej a predaj pozemku spoločnosti Projekt
plus, ktorá pri plavárni vybuduje nový športovo-relaxačný komplex.“
V rámci zasadnutia poslanci schválili miesta
na uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti. Znamená to, že záujemcovia o sobáš budú môcť
sľub manželstva zložiť aj v exteriérových priestoroch
na území mesta Žiar nad Hronom, a to v Parku Štefana

Moysesa.
Ďalšími bodmi programu februárového zastupiteľstva bolo aj delegovanie zástupcov zriaďovateľa
do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení, prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o výške
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ
a dieťa ŠZ na príslušný kalendárny rok či schválenie
VZN k Trhovému poriadku pre Novú tržnicu a VZN
k Trhovému poriadku pre príležitostný mestský trh.
V ďalšom bode vedúca odboru správy majetku mesta, Miroslava Paulíková, predložila návrh na uznesenie
o zapracovanie zmien do VZN – Zásady hospodárenia
s majetkom mesta, ktoré vychádzali i z právnych predpisov.
Ďalej poslanci schválili i odpredaj pozemku nachádzajúceho sa medzi mestskou plavárňou a takzvaným
internátom. Na uvedenom pozemku chce nový majiteľ vybudovať športovo-relaxačné centrum. Poslanci
tiež počas tohto bodu programu schválili prestavbu
a prístavbu sociálneho zariadenia na Svätokrížskom
námestí pre účely cukrárne a cukrárenskej výroby.
Ako sme vás v predchádzajúcom čísle informovali,
spoločnosť Sport Trend požiadala o prenájom zimného štadióna na viacročné obdobie. Poslanci dali tomuto návrhu a ďalším plánom spoločnosti zelenú.
Poslanci znížili primátorovi plat
V závere zasadnutia sa schvaľovalo aj upravenie
primátorského platu. I keď nie všetci poslanci s týmto
návrhom súhlasili, nakoniec odhlasovali jeho zníženie. Lýdia Cígerová: „Pri hlasovaní o znížení platu primátorovi mesta som sa zdržala, pretože úprava platov
primátorom a starostom to bude predmetom nového
hlasovania národnej rady. Myslím si, že by bolo dobré,
keby sa aj poslanci sami od seba vzdali poslaneckej
odmeny za tento rok – pokiaľ sa situácia neupokojí
a nebudú financie. Nie je to síce veľa, ale ani málo.
Ušetrená suma by možno pomohla niektorej inej
zložke v meste. Určite na najbližšom zasadnutí navrhnem spôsob 10-percentného šetrenia z poslaneckej
odmeny.“ Jediným, ktorý hlasoval proti zníženiu platu primátorovi bol Peter Antal: „Dôvod bol prozaický.
Na marcovej schôdzi národnej rady má byť hlasovanie o zmene zákona o odmeňovaní primátorov. Vôbec
nevieme, akým spôsobom bude zákon upravený. Jedno je však isté – zrejme v apríli sa budeme k odmeňovaniu primátora musieť znovu vrátiť. Nevidel som
preto dôvod, aby sme na jeden mesiac upravovali primátorov plat.“ Oslovili sme aj samotného primátora:
„Poslanci mi upravili plat smerom nadol, čo je úplne
normálne v tejto situácii. Keby s tým návrhom neprišli
oni, navrhnem to ja. K základnému platu mi dali 1,5násobok, čo pre mňa znamená zníženie asi o 21 %.
Doteraz som dostával na účet približne 2770 eur, teraz
to bude niečo cez 2000 eur,“ dodal na záver.
Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa
uskutoční 5. mája.
(li)

Katarína Dekýšová: „Po vyše siedmych rokoch sa
zastupiteľstvo opäť konalo v popoludňajších hodinách. Priznám sa, že keď sme uvažovali o presune
termínu na popoludnie, bola som dosť skeptická.
Veľmi ma teší, že som sa mýlila a ľudia na zastupiteľstvo prišli. Aj napriek tomu, že diskusia bola plná
emócií a niekedy aj invektív, predsa len vnímam to,
že prišli a chceli s nami riešiť svoje problémy, ako
posun vpred. Veď práve preto, že sa snažíme aktívne
diskutovať s ľuďmi sme my, poslanci, posunuli čas
zastupiteľstiev na štrnástu hodinu a otvorili sme poslaneckú miestnosť (každú stredu od 17.00 do 19.00
hod.)“
Mária Biesová: „Na februárovom zastupiteľstve
som v bode 4 – Návrh rozpočtového opatrenia
č.1/2011 hlasovala proti. Dôvodom môjho nesúhlasného stanoviska bolo, že predkladané rozpočtové

POVEDALI:
opatrenie musí byť podrobené dôslednej analýze.
Túto analýzu vykoná ekonomická komisia, ktorá
bola kreovaná práve na tomto zastupiteľstve. Verím,
že sa nám podarí nájsť naoptimálnejšie riešenie. Prínosom pre mesto by malo byť schválenie výstavby
novej športovej haly pri mestskej plavárni a prestavba verejných záchodov na Svätokrížskom námestí na
cukráreň a výrobňu zákuskov. Dúfam, že čas ukáže,
že tieto rozhodnutia boli správne.“
Peter Dubeň: „I ja som hlasoval proti prijatiu rozpočtového opatrenia, ktoré nám predložil hlavný
ekonóm mesta. Úprava, ktorá v sebe zahrňovala
zníženie o 10 000 eur z každej rozpočtovej kapitoly
mesta, sa mi zdá nekoncepčná. Percentuálny rozptyl
úpravy rozpočtu pre jednotlivé kapitoly bol v rozsahu od 0,67 % až po 30 % (Športový kalendár mesta),
čo považujem za neproporcionálne. Rozhodne bude

potrebné znížiť výdaje v každej kapitole mestského
rozpočtu, no je potrebné zmeny riešiť proporcionálne a koncepčne spolu s novokreovanou Komisiou
pre financie a ekonomiku.
Nad predajom pozemku na výstavbu Športovo-relaxačného centra sme zodpovedne premýšľali a zvažovali všetky dôsledky prípadného nedodržania
predkladaného účelu stavby. S takýmito zámermi
mám počas môjho pôsobenia v zastupiteľskom zbore mesta aj negatívne skúsenosti, preto v takýchto
prípadoch opatrnosti nikdy nie je dosť. Konzultovali sme znenie zmluvy aj so zástupcom primátora
mesta, Mgr. Petrom Antalom, a myslím si, že návrh
zmluvy je postavený tak, aby v čo najširšom možnom
právnom rozsahu chránil záujmy mesta a investor
dodržal deklarovaný účel stavby. Aj z tohto dôvodu
som hlasoval za predaj pozemku novým majiteľom.“
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Význam separácie a recyklácie odpadu

V dnešnom čísle sa budeme venovať téme významu separácie a recyklácie odpadu.
Separáciou odpadu rozumieme jeho triedenie
na jednotlivé zložky odpadu, ktoré sa dajú ďalej
spracovať a využiť. Následná recyklácia je spracovanie odpadu.
Prvotná separácia prebieha už v našich domácnostiach a bez nej by recyklácia nebola možná. Preto je na každom z nás, či je ochotný svojou kvapkou
v mori prispieť k lepšiemu a zdravšiemu životnému
prostrediu.
Zhodnocovanie odpadov je jedným zo základných predpokladov trvalo udržateľného rozvoja. Trvalo udržateľný rozvoj predstavuje taký
spôsob rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý dáva
do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia.
Medzi hlavné ciele trvalo udržateľného rozvoja
patrí zachovanie životného prostredia pre ďalšie generácie v čo najmenej pozmenenej podobe. Recyklácia odpadov prispieva k splneniu
tohto cieľa hneď niekoľkonásobne.
Produkcia odpadu je sprievodným znakom existencie súčasného človeka. Na Slovensku sa v roku
2009 vyprodukovalo viac ako 8,5 milióna ton odpadu (vrátane priemyselného a stavebného odpadu). Aj keď sa vám to zdá možno veľa, v tomto
roku došlo vplyvom hospodárskej krízy k zníženiu
produkcie odpadu. V roku 2008 sa na Slovensku
vyprodukovalo viac ako 11,4 milióna ton odpadu.
Celkové množstvo odpadu v prepočte na jedného
Slováka bolo v roku 2009 1,5 tony. Objem komunálneho odpadu na obyvateľa dosiahol zhruba
332 kilogramov.
V Žiari nad Hronom sa v roku 2010 vyproduko-

valo 5 660,95 ton odpadu. Z toho zmesový komunálny odpad tvoril 2 851,41 ton. Zhodnotilo sa
1 354,16 ton odpadu, z toho papier a lepenka tvorili 395,85 ton. Vyseparovaný odpad putuje ďalej
na dotrieďovaciu linku, kde dochádza k jeho úplnej
separácii, podľa požiadaviek zhodnocovateľov odpadu. Zhodnocovanie odpadu môže byť dvojaké
– materiálové alebo energetické. Obidva spôsoby
zhodnocovania majú viacero prínosov pre našu
planétu.
Prvým z nich je znižovanie množstva odpadu
uloženého na skládke. Pri skládkovaní odpadov
dochádza k zmiešavaniu veľkého množstva najrozličnejších látok a materiálov, ktoré medzi sebou
vytvárajú zložité reakcie, čím sa spúšťa nekontrolovateľný chemicko-fyzikálny proces. Pri rozklade
odpadu na skládkach vzniká z dôvodu nedostatku kyslíka tzv. skleníkový plyn, ktorého hlavnou
zložkou sú metán a oxid uhličitý. Tie sú vedcami
považované za plyny, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Uložením jednej tony odpadu
na skládke unikne do ovzdušia následkom vzájomných reakcií priemerne 328 kg CO2. Ďalšími nepriaznivými vplyvmi sú záber pôdy (1 tona odpadu
= cca 1 m3 priestoru), vplyv skládky na obyvateľov
(výpary, zápach, premnoženie hlodavcov...), poškodzovanie miestnych druhov rastlín a zvierat (a
naopak rozširovanie inváznych druhov rastlín), nezvratná likvidácia zdrojov (skládkujeme využiteľné
druhotné suroviny), ekonomické straty (náklady
na vybudovanie a rekultiváciu skládky, zníženie estetickej kvality prírody, straty druhotných surovín).
Separovaním odpadu znížime množstvo odpadu uloženého na skládke, a tým obmedzíme
vyššie spomenuté nepriaznivé vplyvy.
Ďalším prínosom recyklácie odpadu je úspora
energie pri výrobe z druhotných surovín oproti prvovýrobe. Pri jednotlivých komoditách ide o nasledovnú úsporu: papier 26 % ušetrenej energie, hliník
97 %, oceľ 61 %, sklo 43 % a plasty až 94 % ušetrenej energie. Energetika je pritom chrbtovou kosťou celého hospodárstva. Slovenská republika trpí
vysokou energetickou náročnosťou (4. najvyššia
v EÚ), extrémne vysokou závislosťou na dovoze
primárnych zdrojov energie, a to takmer výlučne z
Ruska, ďalej veľmi nízkym podielom obnoviteľných
zdrojov energie na krytie dopytu a vysokým podielom jadrovej energetiky. Recykláciou odpadu
môžeme teda prispieť k zníženiu spotreby energie vo výrobných procesoch, príp. ak ide o energetické zhodnocovanie (napr. opotrebované
pneumatiky v cementárňach), odpad využiť ako
zdroj energie miesto ušľachtilých palív.
Pozitívnym vplyvom separácie je tiež úspora
primárnych surovín, ktoré sú pri prvovýrobe
ťažené z prírody. Primárnou surovinou pri výrobe
papiera je drevo, plasty sa vyrábajú z polymérov
získaných z ropy, hliník z bauxitu. Na výrobu jed-
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ného listu kancelárskeho papiera potrebujeme 120
g dreva, pri výrobe recyklovaného papiera žiadne.
Spotreba papiera pritom neustále narastá - v roku
1890 bola svetová spotreba papiera 3,3 mil. ton,
v súčasnosti je to už okolo 400 miliónov ton. 110
ton vyseparovaného papiera zachráni v priemere
1 ha 80-ročného lesa. Separovaný papier nachádza
svoje uplatnenie v mnohých nových výrobkoch –
vyrábajú sa z neho papierové vreckovky, toaletný
papier, kuchynské utierky, ale aj kancelárske potreby. Primárnou surovinou pri výrobe plastov sú polyméry získavané z ropy. 4 % z každého barelu ropy
na Zemi (barel = 159 litrov) sa premieňa na plasty.
Medzinárodná agentúra pre energetiku pritom
vo svojej poslednej prognóze z februára tohto roku
konštatuje, že predpokladaná spotreba ropy v poslednom kvartáli roku 2011 stúpne na 90 miliónov
barelov/deň. Väčšina ropy sa však stále využíva
na energetické účely, pričom prínosom recyklácie
je tiež úspora energie, ktorá bola opísaná už vyššie.
Každý sa môže rozhodnúť, či odpad ostane odpadom, alebo sa z neho stane druhotná surovina
a z nej následne nový výrobok. Každý môže svojím
konaním prispieť k zachovaniu nášho životného
prostredia. Ak si nie ste istí, kam s jednotlivými
zložkami odpadu, poradia vám na bezplatnej Zelenej linke 0800 500 501, v pracovných dňoch v čase
od 8:00 do 16:00. Nezabudnite tiež, že od nového
roka separujeme tetrapaky spolu s plastmi a kovmi
do žltej nádoby. V prípade, že sa potrebujete zbaviť elektroodpadu, drobného stavebného odpadu
alebo objemného odpadu, je vám k dispozícii Zberný dvor, ktorý sa nachádza na Ul. SNP 131, v areáli
Technických služieb, a. s. Bližšie informácie o otváracích hodinách a ďalších druhoch odpadu, ktorých
sa tu môžete zbaviť, vám taktiež poskytnú na Zelenej linke. Elektroodpadu, opotrebovaných pneumatík a nebezpečných odpadov sa tiež môžete
zbaviť ich uložením do mobilnej zberne počas Dní
jarnej čistoty, ktoré sa v meste budú konať v aprílio.
Bližšie informácie s presným rozpisom umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov sa dočítate už
v nasledujúcom čísle Mestských novín. Majte však
na pamäti, že separované zložky odpadu do veľkokapacitných kontajnerov nepatria, keďže tie sa vyvážajú priamo na skládku odpadov. Na separované
zložky odpadu slúžia farebné nádoby v stojiskách,
prípadne Zberný dvor.
OŽP
Zberné nádoby na separované zložky KO:
Modrá nádoba

Papier

Žltá nádoba

Plasty, kovy,
tetrapaky

Zelená nádoba

Sklo
POZVÁNKA

15. marca od 16.00 do 18.00 hod. sa v Divadelnej sále Mestského kultúrneho centra uskutoční stretnutie predstaviteľov mesta Žiar nad
Hronom s predsedami bytových spoločenstiev
na tému odpadové hospodárstvo a iné oblasti
životného prostredia na území mesta.
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Prvým tohtoročným Žiarčanom je Matej

Rodičia Janka a Juraj s malým Matejom.
Prvým žiarskym bábätkom narodeným
v tomto roku je Matej Janov. Na svet prišiel
7. januára.

Matej bol oficiálne privítaný medzi občanov
nášho mesta vo štvrtok 17. februára, kedy ho navštívil primátor Ivan Černaj.
Matej je prvým dieťatkom rodičov Janky a Juraja. Ako nám obaja svorne potvrdili, je vytúženým
bábätkom a tešia sa z neho nielen oni, ale aj starí
rodičia. Podľa starých mám má malý Matej z každého rodiča niečo.
Primátor zaželal Matejovi, ako aj jeho rodičom,
najmä pevné zdravie. Keďže má chlapček v dátume
narodenia tri jednotky, podľa Černaja bude určite
v živote úspešný a ako s úsmevom podotkol, možno sa raz z neho stane primátor mesta. „Je vidieť, že
mladí rodičia sú spokojní a šťastní a že svoje dieťatko nesmierne ľúbia,“ dodal primátor.
(li)

Žiakov špeciálnej školy téma plánovaného rodičovstva zaujala
Posledný februárový štvrtok zorganizovalo
žiarske komunitné centrum prednášku pre žiakov Špeciálnej základnej školy v meste. Prednáška na tému plánovaného rodičovstva bola
určená žiakom 7., 8. a 9. ročníkov.
Ako nám povedal komunitný pracovník, Pavel
Horváth, i keď bola prednáška zameraná na plánované rodičovstvo, v niektorých momentoch to
bola i sexuálna výchova. „Cieľom akcie bolo poučiť žiakov o psychologických a sociálnych aspektoch manželstva, rodiny a rodičovstva a vychovávať žiakov k osobnej zodpovednosti a k príprave
na manželstvo a rodičovstvo,“ vysvetlil Pavel Hor-
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váth a dodal, že počas prednášky sa kládol dôraz
na zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa. Podujatia sa zúčastnilo takmer päťdesiat žiakov, ktorí
mali počas prednášky niekoľko otázok. Prejavili tiež
záujem o ďalšie výchovno-vzdelávacie podujatie,
či už o sexuálnu výchovu, alebo o stretnutie s kriminalistom.
Okrem sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnych pracovníkov z komunitného centra sa na
podujatí podieľal Slovenský červený kríž – Územný spolok v Žiari nad Hronom a Regionálny ústav
verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom.
(li)

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Materskej školy, Ul. Dr. Janského
č. 8 v Žiari nad Hronom oznamuje, že
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 do vybranej materskej školy, resp. elokovanej triedy.
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
v 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)
HARMONOGRAM ODBEROV KRVI

Odberové miesto:
Hematologicko- transfuziologické oddelenie

OZNAM

OPRAVA

Mestský úrad v Žiari nad Hronom oznamuje občanom
mesta, že v termíne od 11. do 27. marca 2011 sa budú
doručovať platobné výmery na daň z nehnuteľností
na rok 2011. Platobné výmery budú doručovať občanom do vlastných rúk zamestnanci mestského úradu.
Daň z nehnuteľností je potrebné zaplatiť vo výške a
v termíne uvedenom v platobnom výmere na účet
mesta alebo do pokladnice mestského úradu. Pri platbe dane je potrebné uviesť variabilný symbol.
(r)

V Mestských novinách č. 4/2011 sme vás
informovali o dočasnom zatvorení Galérie
Júliusa Považana. V článku sme zároveň
uviedli nepresnú informáciu, že galéria
obsahuje 36 obrazov, ktoré mestu zapožičal samotný umelec. Spomínané obrazy
Július Považan mestu v roku 2001 daroval,
nie zapožičal. Čitateľom sa touto cestou
ospravedlňujeme.
(r)
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Marec

8.3.2011
15.3.2011
22.3.2011
29.3.2011

6.00 – 9.30 hod.

Apríl

5.4.2011
12.4.2011
19.4.2011
26.4.2011

6.00 – 9.30 hod.

Máj

3.5.2011
10.5.2011
17.5.2011
24.5.2011
31.5.2011

6.00 – 9.30 hod.

Jún

7.6.2011
14.6.2011
21.6.2011
28.6.2011

6.00 – 9.30 hod.

6

PUBLICISTIKA

Zomrel svätokrížsky rodák Július Považan
V pondelok 21. februára nás po ťažkej chorobe
navždy opustil maliar a lekár, Július Považan. I keď
posledné roky strávil v Krupine, jeho želaním bolo,
aby bol pochovaný vo svojom rodnom meste. Pohreb svätokrížskeho rodáka sa uskutočnil v stredu
23. februára na cintoríne v Žiari nad Hronom, ktorý
viedol žiarsky kaplán Miroslav Sliačan. Okrem zástupcov mesta sa poslednej rozlúčky s umelcom
zúčastnila aj zástupkyňa výtvarnej obce na Slovensku, Katarína Čierna, ktorá vo svojej reči Júliusa Považana označila za jedného z najväčších insitných
maliarov na svete.
Július Považan sa narodil 9. augusta 1926 vo Svätom Kríži nad Hronom. Po absolvovaní Lekárskej
fakulty UK v Bratislave sa venoval detskému lekárstvu. Obrazy začal maľovať ako 27-ročný. Nie však
s úmyslom zmeniť povolanie, ale z potreby vyjadriť
pocity a svojské videnie sveta. Vo svojich dielach

stvárnil najmä reálie zo svojho rodného mesta
a z Banskej Štiavnice, kde dlhé roky pôsobil. Vystavoval najskôr iba na Slovensku a v Čechách, neskôr
i v cudzine, napríklad v Zürichu, Paríži, Novom Sacze v Poľsku či v Budapešti. V roku 1988 vystavoval
v Bratislave 156 svojich diel. Jeho obrazy sa nachádzajú v galériách v Nemecku či Francúzsku, a tiež
vo viacerých súkromných galériách v Európe a USA,
ako aj v súkromných zbierkach po celom svete. Pri
príležitosti životného jubilea 70 rokov v roku 1996
mal dvadsiatu samostatnú výstavu 33 obrazov aj
vo svojom rodnom meste. Július Považan svojou
tvorbou výrazne obohatil insitný druh umenia a
zviditeľnil tak nielen seba, svoje rodné mesto, ale
aj celé Slovensko.
Na záver smútočného obradu vystúpil i herec Jozef Husár, ktorý zaujal prítomných smútiacich záverečnými veršami.
(li)

Rabíndranáth Thákur
„Vydávam sa onou cestou ticha, kadiaľ putuje slnko,aby našlo tú najvyššiu Pravdu.
Idem tam, kde ma už očakávajú.“
Zo smútočného príhovoru primátora
mesta pri poslednej rozlúčke s Júliusom
Považanom
Žiar nad Hronom je malé mesto rozlohou aj počtom
obyvateľov. A preto nemá veľa ľudí, ktorí by šírili jeho
meno aj ďaleko za hranicami mesta. Dnes sa lúčime
s človekom, s našim drahým rodákom, ktorý na Žiar
nad Hronom, resp. na Svätý Kríž nikdy nezabudol.
Tak ako si ho v pamäti uchoval z detstva a mladosti,
tak ho po celý život zobrazoval na množstve jeho originálnych obrazov. Vďaka tomu sa výjavy zo svätokrížskeho života, zobrazenia ľudí, kaštieľa či kostola
dostali do celého sveta. Pán doktor Július Považan
nikdy nezabudol na svoje rodisko. Aj keď ho práca
nakoniec zaviala inam, bývalý Svätý Kríž, dnes Žiar
nad Hronom, mu navždy ostal v srdci. Dosved-

čuje to aj jeho veľkorysý dar. V roku 2001 daroval
nášmu mestu 36 obrazov a vznikla tak expozícia
nesúca meno majstra Považana. Dnes pre ňu pripravujeme nový priestor v Mestskom kultúrnom centre.
Počas letných mesiacov sme plánovali zrealizovať
výstavu venovanú Júliusovi Považanovi pri príležitosti jubilea 85 rokov. Bohužiaľ, to sa nám už nepodarí, no výstavu venovanú pamiatke tohto umelca
určite zorganizujeme.
V osobe Júliusa Považana odišla veľká osobnosť.
Osobnosť ľudská i osobnosť umelecká. Je našou povinnosťou, povinnosťou mesta Žiar nad Hronom uctievať si pamiatku tohto človeka, zapísať jeho meno
medzi najvýznamnejšie osobnosti histórie nášho
mesta. To bude naša úloha, to bude to najmenej, čo
ako Žiarčania môžeme z vďaky pre pamiatku pána
Považana urobiť.

160 rokov od príchodu Štefana Moysesa do Svätého Kríža nad Hronom
„Večne živí sú tí, na ktorých nezabúdame.“
Mesto Žiar nad Hronom a záujmové združenie
Castrum Susol v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom, Pohronským osvetovým strediskom
v Žiari nad Hronom, MO Matice slovenskej v Žiari
nad Hronom a Centrom voľného času pripravujú
sériu kultúrnych podujatí pri príležitosti 160. výročia príchodu Štefana Moysesa do Svätého Kríža
nad Hronom pod názvom „Náš Moyses“.
V piatok 8. apríla, ktorý sa považuje za oficiálny deň
príchodu Š. Moysesa do Svätého Kríža, sa uskutoční
za účasti pozvaných hostí slávnostná časť tejto série.
Jej súčasťou bude slávnostná akadémia zavŕšená koncertom Základnej umeleckej školy, kladením vencov,
návštevou biskupskej krypty v kostole Povýšenia Svätého Kríža a súčasťou tohto dňa bude aj svätá omša,
ktorá bola pôvodne plánovaná na víkend.
Na mesiac máj je pripravená prednáška o Štefanovi Moysesovi orientovaná na širokú verejnosť a školy,
spojená s workshopom a prezentáciami žiakov, ktorí
sa zapoja do súťaží s moysesovskou tematikou.
Na druhú polovicu roka sa najprv počítalo s výstavou venujúcou sa Š. Moysesovi. Táto myšlienka bola
neskôr prehodnotená a nahradená zámerom vytvorenia Pamätnej izby Š. Moysesa, čo bude mať z dlho-

dobého hľadiska omnoho väčší význam. Základný
kameň by mal byť tak položený v tomto roku.
Záverečným podujatím bude vedecká konferencia
určená pre odbornú verejnosť, resp. ľudí zaoberajúcimi sa životom Štefana Moysesa a výstupom z tohto
podujatia by mal byť zborník.
Snahou organizátorov je do osláv zapojiť čo najširšiu skupinu ľudí, predovšetkým však deti a mládež. Z toho dôvodu boli prostredníctvom Centra voľného času oslovené základné školy v Žiari
nad Hronom. Organizátori k spolupráci oslovili taktiež
Gymnázium Milana Rúfusa, Súkromnú obchodnú akadémia a aj Informačné centrum mladých, ktorí túto
iniciatívu prijali.
V priebehu roka teda možno hovoriť o štyroch nosných podujatiach, ktoré by však v prípade externej iniciatívy mohli byť obohatené o ďalšie menšie aktivity,
ak by zásadným spôsobom nezasahovali do už pripravovaného programu osláv.
Ak by teda, aj na základe tohto príspevku, mal niekto
záujem, či už obohatiť program, alebo nejakou inou
formou prispieť k zatraktívneniu týchto osláv, môže
kontaktovať redakciu Mestských novín, poprípade napísať na e-mailovú adresu: argis@azet.sk.
Za Castrum Susol – Rastislav Uhrovič
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K darcom krvi sa pripojili
aj zamestnanci mestského úradu
Ako sme vás už informovali, žiarska Všeobecná nemocnica začala začiatkom februára s vlastnými odbermi krvi. V utorok 22. februára darovali krv aj zamestnanci Mestského úradu v Žiari
nad Hronom spolu s primátorom Ivanom Černajom. V nemocnici sa nakoniec stretlo takmer
päťdesiat darcov krvi.
Do priestorov hematologicko-transfúzneho oddelenia prišli okrem zamestnancov MsÚ, medzi
ktorými bola väčšina prvodarcov, darovať krv i niekoľkonásobní darcovia, pre ktorých sú už odbery
takpovediac bežnou rutinou. Medzi darcami boli i
riaditeľ nemocnice, Rastislav Kubáň, či ukrajinská
občianka, ktorá je v našom meste na výmennom
mládežníckom pobyte. Medzi prvými darcami
bola Blažena Štyriová z MsÚ: „Krv darujem prvýkrát
a mám z toho veľmi dobrý pocit. Krv je vzácna
a človek naozaj nikdy nevie, komu takto môže pomôcť. Preto budem mať určite dobrý pocit, že aj ja
môžem k tomu prispieť.“ Medzi darcami bol aj primátor Černaj, ktorý už v minulosti krv daroval: „Krv
darovať treba, a som rád, že je tu veľa pracovníkov
mestského úradu, ktorí prijali výzvu na darovanie
krvi. U mňa ide zatiaľ iba o tretí odber krvi, pričom
naposledy som daroval krv pred mnohými rokmi.
Vtedy som si myslel, že budem pravidelným darcom, no kvôli zdravotným problémom to nebolo
možné. Verím však, že už budem môcť darovávať
krv pravidelne. Keď som sem prichádzal, tak som
sa stretol s človekom, ktorý mal dnes 57. odber, a to
znamená, že je to zdravý človek.“
Pred samotným darovaním krvi je potrebné absolvovať niekoľko krokov. Prvým je vypísanie dotazníka, v ktorom informujete o svojom zdravotnom stave. Potom nasleduje odobratie vzorky krvi,
vďaka čomu zdravotníci zistia, či je vaša krv v poriadku. Ďalším krokom je vyšetrenie lekárkou Helenou Genserkovou, ktorá vám zmeria i krvný tlak
a na základe povinných otázok stanoví, či môžete,
resp. nemôžete krv darovať.
(li)
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA ŽIAR NAD HRONOM
TÝMTO VYJADRUJE SVOJU VĎAKU
DARCOM KRVI:

Ján Sopkovič, Ivan Španihela, Rastislav Kysel,
Andrej Juhaňák, Peter Dubeň, Anna Dvorská, Silvia Víglašská, Iveta Slabá, Anna Stopková, Jaroslav
Dibdiak, Bronislava Berndtová, Ján Oravecz, Michaela Sklenková, Ivana Šoltésová, Jozef Knapp,
Jana Chalupková, Marian Zaťko, Ivan Benča, Dana
Simčisková, Viliam Suchý, Adriana Škopcová, Alena
Škopcová ml., Alena Škopcová, Peter Škopec, Tibor
Pavla, Mária Samčíková, Peter Rusnák, Pavol Lauko,
Peter Krupka, Miroslav Mlatec, Karol Rogl, Rastislav
Kubáň, Miriam Mezeiová, Martin Majerník, Zuzana
Majcherová, Michal Veber, Blažena Štyriová, Lívia
Krajmerová, Jana Trokšiarová, Erika Rajčanová,
Martin Baláž, Zuzana Čerťaská, Peter Snopko, Lenka Ihradská, Gabriel Csitári, Ivan Černaj – primátor
mesta Žiar nad Hronom, Peter Straňák, Jozef Žabka, Darina Haulišová, Katarína Vévodová, Jiří Netolický, Michaela Pribilincová, Mariia Karantes, Ľuboš
Filipčík, Ľubomír Krajči, Richard Brančík, Svetlana
Pračková.
Všetci darovali krv
v mesiaci február 2011.
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Na „Jednotke“ má angličtina zelenú

Súčasný trend európskeho vzdelávania vyžaduje kvalitné ovládanie cudzích jazykov.
Angličtina sa nesporne stáva kľúčovou nielen
z hľadiska geografickej väčšiny komunikácie,
ale aj pri nadobúdaní nevyhnutných počítačových zručností.
Väčšina detí sa stretáva s angličtinou už v materských školách, ale na získané vedomosti
môžu nadviazať až ako tretiaci. Z tohto dôvodu
manažment Základnej školy na Ul. Dr. Janského
v spolupráci s ostatnými pedagógmi obohatil
školský vzdelávací program o vyučovací pred-

met anglický jazyk už v prvom a druhom ročníku
pre všetkých žiakov. Časová dotácia predmetu je
dve hodiny týždenne. Tento vek je vhodným obdobím na osvojovanie základov cudzieho jazyka.
Naša škola má vhodne postavený obsah vzdelávacieho programu v predmete anglický jazyk
v prvom a druhom ročníku. Žiaci sa učia počúvať
slová a identifikovať ich význam hravou formou.
Na to slúži obrázkový materiál, pohybové cvičenia
i dramatizácia krátkych príbehov. Žiak sa v škole
naučí aktívne počúvať, porozumieť zmyslu počutého a použiť osvojené frázy v rámci jednoduchej
komunikácie.
Pri hodnotení rešpektujeme špecifické vývinové podmienky detí, preto metódy hodnotenia
v našej škole zohľadňujú tvorivosť i hravosť žiakov, ich kognitívny rozvoj a záujmy. Takýto prístup
deti vôbec nezaťažuje. Svedčí o tom ich záujem
o hodiny anglického jazyka, na ktoré sa vždy tešia.
Hodiny anglického jazyka majú naši žiaci aj v tomto školskom roku obohatené o prácu so zahraničným lektorom. Viac informácií sa dozviete na
webovej stránke lektora http://sites.google.com/
site/lamirakliscask/.
Oľga Berkešová, zástupkyňa riaditeľa školy

„Jednotka“ sa chystá do Fínska

Sofia Gelienová, Barbora Beňová,
Lenka Ružičková, Zuzka Slašťanová,
Samko Bista a Samko Frindt.
V marci 2011 Základná škola na Ul. Dr. Janského ukončí medzinárodný projekt Comenius,
do ktorého bola zapojená ako jediná základná
škola v žiarskom okrese.
Počas jeho dvojročného trvania sa spolu
so školskými partnermi z Fínska, Česka, Anglicka,
Španielska a Grécka zúčastnili štyroch projektoHĽADÁM DOMOV

Informácie o adopcii opustených psíkov
umiestnených v žiarskom útulku nájdete na webovej stránke mesta (mesto-samospráva-mestská polícia-útulok pre psov).
V prípade záujmu o adopciu psíkov môžete
kontaktovať Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661
737.
Chcete pomôcť psíkom?
Ak chcete pomáhať psíkom zo žiarskeho útulku, môžete v rámci zbierky prispieť ľubovoľným
finančným príspevkom do pokladničiek nachádzajúcich sa v chovateľských predajniach v mes-
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vých stretnutí. Posledné stretnutie sa uskutoční
v koordinátorskej krajine – vo Fínsku. V meste
Oulu bude žiarsku školu zastupovať desať žiakov
(Sofia Gelienová, Barbora Beňová, Lenka Ružičková, Zuzka Slašťanová, Samko Bista, Samko Frindt,
Natália Haschová, Terka Hromádková, Simona
Novodomcová, Eleonóra Uhrovičová) štvrtého až
siedmeho ročníka a päť učiteľov. Ich úlohou bude
prezentovať problematiku životného prostredia
v našej krajine. V rámci projektu si škola vytýčila
tri ciele: zapojiť sa do boja proti extrémnej chudobe, prijať viaceré opatrenia na zníženie spotreby
energie a uskutočniť videokonferenciu s anglickou školou. Komunikačným jazykom je, samozrejme, angličtina, preto jednou z priorít „Jednotky“
je aj kvalitná jazyková príprava žiakov. Už onedlho tiež začne práve táto žiarska škola pracovať
na ďalších medzinárodných projektoch.
Zuzana Rosenbergová, pedagogička
te alebo vo veterinárnej ambulancii MVDr.
Michala Beláka. Prispieť môžete aj na číslo účtu
OZ Strážni anjeli, ktoré vzniklo za účelom pomáhať žiarskemu útulku – č. ú.: 270 892 7951/0200.
Psíkom však pomôžete aj tak, že im darujete krmivo, maškrty, matrace, psie búdy a podobne.
Adoptujte si psíka – ak máte viac ako 18 rokov, môžete si adoptovať psíka a darovať mu
domov. Za vašu pomoc vám v mene psíkov ďakujeme. Informácie o žiarskom útulku nájdete
na webovej stránke mesta www.ziar.sk, na webovej stránke žiarskeho útulku www.utulokzh.
webnode.sk, na stránkach Mestských novín,
ako aj vo vysielaní mestskej televízie ATV.
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HĽADÁM DOMOV
Táto mladá fenka je pravdepodobne krížencom jack russel
teriéra. Je veľmi priateľská, a
vôbec sa jej tu nepáči. Je veľmi smutná a rada by vylihovala doma.
Asi ročná fenka, stredne veľkého vzrastu, pravdepodobne
kríženec beagla. Je veľmi priateľská, nekonfliktná, vhodná
aj k deťom.
Asi 1,5-ročný psík, zanedbaný a zarastený, pravdepodobne
kríženec
maltezáčika. Psík je priateľskej
povahy, je nekonfliktný k fenkám, k psíkom individuálne.
Tento mladý, asi 1,5-ročný,
psík je pravdepodobne krížencom nemeckého špica.
Psík je priateľský, kontaktný,
vhodný do bytu. Potreboval
by kúpeľ a vyčesať.
Nike je asi 8-mesačný psík,
ktorý bol z našej KS adoptovaný ako šteniatko. Bohužiaľ,
u detí sa prejavila silná alergia
na chlpy, a preto rodina psíka
vrátila. Nike je pravdepodobne krížencom teriéra, je to
temperamentný psík, ktorý žil v byte. Má hygienické návyky, je odčervený a zaočkovaný.
Tento krásny chlpatý fešák je
stredného vzrastu, má asi rok.
Je to mladý psík, priateľskej
povahy, vhodný aj do bytu.
Potreboval by nový jarný
strih.
Táto milučká fenka je mešieho
vzrastu, je vhodná do bytu.
Pravdepodobne je to kríženec
čivavy, má asi rok, je veľmi
priateľská, kontaktná a nekonfliktná s inými psíkmi.
Domov hľadajú aj tieto fenky
nemeckého ovčiaka. Staršia
fenka je voči ľuďom nedôverčivá, trošku bojazlivá, nie je
však agresívna. Šteniatko je
vitálne, hravé, spoločenské.
Tento starší psík má asi
7 rokov. Túlal sa ulicami mesta, mal obojok
s českou známkou. Podarilo
sa nám nájsť aj majiteľa, ktorý
sa ho však vzdal, pretože na
neho nemá čas. Psík je veľmi
kontaktný, a napriek veku vitálny. Je menšieho vzrastu, nekonfliktný voči iným psíkom či
fenkám.
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MSKC

Literárčenie

8. marca 2011 o 18.00 hod.

V Čajovni za rohom
Hosť: Petra Geletová - pútnička
Texty prezentujú žiaci literárno-dramatického odboru
ZUŠ Z.Strnadovej- Parákovej

11.5. 2011 o 18.00 hod. Divadelná sála MsKC

TEATRO Wüstenrot

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

Pročko

Roman Pomajbo,
Oľga Belešová
Vstupné: 12 € v predpredaji, 14 € na mieste

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 €

BBSK-POS a MsKC v Žiari nad Hronom Vás pozývajú na

JARNÝ
SALÓN 2011
Regionálna výstava amatérskej výtvarnej tvorby
Výstavná sieň MsKC

Pripravujeme:

15.4. Rockovica
30.4. Skoromáj - stavanie mája na Námestí MS
Skoromájová veselica

bastian, ktorý si s Wallym nielen rozumie, ale aj sa
na neho podobá. Hádajte, ako to dopadne?
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

11. - 31.3. 2011

ZÁMENA
22./23.3. o 19.00 hod. (komédia, USA, 101 min.,
české titulky)
Kassie sa rozhodne mať dieťa. A to bez muža, len
s drobnou pomocou darcu spermií. To sa ale kamarátovi Wallymu vôbec nepáči a urobí zámenu.
Potom sa ich cesty na sedem rokov rozídu. Pri ich
ďalšom stretnutí je už prítomný malý, okatý, ľahko
neurotický a viac ako je normálne premúdrelý Se-

OBČIANSKY PREUKAZ
26./27.3. o 19.00 hod. (tragikomédia, ČR/SR, 137
min., česká verzia)
Trpká komédia režiséra Ondřeja Trojana na motívy rovnomernej knihy Petra Šabacha sleduje osudy
štvorice dospievajúcich mladíkov, ich priateľov, lások a rodičov. Od okamihu, ako v pätnástich rokoch
dostanú občiansky preukaz, až do chvíle, kedy sa
v osemnástich snažia uniknúť vojne a pokúšajú sa
získať modrú knižku.
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BASTARDI
29./30.3. o 19.00 hod. (dráma, ČR, 80 min., česká
verzia )
Film prináša príbeh o brutálnej vražde mladej
praktikantky, ktorú majú na svedomí traja mladíci
z jednej základnej školy. Ale vymáhateľnosť práva
u mladistvých páchateľov je skoro nulová, takže
niekto musí vziať spravodlivosť do svojich rúk.....
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV
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AJ TY MÔŽEŠ UROBIŤ NIEČO
PRE SVOJE MESTO

Mestský mládežnícky parlament dáva možnosť mladým ľuďom vyjadriť sa, realizovať sa,
prispieť ku krajšiemu mestu, niečo zmeniť alebo vylepšiť. Mladí členovia parlamentu zberajú
podnety zo svojho okolia a snažia sa ich v spolupráci s mestom, školami a inými inštitúciami
realizovať.
Ak si mladý a chceš sa akýmkoľvek spôsobom
zapojiť do diania v našom meste, neváha! Michaela Priblincová, koordinátorka práce s mládežou:
„Zamysli sa, v čom si dobrý – či už je to spev, tanec, učenie detí, divadlo, grafika, vystupovanie
na verejnosti, možno vieš zorganizovať školské
akcie alebo koncerty. Možno máš dobrý vplyv
na svojich rovesníkov a vedel by si viesť skupinu alebo máš rád spoločnosť a chuť zapájať sa do rôznych
aktivít, ako napr. pripraviť pekný deň našim starším
obyvateľom v domove dôchodcov, starať sa o čisté
prostredie v našom meste alebo pomôcť v útulku
pre psíkov. Aktivít je veľa na rôzne témy.“ Poradiť
sa môžete prísť priamo na mestský úrad za koordinátorkou práce s mládežou alebo do ICM v Žiari
nad Hronom v Mestskej krytej plavárni. Výhodou
aktívnej participácie v MMP je i možnosť ovplyvniť
situáciu mladých ľudí v meste, získať nové kontakty, či otvoriť si dvere do rôznych organizácii a inštitúcií.
Prvé tohtoročné stretnutie Mestského mládežníckeho parlamentu sa uskutočnilo 1. marca. Okrem
iného si na ňom mládežníci zvolili aj svojho nového
predsedu, ktorým sa stal Stanislav Hriň.
(li)
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Jarný Salón 2011
Výstava prebúdzajúceho sa umenia sťa jarnej
prírody
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom a Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom vás srdečne pozývajú na tradičnú
regionálnu výstavu amatérskej výtvarnej tvorby
Jarný Salón 2011. Tento rok bude výstava začínajúcich a neprofesionálnych umelcov doplnená aj zaujímavou autorskou výstavou Pavla Burdu z Banskej
Štiavnice a niekoľkými hosťujúcimi profesionálnymi umelcami z Banskoštiavnického regiónu. Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 11. marca o 16.00
hod. vo výstavnej sieni MsKC v Žiari nad Hronom
a výstava potrvá až do konca marca.
Príďte sa inšpirovať na stretnutie s výtvarným
umením. Viac informácií nájdete na: www.osvetaziar.sk alebo získate na tel. číslach: 045/6781 304,
0908 289 312.
Ing. Veronika Miháliková
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
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Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále.
Po skončení za priaznivých poveternostných podmienok pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou. Dňa 18. marca o 18.00 hod.
V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále určené
pre celú rodinu. Poskytuje pohľad na naše Slnko a rozpráva o jeho význame pre život na Zemi.
Nechýba ani prehliadka planét slnečnej sústavy a
nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorí
ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy. Druhú časť večera vyplní
v prípade priaznivého počasia pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy s pomocou astronomickej techniky. Dňa 11. marca o 18.00
hod.
Deň planetárií
Celoeurópske podujatie. V predvečer prvého jarného dňa je pripravené popoludnie zložené z bohatej palety programov, hier a rozprávok pre celú
rodinu. Za priaznivého počasia nebude chýbať ani
pozorovanie objektov dennej a večernej oblohy
v Pozorovateľni. Vstup voľný. Dňa 20. marca o 14.00
hod.
DARUJTE 2 % DANE Z PRÍJMOV
OPUSTENÝM PSÍKOM

Denne sa nájdu týrané alebo opustené psíky. Sú
bezmocné voči ľudskej krutosti. Nevedia povedať,
čo ich trápi. Nevedia požiadať o pomoc, ktorú potrebujú. Ak vám ich osud nie je ľahostajný, môžete
pomôcť tým najjednoduchším spôsobom. Stačí
poslať 2 % z dane a možno práve váš príspevok
zachráni život. Pomôžte nám robiť malé zázraky!
Poukážte 2 % vašich daní nášmu OZ Strážni anjeli
a pomôžte psíkom, ktorí sú umiestnení v KS Žiar
nad Hronom. Tlačivá nájdete na www.utulokzh.
webnode.sk a čoskoro aj vo všetkých chovateľských potrebách či veterinárnych ambulanciách na
území mesta. ĎAKUJEME!
OZNAM

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.
VAŠE MÁLO ZNAMENÁ PRE NÁS VEĽA

Aj v tomto roku sa vám naše Občianske združenie – Združenie na pomoc škole, ktoré je založené
pri ZŠ na Ul. M. R. Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom
týmto spôsobom pripomína v čase, kedy sa každý
z nás rozhoduje, komu venuje finančné prostriedky
v sume 2 % z ročnej dane zo svojho príjmu. Dôkazom toho, že už roky prispievate na správnu vec,
je použitie finančných prostriedkov na zariade-
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nie jazykovej učebne, žiackej knižnice, príspevok
na kameru snímajúcu exteriér školy, vybavenie
odbornej učebne biológie, nábytok do multimediálnej učebne, tenisová stena a ocenenie vecným
darom žiakov, ktorí reprezentovali školu v predmetových olympiádach a iných súťažiach a dosiahli
výborné výsledky. Za všetkých žiakov a učiteľov
Vám, ktorí sa takto rozhodnete, srdečne ďakujeme.
Obchodné meno alebo názov: : na pomoc škole
Sídlo: Žiar nad Hronom, Ul. M. R. Štefánika č. 17IČO:
37818601 Právna forma: občianske združenie Tlačivo: zsstefanikazh@edu.sk
Mgr. Ľubica Baranová, zást. riad. školy a
predsedníčka združenia
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

8.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
9.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
10.3. 18.00 - 21.00 lekáreň Alpinia
11.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
12.3. 13.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
13.3. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
14.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
15.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
16.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
17.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
18.3. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
19.3. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 2
20.3. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
21.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
22.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod. RNDr. Anna Florovičová
CHCELI BY STE V ŽIARI
CVIČISKO PRE PSOV?

Koordinátorka práce s mládežou v spolupráci s občianskymi združeniami OZ ZAŽIAR
a Strážni anjeli pripravuje projekt, ktorý by
umožnil zriadiť cvičisko pre psov.
Michaela Pribilincová, koordinátorka práce
s mládežou: „V našom meste plánujeme vytvoriť zónu, kde by žiarski „psičkári“ mohli aktívne
tráviť čas, tzv. špeciálne agility cvičisko.“
V rámci prípravy projektu sa realizuje
i prieskum určený pre všetkých psičkárov, ktorého cieľom je zistiť záujem o agility.
Agility je výchovná a zábavná činnosť
psovoda so psom (obaja tvoria jeden tím).
Podľa nárokov na výkon je možné prevádzkovať agility ako vrcholový šport, ale aj ako
rekreačnú hru. Je určený pre všetkých psov
a pre psovodov všetkých vekových kategórií. Pes bez vôdzky a obojku prekonáva
na povel psovoda prekážky. Dôraz je kladený na priateľský kontakt a radosť z pohybu.
Od psovoda sa vyžadujú rýchle reakcie a
premyslené vedenie psa. Psovi a psovodovi by malo agility prinášať radosť a prehlbovať ich partnerský vzťah.

10

8. marec 2011 | Mestské noviny

INZERCIA
PREDAJ

•Predám detské chodítko značky Chicco vo veľmi
dobrom stave po jednom dieťati, používané len
niekoľko mesiacov. Cena: 30 €. T: 0911 305 531 7/5
•Ponúkam na predaj detské overaly vo veľmi dobrom stave. Veľkosti 2 ks: 0-3 mesiacov, 2ks: 3-6 me8/5
siacov. Cena za ks: 5 €. T: 0911 350 531
•Ponúkam na predaj rôzne druhy detského oblečenie (bodíčka, tepláčiky, pyžamká...) vo veľkosti
3 mesiacov-12 mesiacov. Lacno, cena dohodou.
9/5
T: 0911 350 531
•Predám odsávačku zn. Avent vo výbornom stave. Používanú 3 mesiace aj s novým náhradným
príslušenstvom a s novými Via pohárikmi na odsaté
10/5
mliečko. Cena: 30 €. T: 0911 350 531
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám 2-izbový prerobený byt na Ulici SNP,
64 m2. Cena: 32 000 €. T: 0917 282 713, foto pošlem
3/5
e-mailom.
•Na predaj 2-izbový byt v Žiari nad Hronom
na Ulici dukelských hrdinov, po čiastočnej rekonštrukcii, nové medené elektrické rozvody, nový
rozvod vody, nová kúpeľňa a kuchyňa. Byt má
samostatný elektrický bojler na ohrev vody. Bytový dom sa bude v blízkej dobe zatepľovať. Súčasné mesačné nájomné na dve osoby je 100 €.
5/5
Cena: 25 500 €. T: 0917 282 713
•Predám veľmi pekný 3-izbový byt v Žiari
nad Hronom, po kompletnej rekonštrukcii. Byt sa
nachádza na 2. poschodí, má plávajúce podlahy,
plastové okná, v spálni je vstavaná skriňa. V kuchyni sú vstavané spotrebiče. V byte je zavedený internet aj káblová televízia, Ulica dukelských hrdinov.
6/5
Cena: 47 000 €. T: 0917 282 713
•Predám 2-izbový byt v Žiari nad Hronom, neprerobený, v blízkosti námestia, na 3. poschodí kompletne rekonštruovaného bytového domu.
11/5
Cena 33 000 €. T: 0918 195 636
•Predám veľký 2-izbový byt na ETAPE, čiastočná
rekonštrukcia, 3 loggie, nová kuchynská linka, podlahy, plastové okná, 5. posch. Dohoda.
12/5
T: 0907 188 620
•Predám 1-izbový byt na ETAPE v pôvodnom stave v zateplenom obytnom dome. T: 0907 188 620
13/5

•Predám 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ul.,
3. poschodie, čiastočná rekonštrukcia. Cena doho14/5
dou. T: 0907 188 620
•Predám alebo prenajmem 2-izbový neprerobený byt s balkónom v zrekonštruovanom bytovom
dome blízko námestia. Cena dohodou.
15/5
T: 0908 614 009
•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

denne aktualizované spravodajstvo

0917 359 492

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,
web: www.marshallreality.sk
www
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 (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 42.000 € / 1.265.292,- Sk + dohoda
•RD, Sklené Teplice, 69.000 € / 2.078.694,- Sk
•RD, Trnavá Hora, 73.000 € / 2.199.198,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný
i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku,
Krahule, 22.000€ / 662.772,- Sk
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 7€ / 210,88 Sk / m2
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 8.500€ / 256.071,- 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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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Už nevidíš slnko, krásny
deň, na cintoríne snívaš
svoj večný sen.
Už niet návratu, ani
nádeje, len cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel
si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád.

Dňa 24. februára sme
si pripomenuli 1. výročie
od chvíle, kedy nás náhle
opustil náš milovaný

Dňa 6. marca uplynul rok od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý syn, brat,
strýko a švagor
Peter Waldhauser.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
Spomínajú rodičia, sestry Janka a Marika
s rodinami a brat Vlado s rodinou.

SPOMIENKA

... prišlo to tak zrazu,
nečakane a nádeje
na život už niet.

Deň 1. marec je smutným 5. výročím, kedy
nás opustil náš manžel, otec, starý a prastarý
otec
RSDr. Jozef Magdič.
Spomíname s láskou.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí
odprevadili na poslednej
ceste našu drahú mamičku,
babičku a prababičku
Máriu Opialovú,
ktorá nás opustila dňa 8. februára vo veku
90 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

Jozef Kamenický.
Kto ho poznal, spomenie si. Kto ho mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Manželka a dcéry.

SPOMIENKA

Len láska a skromnosť
žiarila z teba,
chýbaš nám, je smutno
bez teba.
V našich srdciach budeš
žiť až do konca života.
Dňa 8. marca uplynie rok, kedy nás navždy
tíško opustil, tak ako tíško žil, náš milovaný
manžel, tatino a deduško
Ján Michal.
S modlitbou a láskou na neho spomínajú
manžel, syn a dcéry s rodinami. Odpočinutie
večné, daj mu, Pane.
Tých, ktorí ste ho poznali, prosíme o tichú
spomienku.

SPOMIENKA

Už nevidíš slnko, krásny
deň, na cintoríne snívaš
svoj večný sen.
Už niet návratu, ani
nádeje, len cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel
si spať, zaplakal každý, kto
ťa mal rád.
Dňa 25. februára uplynuli 2 roky od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Albín Šarközi.
Spomínajú manžel, syn s rodinou, dcéry
a vnúčatá.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

My máme veľa síl
spolu objať vesmír
oboma rukami
a pevne v ňom stáť.
Štefan Szolnoky
Týmito slovami piesne spomíname na teba
s celou našou širokou rodinou. Isto si spomenú aj naši priatelia, známi a tvoji bývalí žiaci.
Mal si mať práve 77 rokov a bolo to presne
pred rokom...
Manželka, deti.

Neplačte a nechajte ma
v kľude spať,
i bez sĺz možno
spomínať.
Nebolo mi dopriate
s vami byť, nebolo lieku,
aby som mohol ďalej žiť.
Dňa 2. marca uplynul 1 rok od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec a prastarý otec
Filip Hovorič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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•Prenajmem komplet prerobenú garsónku.
Cena: 200 € s energiami pre 1 osobu.
1/5
T: 0911 041 526, 0910 534 280
AUTO MOTO

•Predám FORD KU 1,3 benzín, rok výroby 1998,
elektróny + letné gumy, zimné gumy na diskoch,
elektrické predné okná, strieborná farba. Cena:
16/5
1 400 €. T: 0907 437 489
Predám motorku Husqvarna TE 410 E, enduro, 4T,
el. štartér, ŠPZ, STK, r. v. 1999, 20 600 km, kúpená na
Slovensku. Treba vidieť. Cena: 2 000 €.
18/5
T: 0918 679 081
SLUŽBY

•Doučujem, prekladám a tlmočím v nemeckom
2/5
jazyku. Cena dohodou. T: 0918 102 296
ZAMESTNANIE

•Hľadám prácu alebo brigádu. Ponuky posielajte
4/5
formou sms na t. č.: 0949 128 746
•Som na star. dôchodku, mám SEŠ s mat. a UŠO.
Hľadám si zamestnanie v obchode aspoň na 4 až 6
hod. alebo niečo v podobnom odbore. Nie poisťovníctvo. T: 0907 881 283
17/5

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí na poslednej
ceste odprevadili našu
drahú
Teréziu Kislerovú,
ktorá nás navždy opustila dňa 10. februára
vo veku 87 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti a
kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 26. februára sme si
pripomenuli 20. výročie
od chvíle, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel
a otec
Miroslav Duda.
Za tichú spomienku
ďakuje manželka a deti
s rodinami.

SPOMIENKA

Odišla si, niet ťa medzi
nami,
už len kytičku kvetov ti
na hrob môžeme dať,
sviečku zapáliť a spomínať.
Dňa 13. marca si pripomenieme 1. výročie, kedy
nás navždy opustila naša
mamička a starká
Mária Vencelová.
S láskou v srdci spomína syn s rodinou.
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Košíček priateľstva
Náš červený deň Valentín – Košíček priateľstva – bol znovu po roku tu, kedy môžeme
jeden druhému povedať „mám ťa rád“.
Celá škôlka žiarila červenou farbou a
vo vzduchu sa vznášala radostná, šťastná
a očakávaná chvíľa tohto dňa. Každý vyžaroval šťastie a bol plný očakávania, kedy už
môže prekvapiť svojho kamaráta darčekom,
ktorý mu priniesol. Celý deň sme sa zabávali, vyrábali valentínske pozdravy, ozdoby a poskladali sme si veľké srdce priateľstva. Rebekina maminka nám doniesla
pre všetky deti tričká, ktoré sme si mohli sami pomaľovať všelijakými srdiečkami,
a vyrobili sme si aj valentínsky náhrdelník. Hlavnou činnosťou dňa bol spoločný
obed všetkých detí aj zamestnancov materskej školy, kde sme sa potešili chutným červeným obedom a rôznym pohostením, ktoré pre nás pripravili aj naše
maminky. Všetci sa tešili z darčekov od svojich kamarátov a každý si odniesol
veľké červené srdce – lízanku pripomínajúcu lásku, radosť a šťastie, ktoré vládne
v našej materskej škole nielen v tento deň, ale po celý rok.
Andrea Trubenová, učiteľka MŠ-elokovaná trieda na Ul. Rudenkovej
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VALENTÍNSKE SRDIEČKO

Je veľa spôsobov, ako prejaviť lásku či priateľstvo. Valentínsky deň, ktorý sme prežili
v materskej škole 11. februára, je toho dôkazom.
Veľké i malé srdiečka, ktoré
sme si dopredu pripravili, zdobili v tento deň nielen triedy,
ale predovšetkým červené oblečenie detí aj zamestnancov.
Srdiečkový tanec, spev a vláčik
šťastia putoval v každej triede. Nikto nebol sám. V každom srdiečku bolo
miesto aj pre druhého kamaráta. Najväčším prekvapením bola vyzdobená a slávnostne prestreté stoly v jedálni. Výborný obed, sladké maškrty a
srdiečkové lízatká chutili všetkým. Veríme, že v tento deň sa nám podarilo
prehĺbiť detské priateľstvá. Srdiečkami sme sa obdarovali a v srdiečkach
nám zostalo ešte veľa miesta pre lásku.
Kolektív MŠ – elokované triedy na Ul. A. Kmeťa č. 17

GASTROFESTIVAL 2011
Vážení ŽŽiarčania, zas sa blíži čas, keď si vás dovoľujeme pozvať na už tradičnú akciu v našom
meste. Určite ste si obľúbili náš Gastrofestival,
ktorý sa tento rok bude konať opäť v priestoroch SOŠ OS, Jilemnického 1282 v Žiari nad Hronom, v termíne od 13. do 20. apríla. I tentoraz
vás chceme cyklickou formou informovať o kuchyniach, ktoré vám tento rok ponúkame: Jedlá
a nápoje slávnych filmov, Čokoládovňa, Talianska, Maďarská, Česká, Indická, Španielska, Kubánska, Grécka, Slovenská kuchyňa, Kokteil
bar a grilované špeciality.
CASINO ROYALE

Pre výber názvu reštaurácie, ktorú vám predstavíme, nás do istej miery inšpirovala luxusom
presiaknutá bondovka s názvom Casino Royale.
V našej reštaurácii sme sa rozhodli pre veľmi neobvyklé spojenie kultúrneho, estetického a gastronomického zážitku. Okrem výnimočných jedál a nóbl
drinkov od výmyslu sveta, pri výbere ktorých si
každý, i náročný hosť príde na svoje, ponúkame
i atraktívne prostredie zariadené v štýle kasína minulého storočia. Do ponuky našich jedál sme zaradili i netradičné kulinárske lahôdky, ako napríklad
kaviár, ktorý by sme radi spropagovali a dostali viac
do povedomia širokej verejnosti. Sortiment jedál
reštaurácie Casino Royale dotvárajú pokrmy tradične dobré, medzi ktoré patria grilovaný bravčový
steak so šípkovou omáčkou a varenými zemiakmi,
pečený losos s vyprážanými fazuľkovými strukmi
obalenými v kokose preliaty holandskou omáčkou, parfait – mrazený jahodový krém príznačný
pre francúzsku kuchyňu. Reštaurácia ponúka aj
možnosť posedieť si pri miešaných nápojoch, ktoré
do kasína nesporne patria a dotvárajú jeho celkový
imidž. Sú to alkoholické nápoje ako Banana daiquiri, Drink Jamesa Bonda a nápojová klasika – Mojito.
Nealkoholické nápoje Black & white a Tropical isto
potešia vodičov a mladších hostí Gastrofestivalu.
My vám radi ukážeme kasíno v našom ponímaní
tak, ako ho vidíme my, študenti piateho ročníka
hotelovej akadémie. Na vašu návštevu sa teší manažérsky tím reštaurácie Casino Royale: Iveta Rozinová, Roman Vrbický, Radka Škriniarová a Beáta
Balážová.

ČOKOLÁDOVŇA
WILLY WONKA

Kto by z nás nepoznal lahodný pokrm zvaný čokoláda? Dodnes sa jednoznačná
odpoveď na to, či je čokoláda
všeliek, alebo naopak, nenašla. Jedno je však isté – čokoláda z kakaových bôbov
je v dejinách ľudstva prvou
drogou. Kakao, najdôležitejšia zložka čokolády,
je známe svojimi blahodarnými antioxidačnými
účinkami ako elixír mladosti a ako povzbudzujúce
afrodiziakum. Veríme, že si dovolíte urobiť malý
prehrešok a navštívite našu Čokoládovňu Willy
Wonka. Pripravili sme pre vás čokoládovú fontánu,
ktorá svojimi teplými čokoládovými vodopádmi
upúta vašu pozornosť. Z čokoládového sortimentu môžete ochutnať čokoládové želé amaretto, čili
čokoládový krém, tvarohovú šachovnicovú tortu,
čokoládové fondue s ovocím, čokoládové suflé
s omáčkou z lesného ovocia (čokoládová tortička
s tekutou čokoládou vo vnútri) a chýbať nebudú ani
klasické čokoládové bonbóny. Vaše zmysly prebudí
horúca čokoláda rôznych príchutí, a to mätová, penové cukríky, horká a biela s lentilkami. Vychutnať
si môžete aj kávu od certifikovaných baristov. Dúfame, že sme vás týmto sladkým textom presvedčili,
a osobne prídete navštíviť Čokoládovňu Willy Wonka. Tešíme sa na vašu návštevu. Tím manažérok Čokoládovne Willy Wonka.
TALIANSKA KUCHYŇA IL SOGNO ITALIANO

Pod pojmom talianska kuchyňa si mnohí ľudia predstavia pizzu, cestoviny, makaróny a víno.
V skutočnosti je talianska gastronómia súbor kulinárskych hodnôt, ktoré môžeme ľahko nazvať
umením. Podľa názoru viacerých odborníkov je
to kuchyňa menej zložitá ako francúzska kuchyňa. Počíta sa medzi tri najlepšie kuchyne sveta.
V minulosti dala základy francúzskej kuchyni a
do určitej miery ovplyvnila aj iné európske kuchyne.
Talianski kuchári v domácnostiach používajú jednoduché spôsoby prípravy pokrmov z kvalitných
surovín. Talianska kuchyňa patrí ku kuchyni stredomorskej, vyznačujúcej sa ľahkosťou a nápaditosťou
vo výbere i príprave jedál, je zdravá, maximálne vy-
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užíva zeleninu, ovocie, cestoviny, ryžu, olivový olej,
ryby, bylinky a je zameraná na zdravý životný štýl.
Spomedzi mnohých špecialít Talianska sme pre vás
v našej reštaurácii Il sogno italiano vybrali tie najchutnejšie z najznámejších. Ponúkame vám:
- Bruschettu – opekané rezy bagety podávané so
zmesou paradajok, bazalky, olivového oleja a cesnaku.
- Pappa al pomodoro – tradičnú toskánsku paradajkovú polievku z kúskov bieleho chleba, cesnaku
a z čerstvých paradajok.
- Fettuccine al pesto basilico – varené cestoviny
so zmesou z čerstvej bazalky, píniových orieškov,
parmezánu a olivového oleja.
- Lasagne al forno – zapekané pláty cestovín prekladané bešamelovou omáčkou, zmesou z mletého bravčového a hovädzieho mäsa, paradajkového
pyré a vína a so syrom parmezánom.
- Pollo con spezie, verdura stufata e patate al
forno con timo – pečené plátky z kuracích pŕs
na cayenskom korení so zmesou dusenej cukiny, papriky a paradajok a so zemiakmi pečenými
v šupke s tymianom.
- Tiramisu – smotanový krém zo syru mascarpone, vajec, šľahačkovej smotany, prekladaný piškótami namočenými v káve a posypaný kakaom.
Príďte a nechajte si u nás rozmaznať vaše chuťové
bunky ochutnaním delikátnych kúskov talianskych
špecialít a načerpať energiu z príjemného prostredia reštaurácie Il sogno italiano.
MAĎARSKÁ KUCHYŇA MAĎARSKÁ CSÁRDA

My sa na maďarskú kuchyňu nehráme, my sme
maďarská kuchyňa! Zastaviť sa na okamih a vychutnať si príjemnú chvíľu s priateľmi, rodinou, či
dojednať dobrý obchod pri výbornom jedle v štýlovej reštaurácii? Určite ste si niekedy povedali, dal
by som si niečo dobré, maďarské. Ak áno určite nás
príďte navštíviť na Gastrofstival do reštaurácie Maďarská csárda, kde vás s radosťou obslúži vynikajúci personál a kde si môžete vychutnať špeciality
maďarskej kuchyne. Ak máte radi mäsité pokrmy,
sme to pravé pre vás. V našej bohatej ponuke si určite vyberiete niečo, čo bude vyhovovať vašej chuti
a gurmánskym požiadavkám. Nakoniec, odmietli
by ste Halászle, Maďarský guláš, Pečené stehno
z diviaka na víne, Somlói galuska?
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Prvý ročník zimnej futbalovej ligy má už svojho víťaza
FUTBAL

V telocvični Hotelovej akadémie sa rozhodlo
o prvom víťazovi zimnej ligy. Diváci mali možnosť vidieť kvalitné zápasy a veľmi napínavé
finále, v ktorom sa o víťazovi rozhodlo až po pokutových kopoch.
Víťaz ligy si zahrá s víťazom zimnej ligy na Skalke zápas o putovný superpohár. Zimná liga mala
dobré ohlasy a tešíme sa na ďalší ročník. Najlepším
strelcom ligy sa stal M. Rapčan s 35 gólmi. Za najsympatickejší výkon brankára bol vybratý gólman
Blomquist Trucking Vozár.
PLAY OFF A ZÁPASY O UMIESTNENIE
FC SRŠNE – RESAKO REPIŠTE 7:10 (4:4)

Sršne v priebehu úvodnej minúty strelili dva
rýchle góly. Potom nasledoval ďalší gól, ale napriek
nepriaznivému skóre Resako vyrovnalo na 4:4. Prvý
gól druhého polčasu vsietili chlapci z Repišťa. Postup si nakoniec vybojovali hráči Resako.
GARDEN BAR – DREAM ELITE 7:3 (4:2)

Napínavý zápas, ktorý bol plný emócií na oboch
stranách, nám priniesol pekný futbal. Garden bar
viedol polčas 4:2. Do ďalšieho kola postupujú zaslúžene bojovnejší chlapci z Baru.
FC WARBURGOVCI – EKG 7:2 (2:0)

V ďalšom zápase, v ktorom išlo o postup, sa ujali
vedenia Warburgovci. Prvý polčas nebol na góly
bohatý. Góly, ktoré padli, strelili v polčase iba Warburgovci. Po prestávke sa podarili skórovať aj EKG.
Nakoniec do bojov o finále postupujú Warburgovci.
LOPTOŠI – GALAKTIKOS 7:17 (2:11)

Galaktikos nám v tomto zápase opäť ukázali krásne futbalové divadlo. Hneď na začiatku zapli svoj
„gólostroj“ a v otázke o ďalšom postupujúcom bolo
všetko jasné.
DAREBÁCI – EL FUEGOS 4:20 (1:6)

V zápase o posledné miesto a o česť si EL Fuegos
nenechali ujsť šancu o umiestnenie na 11. miesto.
Darebáci vymenili trikrát brankára, ale to im nepo-

máhalo. Nakoniec hrali s brankárom v útoku, ale ani
to neprinieslo úspech. Na EL Fuegos jednoducho
nestačili a celkovo skončili na poslednom mieste.
BLOMQUIST TRUCKING- INVISIBLE
5:11 (2:4)

Invisible s iba jedným hráčom na striedačke sa
ujalo vedenia a v zápase už viedli 4:0. Blomquistu
sa podarilo znížiť na rozdiel dvoch gólov. Ak by
Blomquist ukázal výkon ako pred týždňom, bol by
zápas pre nich o dosť ľahší. 9. miesto zaslúžene obsadilo Invisibli.
SEMIFINÁLE:
FC WARBURGOVCI – RESAKO REPIŠTE
10:4 (5:3)

V prvom zápase, v ktorom išlo o postup do finále, bol prvý polčas veľmi vyrovnaný. V peknom
zápase plnom emócií mali v druhom polčase navrch Warburgovci a zaslúžene si vybojovali postup
do finále.
GARDEN BAR – GALAKTIKOS 2:14 (2:5)

Úvod zápasu bol veľmi opatrný a prevahu nemal
ani jeden tím. V polovici zápasu však iniciatívu prevzali do svojich rúk hráči Galaktikosu. Galaktikos,
ako favorit v druhom polčase, začal premieňať svoje
šance a postup do finále mali takmer istý. Ku koncu
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zápasu si už iba šetrili sily na finále. Hráči z Gardenu
v druhom polčase vôbec neskórovali.
O 3. MIESTO:
GARDEN BAR – RESAKO REPIŠTE 6:10 (3:6)

V dôležitom zápase o 3. miesto sa ujali vedenia
chlapci z Resako. Za stavu 3:0 v prospech Resako
mali Gardenáci dosť šancí na skórovanie, napriek
tomu sa im v polčase podarilo skórovať iba trikrát,
zatiaľ čo súper mal presnejšiu mušku a vsietil šesť
gólov. Resako viedlo celý zápas a nakoniec ho priviedlo do úspešného konca. Garden bar obsadil
neobľúbené 4. miesto.
FINÁLE:
FC WARBURGOVCI – GALAKTIKOS
4:4 (0:1), 2:3 PENALTY

Finále prvého ročníka začalo rýchlym tempom
a divákom bolo hneď jasné, že uvidia kvalitné
stretnutie. Prvý gól sa podarilo streliť Galaktikosu
a mohol pridať ešte jeden pri 2-minútovej presilovke – pre väčší počet hráčov Warburgovcov
na ploche. Túto výhodu však nevyužili. V druhom
polčase sa podarilo Warburgovcom vyrovnať. Veľmi
vyrovnaný zápas, v ktorom nebol favorit, priniesol
veľmi pekný futbal, ktorý skončil v riadnom hracom
čase remízou, museli nakoniec rozhodnúť strely
zo značky pokutových kopov. Marcel Pobežka
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Muži zabodovali v Lučenci
BASKETBAL
MUŽI

(skupina o 9. – 16. miesto)
6. kolo: Daskit Lučenec – MŠK BK Žiar nad Hronom 76:80 (35:32)
BK: Jány 19, Gašparik 19, Oravec 17, Jonas 8, Vrtík
8, Majerčak 5, Kysela 3, Štefanec 1.
Basketbalisti Žiaru cestovali v 1. lige mužov
po prvýkrát v druhej časti súťaže za svojimi súpermi. Sobotňajší žreb určil našim chlapcom za súpera družstvo Daskit Lučenec. To, že bol zápas dlho
vyrovnaný, možno vyčítať z priebežného skóre:
5. min. 9:9, 10. min. 19:18, 15. min. 29:29, 20. min.
35:32. Potom však hostia zúročili svoj obranný tlak
a šnúrou 12:0 v úseku od 37. do 39. minúty upravili
skóre na 55:48, keď museli vyriešiť päťbodovú stratu v skóre. Záverečná štvrtina už bola o taktickom
zvládnutí situácie v útoku a obrane. Žiarski mladíci, podporovaní skúseným Marekom Jonasom, si
už víťazstvo vziať nenechali, stále dôsledne bránili a záverečnú fázu zvládli aj na čiare trestného
hodu, kedy sa súper snažil taktickými faulmi získať
kontrolu nad loptou, a tým často ohrozovať žiarsky kôš. Ale aj tento spôsob hry dokázali Žiarčania
zvládnuť, premieňali trestne hody a zaslúžene zvíťazili.
7. kolo: BK´99 Prešov – MŠK BK Žiar nad Hronom 89:59 (50:41)
BK: Oravec 20, Jány 10, Jonas 9, Gašparik 6, Majerčak 4, Kysela 4, Bulko 3, Vája 2, Štefanec 1.
Nedeľný súper, ako sa ukázalo, bol už nad sily
Žiarčanov. Hoci prvý polčas sa dá hodnotiť ako
vyrovnaný, druhý bol už úplne v réžii domácich.
Kritická bola pre Žiarčanov 3. štvrtina, kedy zaznamenali iba chudobné 3 body. Súper si vypracoval
už kontrolovateľný náskok a zápas dotiahol do pohodlného víťazstva!
9. Zvolen
7 7 0 623:487 14
10. Žiar n. Hr.
7 5 2 552:509 12
11. Karlovka BA 7 4 3 554:552 11
12. Trenčín
7 4 3 518:517 11
13. Inter BA B
7 3 4 514:530 10
14. Lučenec
7 3 4 498:541 10
15. Holíč
7 1 6 514:557
8
16. Prešov
7 1 6 508:588
8
JUNIORI

12. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom – BSC Bratislava 65:69 (31:37)
BK: Treml 20, Oravec 11, Jány, Štefanec 10, Vrtík 6,
Šoltés 4, Bulko 2.
13. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom – Inter Bratislava 73:79 (35:39)
BK: Oravec 25, Štefanec 15, Treml 14, Vrtík 10,
Šoltés 4, Bulko 2.
Smolný víkend majú za sebou basketbaloví juniori MŠK Žiar nad Hronom, keď na svojej palubovke
privítali obe bratislavské družstvá. V sobotu BSC
Bratislava a v nedeľu Inter Bratislava. Teda momentálne dva najlepšie juniorské tímy v lige. Domáci
však ani v jednom prípade neboli úspešní. Hoci

tesne, ale predsa len boli obidvaja „Bratislavčani“
o trochu lepší a svoje účinkovanie dotiahli do víťazného konca. V sobotu juniori BSC získali hlavne zásluhou pivotmana Galatu výhodu v podkošovom
priestore, aj v útoku a v obrane a konečný rezultát
nedeľňajšieho zápasu ovplyvnila kvalitná priestorová obrana súpera. Domáci už takmer (z dôvodu
zranenia nemohol nastúpiť Kysela) v kompletnej
zostave s uzdravenými Bulkom, Štefancom, Šoltésom a Schubertom hrali s veľkým úsilím v snahe
o privodenie zvratu. Tréningový výpadok a chýbajúca herná prax však v rozhodujúcich momentoch
spôsobili, že herné riešenia boli nepresné. Priniesli
aj straty lopty, a tým jednoduché možnosti na skórovanie pre súperov. Hostia dokázali oba zápasy
doviesť do víťazného konca a upevnili si svoje vedúce postavenie v tabuľke.
1. Inter BA
14 12 2 1090:915 26
2. B.S.C. BA
14 10 4 1051:930 24
3. S. N. Ves A 14 9 5 1057:967 23
4. P. Bystrica
13 8 5 1025:895 21
5. Žiar n. Hr.
13 8 5 950:861 21
6. Svit
12 8 4 994:829 20
7. Bemaco KE 12 8 4 1014:892 20
8. B. Bystrica 14 5 9 989:1008 19
9. L. Mikuláš
12 5 7 856:954 17
10. Nitra
14 2 12 862:1172 16
11. Tydam KE 12 3 9 689:888 15
12. S. N. Ves B 14 1 13 804:1070 15
STARŠÍ ŽIACI

8. dvojkolo:
Prievidza - MŠK BK Žiar nad Hronom 79:12
a 100:13
9. dvojkolo:
Daskit Lučenec – MŠK Žiar nad Hronom 48:47
(32:28)
BK: Šouc 23, Košťál 9, Supuka 7, Valo 4, Obert 2,
Bariak 1.
Daskit Lučenec – MŠK Žiar nad Hronom 64:36
(20:19)
BK: Šouc 19, Supuka 4, Páleník 4, Valo 3, Obert 2,
Bariak 2, Košťál 2.
Chrípka a zranenia sa podpísali pod výsledok
zápasov. Aspoň jeden zápas mohli vyhrať, ale
pochodové tempo nie je zárukou víťazstva. Miestami akoby bol len jeden hráč, Samo Šouc, ktorý
v jednej štvrtine dal všetky koše, vyhral štvrtinu a
stihol tri fauly. Prvý zápas, ktorý Žiarčania prehrali
o jeden bod, mohli aj vyhrať, ale nedali 14 trestných hodov. Druhý zápas odišli aj kondične, akoby
zabudli hrať.
V. Fridrichová
1. P. Bystrica
18 17 1 1531:724 35
2. Prievidza
20 14 6 1109:676 34
3. Žilina A
16 15 1 1318:664 31
4. Handlová
18 11 7 957:974 29
5. Lučenec
18 8 10 810:915 26
6. Žiar n. Hr.
18 7 11 1053:1379 25
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7. ŽilinaB
8. Martin
9. L. Mikuláš

18
18
16

5 13 925:1272 23
1 17 863:1535 19
2 14 639:1102 18

STARŠÍ MINI

Minižiaci MŠK BK Žiar nad Hronom majú za sebou úspešný víkend. V sobotu starší minižiaci
doma a v nedeľu mladší minižiaci vonku ukázali
väčšiu hernú kvalitu v zápasoch s tímami Považskej Bystrice.
11. dvojkolo: MŠK BK Žiar nad Hronom - IMC
Považská Bystrica 43:24 (21:16)
BK: Kádaši 8, Horváth 8, Rajnoha 7, Šály 6, Koňarik 5, Kuchár 5, Palkovič 2, Holička 1, Muoc 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom - IMC Považská Bystrica 40:41 (26:14)
BK: Rajnoha 9, Mokroš 8, Kádaši 6, Sály 6, Kuchár
4, Horváth 4, Palkovič 2, Koňarik 1.
Starší minižiaci ukázali svoj progres, keď v zápase
proti súperovi, s ktorým doma pred rokom prehrali
rozdielom triedy, ukázali, že basketbal hrať vedia.
Od úvodného hvizdu agresívne bránili, v útoku si
vedeli pekne prihrať a sebavedomým výkonom
na ihrisku jednoznačne dominovali. Výbuch v poslednej štvrtine druhého zápasu, ktorú prehrali
14:2, im jednoznačne ukázal, kde majú najväčšiu
slabinu – v koncentrácii na výkon na ihrisku.
Dohrávka 7. dvojkola: IMC Považská Bystrica MŠK BK Žiar nad Hronom 29:35 (15:23)
BK: Mokroš 10, Holička 7, Dérer 5, Nagy 4, Záhorec 3, Majer 3, Šály 2, Mihálka.
IMC Považská Bystrica - MŠK BK Žiar nad Hronom 26:32 (13:12)
BK: Záhorec 8, Majer 7, Šály 5, Dérer 5, Mokroš 3,
Mihálka 2, Páleníková 2.
Mladší minižiaci si vybojovali na palubovke Považskej Bystrice dôležité 4 body. Išlo o priamy
súboj o postupové druhé miesto na majstrovstvá
SR. Tomu zodpovedal aj vývoj oboch pomerne vyrovnaných zápasov. Chlapci podali kŕčovitý výkon,
ktorý bol miestami podpriemerný, ale za obrovskú
bojovnosť si zaslúžia absolútnu pochvalu. Ukázali,
ako sa má bojovať a hrať aj vtedy, keď nervozita
príliš zväzuje ruky. V koncovkách zápasov sa potom ukázala predsa len väčšia kvalita a vyhratosť
na strane malých Žiarčanov. Pozornosť a úctu si určite zaslúži aj výkon oboch pánov rozhodcov.
Norbert Nagy
1. Žilina B
18 16 2 1001:311 34
2. Prievidza
18 14 4 1007:464 32
3. Žilina A
18 14 4 1008:463 32
4. P. Bystrica
16 10 6 719:484 26
5. Žiar n. Hr.
18 8 10 778:630 26
6. B. Bystrica 18 6 12 493:759 24
7. Handlová
16 2 14 275:940 18
8. L. Mikuláš
18 0 18 203:1402 18
Marcel Pobežka
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V Žiari ocenili najúspešnejších športovcov za rok 2010
(Dokončenie zo 16. strany)
Karolína Čaklošová (do 30. 10. členka Atletického klubu MŠK, od 1.11. prestúpila do ZŤS Dubnica nad Váhom) – v celoslovenskej súťaži GPS obsadila po 19 kolách 1. miesto v hode kladivom a
3. miesto vo vrhu guľou. Martin Novodomec (Atletický klub MŠK) – na otvorených majstrovstvách
ČR nepočujúcich (zároveň aj M-SR) zvíťazil v behu
na 400 m a v behu na 200 m obsadil cenné 2. miesto.
Na medzinárodnom halovom mítingu v Bratislave, v kategórii Deafolympionici, zvíťazil v behu
na 200 m aj 400 m.
Vladimír Buchal (Atletický klub MŠK) – na Majstrovstvách Slovenska v Nových Zámkoch zvíťazil
v behu na 5 km.
Pavel Okuliar (Športovo strelecký klub MŠK) –
na Majstrovstvách SR ZTŠČR s medzinárodnou
účasťou v Leviciach získal v disciplíne v streľbe
zo samonabíjacej pušky CZ 858 TAKTIKAL v polohách, kategória štandard, 1. miesto a titul Majster
SR. Je niekoľkonásobným držiteľom 1. a majstrovskej výkonnostnej triedy.
Lukáš Nárožný (Športovo strelecký klub MŠK) –
na oblastných majstrovstvách SR v Leviciach získal
v disciplíne ľubovoľná puška 30 výstrelov 1. miesto
a titul Ma SR. Je držiteľom majstrovskej a I. VT.
Rastislav Grüber (Športovo strelecký klub MŠK)
– na majstrovstvách SR ZTŠČR s medzinárodnou
účasťou v Leviciach získal už piatykrát v disciplíne
veľkokalibrová puška 60 výstrelov v polohách v kategórii OPEN prvenstvo a titul MAJSTER SR. Je držiteľom viacerých majstrovských titulov v disciplíne
vzduchová, malokalibrová a veľkokalibrová puška.
V kategórii Športový kolektív boli ocenené
4 kolektívy:
Družstvo starších žiakov Cyklistického klubu
MŠK Žiar nad Hronom Prvé miesto v hodnotení
družstiev v Slovenskom pohári mládeže v cestnej
cyklistike, 2. miesto v súťaži družstiev na 40. ročníku Závodu míru mladých. Zloženie družstva: David
Zverko, Juraj Bellan, Nicolas Jelža, Dominik Mihalčík, Matej Truban, Karol Hasch, Filip Gašpar. Tréner:
František Sitora.
Družstvo starších žiakov Futbalového klubu
Žiar nad Hronom

Družstvo zvíťazilo v III. lige starších žiakov skupina C, kde bojovali o rok zo staršími žiakmi. Zloženie družstva: Martin Arendáš, Milan Bilický, Denis
Ceplák, Denis Cicko, Fedor Dúbravský, Miloš Foltán,
Jakub Giláň, Róbert Henžel, Róbert Hric, Marek
Karvaš, Karol Kružic, Martin Kružlic, Šimon Kupec,
Miroslav Líška, Michal Murgač, Matúš Sviržovský,
Lukáš Šimko, Milan Schmidt, Adam Štefanovič, Richard Tryzna, Andrej Maslen, Martin Šimko, Marek
Halás. Tréner: Ing. Radoslav Vanko.
Mužstvo seniorov Klubu športového rybárstva LRU MŠK Žiar nad Hronom
Na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali
3. a 4. júla 2010 v Nitre, získalo mužstvo seniorov
LRU (lov rýb udicou) v roku 2010 3. miesto. V celoštátnej lige 1. lige LRU sa umiestnili na konečnom
8. mieste. Zloženie družstva: Peter Lisičan, Ján Sámel, Emil Šipkovský, Pavol Košáň. Tréner: Emil Šipkovský.
Družstvo kadetiek Volejbalového klubu
MŠK Žiar nad Hronom Družstvo z Majstrovskej
stredoslovenskej oblasti postúpilo z 2. miesta
na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali v dňoch
7. - 9. mája 2010 v Senici za účasti 8 družstiev
zo Slovenska (Slávia UK Bratislava, Bilikova Bratislava, Senica, Komárno, Považská Bystrica, Žiar
nad Hronom, Vranov nad Topľou a Svidník). V konečnom hodnotení sa družstvo kadetiek umiestnilo na 3. mieste. Zloženie družstva: Viktória Melišová, Patrícia Marcineková, Patrícia Michňová, Radka
Slašťanová, Jana Csitáriová, Lucia Netolická, Adela
Grolmusová, Anita Rečlová, Petra Slašťanová, Eva
Štefancová, Lívia Netolická, Radka Kollárová, Mária
Kollárová, Kamila Kukučková. Tréneri: Alena Bieliková a Peter Rozinay.
V kategórii Tréner mesta Žiar nad Hronom boli
4 ocenení:
Marián Podolec – Atletický klub MŠK Žiar
nad Hronom, tréner III. výkonnostnej triedy.
Marián svojim príchodom do atletického klubu
MŠK, Žiar nad Hronom významne napomohol
rozbehnúť atletickú prípravku. Stal sa vedúcim
družstiev najmladších žiačok a najmladších žiakov,
ktoré sa za podpory mesta Žiar nad Hronom po 15
rokoch zapojili do krajskej súťaže družstiev. Krajská

súťaž bola rozdelená na dve skupiny po 11 družstiev, z ktorých do finále postupovali 4 najlepšie
z každej skupiny. Žiarski atléti postupovali z druhého a dievčatá z tretieho miesta. Vo finále 4. 9. 2010
v Dubnici nad Váhom skončili celkovo dievčatá
na 2. mieste a chlapci na 3. mieste.
Ivan Tatár – Karate klub MŠK Žiar
nad Hronom, tréner 3. triedy. Svojím osobitným prístupom dokáže vyhecovať pretekárov do maximálneho výkonu. Je trénerom
pobočky Karate Klubu MŠK v Hornej Ždani.
V
minulosti
aktívne
hrával
futbal.
Emil Šipkovský – Klub športového rybárstva
LRU MŠK Žiar nad Hronom. Od roku je 1980 vedúcim a trénerom družstva športového rybárstva.
Pod jeho vedením a za jeho aktívnej pretekárskej
činnosti je družstvo od roku 1989 v I. celoštátnej
lige. Jeho zásluhou vyrástli v klube mnohí úspešní
pretekári. Je zakladateľom športového družstva.
Vychoval všetkých pretekárov, ktorí doteraz v družstve pôsobili a pôsobia. Výsledkom jeho cieľavedomej trénerskej činnosti je popredné umiestňovanie
družstva v 1. lige vo všetkých jej ročníkoch. V roku
2009 jeho zásluhou sa družstvo stalo majstrom
Slovenska v Love rýb udicou a v celoštátnej súťaži
v 1. lige obsadilo v roku 2009 pekné 2. miesto.
V roku 2010 sa družstvo umiestnilo na 3. mieste.
V celoštátnej lige 1. lige LRU sa umiestnili na konečnom 8. mieste.
František Sitora – Cyklistický klub MŠK
Žiar nad Hronom. Druhé miesto MŠK – CK Žiar
nad Hronom v extralige mládeže SR v cestnej cyklistike, 2. miesto MŠK – CK Žiar nad Hronom v hodnotení Centier talentovanej mládeže Slovenska,
3. miesto MŠK – CK Žiar nad Hronom v Slovenskom
pohári v cyklokrose, zisk 9 medailí na republikových šampionátoch, zisk 4 titulov majstra Slovenskej republiky, víťazstvo v 40. ročníku Medzinárodných cyklistických pretekov „Závod míru mladých“,
2. miesto družstva starších žiakov na 40. ročníku
Medzinárodných cyklistických pretekov „Závod
míru mladých“ v Českom Lanškroune, 1. miesto
starších žiakov v Slovenskom pohári mládeže
v cestnej cyklistike, 2. miesto mladších žiakov v Slovenskom pohári mládeže v cestnej cyklistike. (li)

AKCIA ROKA 2011

Ak si hráč basketbalu a hráš v súťaži
pod hlavičkou SBA alebo jednoducho streetball na ulici, ak si rodič mladého basketbalistu
či len fanúšik, zapoj sa do súťaže o Akciu roka
2011!
Nechaj sa natočiť pri hodení koša, či skvelom
obrannom zákroku, alebo natoč takúto akciu a
zaves toto video na portál SPORTTUBE.sk.

Je jedno, či to bude z prípravného, majstrovského, alebo uličného zápasu, či v priebehu
súťaže zmeníš dres, alebo vekovú kategóriu.
Súťaž bude prebiehať od marca do konca kalendárneho roka 2011. Každý mesiac budú vyhodnotené tri najkrajšie akcie, ktoré postúpia
do záverečného kola o „Akciu roka 2011“.
Akciu mesiaca bude vyberať trojčlenná ko-

noviny.ziar.sk

misia z radov basketbalistov, trénerov a rozhodcov pôsobiacich v európskych a domácich
ligách. Záverečné hlasovanie bude prebiehať
formou hlasovania na portáli, spolu s hlasmi
odbornej komisie.
Súťažíme v dvoch kategóriách: chlapci
od 10 do 18 rokov a dievčatá od 10 do 18 rokov.
(R)
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V Žiari ocenili najúspešnejších športovcov za rok 2010
V stredu 23. februára boli ocenení najlepší
športovci mesta Žiar nad Hronom za rok 2010.
Ceny si prevzali z rúk vedúcej odboru školstva
a športu, Marty Mergovej, a konateľa Mestského športového klubu, Jána Žiaka.
V kategórii žiakov bolo spolu ocenených
17 športovcov:
Karolína Pivarčiová, Martina Tatárová, Timea Trokšiarová, Alexandra Galetová, Dominika Veisová,
Emma Janeková (všetky Karete klub Žiar nad Hronom). Vladimír Kaša (BK MŠK), Matej Adamec (Svätokrížsky cech zlatokopov), Juraj Bellan (CK MŠK),
Nicolas Jelža (CK MŠK), Henrich Hasch (CK MŠK),
Adrián Foltán (CK MŠK), Timea Lukáčová (Plavecký
klub MŠK), Matej Rišnovský (Plavecký klub MŠK),
Michal Baláž (VzPU – vzduchová puška), Marek
Plevka a Monika Hajdoniová (tanečný pár, členovia
OZ TŠK Stella Žiar nad Hronom).
V kategórii dorast bolo ocenených 10 športovcov:
Peter Kováč (Atl. klub MŠK), Zuzana Buchalová
(Atl. klub MŠK), Jozef Oravec (BK MŠK), Marian Kysela (BK MŠK), Diana Hoghová (Karate klub MŠK),
Viktória Fričová (Klub vodáctva a raftingu MŠK),
Dominik Zaťko (CK MŠK), Eva Piatriková (Plavecky
klub MŠK), Vladimír Baláž (VzPi – vzduchová pištoľ),
Jana Maceková (Victória TS Žiar nad Hronom),
V kategórii muži – ženy boli ocenení 4 špor-

tovci:
Andrej Gašparík (BK MŠK) – je najužitočnejším
hráčom a oporou družstva mužov, ktoré hrá 1. ligu.
Tomáš Král (ŠKTP – Victória TS Žiar nad Hronom)
– 4. miesto na Majstrovstvách sveta v Lisabone
v Portugalsku. 1. miesto Boccia Cup vo Zvolene,
1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v družstvách
v Dubnici nad Váhom, 1. miesto na Turnaji družstiev v Bratislave, 2. miesto na Paralympiáde Trnavského kraja, 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska
v jednotlivcoch v Dubnici nad Váhom, 2. miesto
na Mikulášskom turnaji v Žiari nad Hronom,
3. miesto Masters boccia v Bratislave, 4. miesto na
Medzinárodnom turnaji družstiev vo Wigan v Anglicku.
Róbert Ďuriš a Petra Víťazková (OZ TŠK Stella
Žiar nad Hronom) – v štandardných a latinskoamerických tancoch získali tanečnú triedu S a stali sa
tak prvým párom v klube, ktorý dosiahol najvyššiu
tanečnú triedu v oboch skupinách tancov. Získali množstvo významných finálových umiestnení
na celoslovenských súťažiach a na Majstrovstvách
Slovenska v deviatich tancoch obsadili 8. miesto.
Tancovali i v choreografii Magic night, s ktorou sa
TŠK STELLA stal Majstrom Slovenska v roku 2010.
V kategórii Majster Slovenska bolo ocenených
15 športovcov:
David Zverko (CK MŠK) – majster Slovenska

Tomášovi Královi odovzdala cenu Marta Mergová.

Jedným z ocenených trénerov bol aj František
Sitora, ktorému cenu odovzdal Ján Žiak.
v cestnom preteku jednotlivcov, majster Slovenska
v časovke jednotlivcov, majster Slovenska v časovke do vrchu, majster Slovenska v horskej cyklistike
disciplíne cross – country.
Soňa Čaklošová (do 30.10. Atletický klub MŠK,
od 1.11. prestúpila do ZŤS Dubnica nad Váhom) – je
dvojnásobnou majsterkou Slovenska v hode kladivom žiačok a dorasteniek.
Ľuboš Kupec (VzPi – vzduchová pištoľ) –
na Majstrovstvách SR ZTŠČR v Žiari nad Hronom,
sa v disciplíne VzPi 40 výstrelov v kategórii juniorov
umiestnil na 1. mieste, čím získal titul Majster SR. Je
majstrom okresu a kraja. Je tiež držiteľom I. VT.
Lenka Hudecová (Športovo strelecký klub MŠK) –
na Majstrovstvách SR športových stredísk mládeže
v Žiari nad Hronom, získala v disciplíne VzPi 40 výstrelov v kategórii dievčatá 1. miesto a získala titul
Majster SR. Je tiež majsterkou kraja a niekoľkonásobnou držiteľkou I. VT.
Renáta Záhorcová (VzPU – vzduchová puška)
– na majstrovstvách SR ZTŠČR mládeže v Žiari
nad Hronom získala v disciplíne VzPu ISSF
40 výstrelov v kategórii dievčat 1. miesto. Potvrdila prvenstvo predchádzajúceho roku a získala titul
Majster SR. V rovnakej disciplíne a kategórii je aj
majsterkou kraja a okresu.
(Pokračovanie na 15. strane)

