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V tomto čísle:
DO ŽIARU POPUTUJÚ
ĎALŠIE EUROMILIÓNY

Mesto uviedlo do prevádzky
nové vozidlá na zvoz
separovaného odpadu

Žiar opäť uspel pri žiadaní nenávratného finančného prostriedku z Operačného programu Životné prostredie. Vďaka získanej dotácii
na Projekt Zlepšenia kvality ovzdušia v Žiari
nad Hronom vo výške 1,782 milióna eur mesto
zakúpi a bude prevádzkovať tri moderné zametacie vozidlá a tri kropiace vozidlá. Viac informácií o projekte na strane 3.
V MESTE MÁME OD MINULÉHO ROKU
STANICU OSOBNEJ HYGIENY
A STANICU CHARITY

V Stanici osobnej hygieny sa môžu obyvatelia
mesta v hmotnej núdzi osprchovať za symbolický poplatok. Okrem toho, komunitní a terénni
sociálni pracovníci v našom meste prevádzkujú
aj Stanicu charity. Strana 3.
PROJEKT REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ
MESTSKEJ ZÓNY PREDSTAVENÝ
NA STRETNUTÍ S OBYVATEĽMI

Projekt, ktorý zahŕňa kompletnú rekonštrukciu námestia, bol predstavený na stretnutí
s obyvateľmi mesta. Počas stretnutia sa obyvatelia oboznámili s rozsahom prác realizovaných
na námestí, ako aj na časti Ulice Štefana Moysesa. Nahliadnuť mohli aj do návrhov budúceho
vzhľadu centra mesta. Strana 2.
POMOC PSÍKOM V ŽIARSKOM ÚTULKU
NA NOVEJ ADRESE

ICM v Žiari nad Hronom sa sťahuje do nových
priestorov. Odteraz ho nájdete na Mestskej krytej plavárni na Ulici M. Chrásteka. Viac na 5. strane.
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SPRAVODAJSTVO

Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj

Mesto uviedlo do prevádzky nové vozidlá na zvoz separovaného odpadu

Vozidlá na zvoz separovaného odpadu boli vo štvrtok
prítomným aj predvedené.
Vo štvrtok 18. marca mesto Žiar nad Hronom slávnostne uviedlo do prevádzky šesť nových vozidiel, ktoré mesto získalo vďaka projektu Intenzifikácia separovaného zberu.

Nový vozový park tvoria tri vozidlá na zvoz separovaného odpadu (dve veľké,
jedno malé), dva ramenové nakladače a jeden traktor s vlečkou SEKO. Unikátom sú dva veľké „kukavozy“ Mercedes Benz econic, určené na zvoz separovaných zložiek odpadu, jazdiace na vysoko ekologické palivo CNG (stlačený plyn).
Ako uviedol hovorca mesta Martin Baláž: „Po Prahe a Viedni je Žiar nad Hronom
tretím mestom strednej Európy, kde tieto moderné vozidlá budú jazdiť. Ďalšou zaujímavosťou je to, že CNG plyn, na ktorý vozidlá jazdia, bude vyrábať
samo mesto po vybudovaní „závodu“ na druhotné zhodnocovanie odpadu, na
ktorý takisto dostalo dotáciu z eurofondov.“ Takéto spojenie je zatiaľ svetovým
unikátom, pretože podobným spôsobom sa odpad nezhodnocuje ešte nikde
na svete (výroba zemného plynu z komunálneho odpadu stláčaného do CNG
fliaš). Tým istým spôsobom budú poháňané moderné zametacie vozidlá, ktoré
mesto plánuje zakúpiť vďaka projektu Zlepšovanie kvality ovzdušia. Na projekt Intenzifikácia separovaného zberu získalo mesto Žiar nad Hronom dotáciu
vo výške viac ako 3 milióny eur z Operačného programu životné prostredie.
Slávnostného uvedenia nových vozidiel do „života“ sa zúčastnili primátor
Ivan Černaj, viceprimátor Roman Zaťko, prednostka Mariana Páleníková, poslanci mestského zastupiteľstva, zamestnanci mestského úradu, ako aj zástupcovia firiem, ktoré v rámci projektu tieto vozidlá zabezpečili.
(li)

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky. „Investícia do vašej budúcnosti“

Projekt revitalizácie námestia bol predstavený obyvateľom mesta
V stredu 17. marca sa v Dome kultúry stretlo
vedenie mesta s obyvateľmi, kde im bol bližšie
predstavený Projekt Revitalizácia centrálnej
mestskej zóny Žiar nad Hronom.
Okrem primátora Ivana Černaja, viceprimátora
Romana Zaťku, prednostky Mariany Páleníkovej,
projektového manažéra Pavla Mužíka, zamestnancov mestského úradu či poslanca Ladislava Kukolíka sa stretnutia s občanmi zúčastnila aj hlavná
architektka projektu Eva Wernerová. Ako sme vás
už informovali, mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu vo výške 1 576 844,47 eur a bude sa
na ňom podieľať spolufinancovaním v sume
82 991,81 eur. V rámci tohto projektu budú okrem
iného vybudované oddychové miesta, herné prv-

ky pre deti či fontána s možnosťou prechádzania
sa vo vode. Spevnia sa tiež komunikačné prepojenia v rámci námestia a okolitých ulíc, ktorých
samozrejmosťou budú bezbariérové prvky – pásy
pre vozíčkarov a kočíky. Keďže súčasná zeleň je nielenže neodborne vysadená, ale niekoľko stromov
či kríkov poškodil čas i škodcovia, v rámci rekonštrukcie pribudnú na námestí aj nové stromy, kríky
a kvetinové záhony. Ako však Eva Wernerová podotkla, počet starých poškodených stromov, ktoré sa
vyrúbu, bude oveľa nižší oproti tomu, čo všetko sa
tu vysadí. Celkovo sa odstráni alebo presadí na iné
miesto v meste tridsaťosem drevín, ktoré nahradí
dvesto nových, v prevažnej väčšine to budú javory. Ako povedal projektový manažér Pavel Mužík,
v súčasnej dobe je dokumentácia procesu verejné-

ho obstarávania na schválení riadiacim orgánom.
Kompletná rekonštrukcia námestia tak bude môcť
začať hneď po odsúhlasení a práce by mali trvať desať mesiacov.
(li)

Vedenie mesta odpovedalo na otázky
obyvateľov.
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SPRAVODAJSTVO
OD MINULÉHO ROKU MÁME V MESTE
STANICU OSOBNEJ HYGIENY A
STANICU CHARITY

Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj

Mesto uspelo s projektom na skvalitnenie ovzdušia v Žiari
Keďže ovzdušie v našom meste bolo v minulosti silne zaťažované starou metódou výroby
hliníka a v súčasnosti najmä automobilovou
dopravou, mesto Žiar nad Hronom sa rozhodlo
vypracovať projekt, ktorý by prispel k znižovaniu zaťaženia ovzdušia.
Dobrou správou je, že Žiar opäť uspel pri žiadaní
nenávratného finančného prostriedku z Operačného programu Životné prostredie. Hlavným dôvodom realizácie Projektu Zlepšenia kvality ovzdušia
v Žiari nad Hronom je skutočnosť, že mesto Žiar
nad Hronom sa v minulosti vplyvom výroby hliníka
a jej dopadom na ovzdušie a tiež aj nepriaznivým
vplyvom automobilovej dopravy (primárnou aj
sekundárnou prašnosťou) zaradilo medzi oblasti
s riadenou kvalitou ovzdušia. Dopravné zaťaženie
je najmä na Ulici SNP, keďže cez mesto vedie hlavná
spojnica na Hornú Nitru. Hovorca mesta Martin Baláž: „Vďaka získanej dotácii vo výške 1,782 milióna
eur mesto zakúpi a bude prevádzkovať tri moderné zametacie vozidlá a tri kropiace vozidlá. Tieto
mechanizmy budú pravidelne rotovať po meste
a častým zametaním a kropením komunikácií znižovať prašnosť, a tým aj zaťaženosť ovzdušia.“ Dve
vozidlá budú poháňané ekologickým CNG palivom, čo je stlačený zemný plyn. Pri jeho spaľovaní
sa do atmosféry uvoľňuje oveľa menej CO2 ako pri
bežných palivách. Čistiace i kropiace mechanizmy

by sa mali zakúpiť do konca tohto roku. Spomínaný
projekt hodnotí pozitívne aj primátor Ivan Černaj:
„Po dvanástich nových mechanizmoch na separovaný zber, ktoré máme vďaka projektu Intenzifikácia separovaného zberu, pribudne do mesta ďalších
päť nových vozidiel. Tie budeme vďaka európskym
zdrojom používať na pravidelné čistenie mesta. To
je ďalší z dôkazov, že Žiar nad Hronom sa modernizuje a neustále sa posúva dopredu.“
(li)

Dopravné zaťaženie je hlavme na Ulici SNP.
Foto: DuPe

Približne od polovice decembra minulého
roku začala v meste Žiar nad Hronom opätovne fungovať Stanica osobnej hygieny, kde
môžu obyvatelia mesta v hmotnej núdzi využiť
možnosť osprchovať sa. Ako povedala Martina
Selecká, komunitná a terénna sociálna pracovníčka: „Stanica osobnej hygieny sa nachádza
v priestoroch Nadácie Škola dokorán, ktoré sú
prenajaté mestom Žiar nad Hronom pre komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov,
čiže pri Materskom centre Mravenisko. Okrem
toho, v týchto priestoroch sa tiež prevádzkuje Stanica charity, ktorá poskytuje občanom
v hmotnej núdzi obnosené šatstvo.“ Šatstvo
i oblečenie sa vydáva na základe doporučenia z Mestského úradu v našom meste, ktoré
je možné získať v kancelárii prvého kontaktu
na MsÚ (u p. Hricovej). „Oblečenie sa vydáva
bezplatne, iba pri sprchovaní je potrebné uhradiť poplatok vo výške 50 centov na osobu. Občania v hmotnej núdzi sa môžu prísť osprchovať
každý štvrtok v čase od 13.00 do 15.00 hodiny.
Oblečenie sa vydáva v utorok, a to tiež v čase
od 13.00 do 15.00 hodiny. Touto cestou by sme
sa chceli poďakovať i všetkým darcom, ktorí
nám poskytli šatstvo do Stanice charity. Chceli by sme tiež poprosiť prípadných záujemcov,
ktorí by mali možnosť venovať šatstvo (najmä jarné oblečenie, prevažne detské), môžu
tak učiniť každý pracovný deň v čase od 7.30
do 15.30 hodiny v priestoroch Stanice charity,“
spresnila Martina Selecká.
(li)

Žiar už niekoľko rokov podniká aktivity zamerané na prevenciu
Žiar nad Hronom – mesto prevencie v roku 2010
Ako sme vás už informovali, Žiar nad Hronom
sa pre tento rok stal mestom prevencie. Putovnú
prevenčnú štafetu prevzal primátor mesta Ivan
Černaj 6. novembra minulého roku z rúk primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča. Štafeta prevencie začala písať svoju históriu v roku 1996, kedy
sa jej nositeľom po prvýkrát stalo mesto Banská
Bystrica. Druhým rokom ju symbolicky nieslo mesto Zvolen a v roku 1998 sa po prvýkrát
do prevenčných aktivít zapojilo naše mesto. Marta Mergová, vedúca odboru školstva a športu:
„Po dvanástich rokoch sme sa teda opäť stali šíriteľmi, propagátormi a podporovateľmi myšlienok
zdravého životného štýlu, ktorý je dnes samozrejmou súčasťou každodenného života obyvateľov
nášho mesta.“ Zakladateľom Štafety prevencie
je Asociácia pre prevenciu drogových závislostí
na Slovensku, ktorá združuje aktivistov
zo všetkých kútov Slovenska. „Vznikla na platfor-

me Nadácie Filia Nové Zámky, ktorá bola v poslednom desaťročí uplynulého storočia jedným
z najaktívnejších organizátorov vzdelávacích aktivít pre ľudí pôsobiacich v primárnej prevencii
drogových závislostí. Prezident Asociácie, Ľubomír Gábriš, je neúnavným propagátorom myšlienok o dôležitosti primárnej prevencie závislostí
prostredníctvom posilňovania aktivít zameraných
na rozvoj zdravého životného štýlu, založeného
na rovnováhe psychického a fyzického zdravia,“
dopĺňa ďalej Marta Mergová. Ako však zdôrazňuje, prevzatie Štafety prevencie pre rok 2010 nie je
pre mesto Žiar nad Hronom začiatkom prevenčnej
práce. „V predchádzajúcom období mesto podporovalo aktivity zamerané na rozvoj športu pre
všetkých prostredníctvom kalendára športových
podujatí ako organizátor alebo spoluorganizátor
a prispievalo na športovú činnosť občianskym
združeniam a telovýchovným jednotám. V tomto roku je to už po štvrtýkrát, čo má naše mesto
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vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky špeciálne aj na kalendár aktivít zameraných
na prevenciu drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov.“ Ešte v roku 2006 sa na základe vlastnej iniciatívy mesta stretli na pôde Mestského úradu zástupcovia subjektov zaoberajúcich
sa prevenciou závislostí, aby sa dohodli základné
pravidlá spolupráce medzi aktívnymi realizátormi prevencie. Od tohto obdobia bolo finančne
podporených množstvo preventívnych aktivít,
ktoré boli zorganizované v našom meste. „V roku
2010 je mesto Žiar nad Hronom nositeľom Štafety
prevencie, a to je príležitosť na zviditeľnenie toho,
čo sa úspešne realizuje už niekoľko rokov. Je to
vhodný čas na propagáciu zmysluplných aktivít
subjektov pôsobiacich v prevencii a vhodný priestor
na vyjadrenie poďakovania sa za obojstranne prospešnú spoluprácu,“ dodáva na záver vedúca odboru.Viac o prevencii nájdete na prevencia.ziar.sk.
(li)
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ZBERNÝ DVOR

Koncom marca sa budú v našom meste konať Dni
jarnej čistoty, o ktorých ste sa mohli dočítať v minulom čísle. Počas nich sa obyvatelia Žiaru nad Hronom môžu bezplatne zbaviť objemného a drobného stavebného odpadu v blízkosti svojho bydliska.
Okrem nich mesto organizuje aj Dni jesennej čistoty, ktoré sa konávajú koncom septembra. Ak sa
však potrebujete zbaviť objemného a drobného
stavebného odpadu, prípadne nebezpečných odpadov mimo týchto termínov, je vám k dispozícii
Zberný dvor, ktorý prevádzkujú Technické služby
– Žiar nad Hronom, a.s.
Zberný dvor sa nachádza na Ulici SNP 131, v areáli spoločnosti Technické služby (nad hasičmi, oproti
úradu práce). Do areálu Zberného dvora sa vchádza cez vrátnicu, kde je potrebné identifikovať sa
prostredníctvom občianskeho preukazu. Otváracie
hodiny Zberného dvora boli upravené v snahe vyjsť
v ústrety obyvateľom mesta, a tak je Zberný dvor
od 1. marca otvorený každý pracovný deň a taktiež aj v sobotu v čase od 8.00 do 20.00 hod.
Do Zberného dvora môžu obyvatelia mesta nosiť
nielen drobný stavebný odpad a objemný odpad,
ale aj elektroodpad, nebezpečný odpad (odpadové
farby a laky, obaly nimi kontaminované, oleje, olejové filtre, odevy a textílie kontaminované nebezpečnými látkami, žiarivky, akumulátory a iný odpad
obsahujúci ortuť, elektrolyt z batérií a akumulátorov atď.), separovaných zložiek odpadu (ide hlavne o kartóny a iné objemné druhy separovaných
zložiek, ktoré mnohokrát v kontajneroch zaberajú
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UMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH
KONTAJNEROV POČAS DNÍ JARNEJ ČISTOTY

zbytočne veľa miesta), pneumatík, šatstva, textílií,
kameniva a zeminy.
Za poplatok sem počas celého roka môžu obyvatelia nosiť drobný stavebný odpad a objemný
odpad. Drobný stavebný odpad do 50 kíl na osobu
na rok je možno uložiť zdarma. O uložení odpadu
na Zberný dvor vystaví zodpovedný pracovník potvrdenie.
Zriadi sa Centrum opätovného použitia
Od 6. apríla bude v areáli Zberného dvora funkčné Centrum opätovného použitia. Obyvatelia Žiaru
sem budú môcť nosiť použité veci, ktorých sa chcú
zbaviť, ale iným by ešte mohli poslúžiť. Ide hlavne
o starý nábytok, šatstvo a elektroniku. Tieto veci
obyvatelia môžu odovzdať zadarmo a za symbolickú sumu sa budú predávať sociálne slabším občanom.
Odpad, ktorý môžeme bezplatne uložiť
na zbernom dvore, končí často na čiernych
skládkach. Pri monitorovaní čiernych skládok sa
po komunálnom odpade stretávame najčastejšie
s elektroodpadom, šatstvom a textíliami, za úložku ktorých na Zbernom dvore neplatíme. Využime
túto možnosť, ako sa správne zbaviť odpadu. Najväčším paradoxom je, že miesto čiernej skládky
je často vzdialenejšie ako Zberný dvor, a teda aj
náklady na prepravu za účelom vyhodenia odpadu do prírody sú vyššie, ako keby sa odpad
doviezol na Zberný dvor. A to už ani nehovoríme o pokute, ktorá hrozí každému, kto tvorí
čierne skládky.
OŽP

24.3.-25.3.2010
1. Ul. A. Dubčeka 20-34
2. Ul. A. Dubčeka 10-12
3. Ul. Cyrila a Metoda (býv. ZUŠ)
4. Ul. duk. hrdinov (za hutníckym bufetom)
5. Ul. hutníkov – otočka
6. Ul. A. Kmeťa – cirkevná škola
7. Ul. Hviezdoslavova 19-29
8. Ul. Hviezdoslavova 1-17
9. Ul. J. Kráľa / Ul. A. Štefanku
10. Pod Donátom (býv. telekomunikácie)
11. Ul. J. Kráľa / Ul. Štúrova
12. Ul. Rudenkova / Družstevná ul.
26.3. – 27.3.2010
1. Krížna ul. – STAVIT
2. Ul. Šoltésovej / Krížna ul.
3. Lúčna ul.
4. Ul. Jesenského 26
5. Ul. Kukučínova – parčík
6. Partizánska ul. – športová hala
7. Medzi vodami
8. Partizánska ul. 115
9. Šášovské Podhradie – Píla I.
10. Šášovské Podhradie – Píla II.
11. Šášovské Podhradie – pod hradom
12. Šášovské Podhradie – aut. Zastávka
13. Šášovské Podhradie – cintorín
14. Šášovské Podhradie – Istebná

Aj tentokrát budú na území mesta rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na objemný
odpad.
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Volanie na linku mestskej polície 159 bude od apríla dočasne bezplatné
Spoločnosť Slovak Telekom vychádza v ústrety svojim zákazníkom a mestským políciám a
od 1. apríla dočasne nebudú zákazníci za volanie na linku mestskej polície 159 platiť.
Ako uviedol Ivan Kahanec zo Slovak Telecom,
spoločnosť tak robí aj napriek faktu, že telefónne
číslo mestskej polície nie je zaradené do skupiny
tiesňových, teda bezplatných čísel a že toto telefónne číslo využíva menej ako polovica mestských
polícií. „Volanie na mestskú políciu navyše nie je
považované za tiesňové ani v iných krajinách Európskej únie, kde je spravidla spoplatnené ako bežný hovor. Medzi tiesňové linky patrí medzinárodné
číslo 112 a volanie na hasičský zbor 150, záchranku
155 a štátnu políciu 158,“ spresnil ďalej Kahanec.
Prechodné obdobie, počas ktorého nebude volanie na linku 159 spoplatnené, vyprší v priebehu budúceho roka 2011. „V prípade, že budú mať

mestské polície záujem, aby im mohli občania volať
bezplatne aj po tomto období, môžu začať využívať
linku typu 0800 xxx xxx,“ dodal Ivan Kahanec. Zaradiť 159-ku opäť medzi bezplatné čísla sa Slovak
Telekom rozhodol po rokovaniach so zástupcami
mestských polícií. Spoločnosť v týchto dňoch informuje o bezplatnom volaní na číslo 159 všetky
mestské polície cez pridelených biznis predajcov.
Ako nám povedal Ivan Šimič z Mestskej polície
v našom meste, i keď bola linka 159 spoplatnená,
počet hovorov na toto číslo sa nezmenil. „Občania
k nám volali rovnako ako dovtedy, kým boli volania
zadarmo. Buď o tom, že je to spoplatnené, nevedeli, alebo pre nich tento fakt nebol rozhodujúci. Hovory boli zaznamenávané rovnako z pevných sietí,
verejných automatov, ako aj zo sietí mobilných
operátorov,“ uviedol na záver Ivan Šimič.
(li)

POĎAKOVANIE ZA VIANOČNÚ ZBIERKU
PRE PSÍKOV V ŽIARSKOM ÚTULKU

INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH
ŽIAR NAD HRONOM SA SŤAHUJE

V predvianočnom čase Obvodný úrad v Žiari
nad Hronom,
odbor všeobecnej vnútornej správy
povolil Centru voľného
času v našom
meste zorganizovať verejnú zbierku
za účelom
získať finančné prostriedky na pomoc
psíkom zo žiarskeho útulku (číslo rozhodnutia: 2009/05473). Počas verejnej zbierky ste členom kynologického krúžku mohli
do zapečatených pokladničiek aj vy prispieť
ľubovoľným finančným príspevkom. Čistý výnos verejnej zbierky činil aj vďaka vám 214,31
eur. Získané finančné prostriedky boli použité
na nákup krmiva pre psíkov umiestnených
v žiarskom útulku. Všetkým darcom srdečne ďakujeme.
Členovia kynologického krúžku

ICM Žiar nad Hronom sa sťahuje do nových
priestorov, a to na Mestskú krytú plaváreň
na Ulici M. Chrásteka. Úlohou ICM je nielen informovať mladých, ale aj poskytnúť im poradenstvo z rôznych oblastí, ako napríklad pracovný
servis, vzdelávanie, cestovanie a voľnočasové
aktivity. Taktiež tu môžete využiť voľný prístup
na internet, spoznať nových ľudí a stať sa aktívnym mladým. Naučíme vás, ako pozitívne zmeniť
svoj život, pomôžeme nájsť nové spôsoby sebarealizácie, prípadne vám pomôžeme s realizáciou
vašich záujmov a aktivít. Príďte nás navštíviť a dozviete sa viac.
Erika Rašlíková, koordinátorka práce
s mládežou
POĎAKOVANIE

ZSS Útulok na Ulici SNP 61 v Žiari nad Hronom
sa chce poďakovať všetkým tým občanom mesta Žiar nad Hronom, ktorých oslovila naša výzva
v mestskej televízii ATV a pomohli zariadeniu
Útulok nábytkom, elektrotechnikou a oblečením
pre našich klientov. Ďakujeme.
Zamestnanci a klienti ZSS Útulok

ZÁPIS DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Materskej školy na Ulici Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom oznamuje, že
od 1. do 31. marca 2010 sa uskutoční zápis detí
do materskej školy na školský rok 2010/2011.
Žiadosti si môžete prevziať u riaditeľky MŠ alebo
u zástupkýň jednotlivých elokovaných tried materskej školy v priebehu mesiaca marec v pracovných
dňoch. Žiadosť sa nachádza aj na webovej stránke
www.ziarskeskolky.eu v časti tlačivá.
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 rodičov o konkrétne
zariadenie sa uprednostňujú deti, ktorých súrodenec navštevuje toto zariadenie, deti nastupujúce
do MŠ k septembru 2010 a deti prechádzajúce z jasieľ. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, len
ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne
a iné potrebné podmienky. O tejto možnosti vás
budú informovať na konkrétnych zariadeniach.
Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy do 15. apríla kalendárneho
roka. Písomné rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí
dieťaťa do materskej školy počas školského roka
vydá riaditeľ najneskôr do 30 dní odo dňa podania
žiadosti. V prípade prijímania detí k začiatku školského roka riaditeľ vydá rozhodnutie do 30. apríla
kalendárneho roka.
(r)
POSLANKYŇA VÚC NAVŠTÍVILA
ŽIARSKY ÚTULOK

ZÁMER – „ZARIADENIE NA ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADOV – ŽIAR NAD HRONOM“

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 23,
ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) oznamuje
verejnosti, že navrhovateľ –Zberné suroviny a.s.,
Kragujevská 3, 010 01Žilina, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 22 zákona
zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber
a zhodnocovanie odpadov – Žiar nad Hronom“.
Zámer bol dňa 15.03.2010 doručený Mestu Žiar
nad Hronom ako dotknutej obci. Predmetom zámeru je rozšírenie činnosti existujúcej prevádzky
zariadenia na zber odpadov spoločnosti Zberné
suroviny, a. s. na Priemyselnej ulici na pozemkoch

CKN parc. čísla 238/2,3,4,5,7,9 v katastrálnom území Horné Opatovce vytvorením zariadenia na zber
a zhodnocovanie odpadov. Do uvedeného zámeru
je možné nahliadnuť každý pracovný deň v čase
od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, č. dverí 10. Zámer je zverejnený aj na internetovej stránke
http://eia.enviroportal.sk.
Verejnosť môže podľa § 23, ods. 4 zákona svoje
písomné stanovisko k zámeru doručiť do 7.4.2010
na adresu: Ministerstvo životného prostredia
SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra
č,1, 812 35 Bratislava.
(r)

www.mn.ziar.sk

V sobotu 6. marca navštívila sociálne zariadenie
Útulok poslankyňa VÚC BBSK Božena Kováčová.
Poslankyňa odpovedala klientom na ich otázky,
následne sa aj ona informovala, ako sa dostali
do situácie, že sú odkázaní na služby sociálneho zariadenia. Stretnutie bolo bezprostredné a u klientov
zanechalo veľmi dobrý dojem.
ZSS Útulok ZH
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Pripravili sme si program medzinárodnej mládežníckej výmeny

23. marec 2010 | Mestské noviny
HĽADÁM DOMOV

Asi 5-ročný psík, ktorý sa pravdepodobne
dlhšie túlal, preto sa nekamaráti s vodítkom. Je
však veľmi prispôsobivý a vhodným prístupom
si určite časom zvykne aj na prechádzky na vodítku.

Po dobrých a zaujímavých skúsenostiach s medzinárodnými mládežníckymi výmenami, ktorých
sme sa zúčastnili v zahraničných organizáciách,
sme v Občianskom združení Za Žiar pripravili vlastný projekt. Schválený a podporený projekt pod názvom What is life of youth about? (O čom je život
mládeže?) sa uskutoční od 28. marca do 10. apríla
na Krahuliach a okrem slovenskej mládeže sa ho
zúčastnia aj zástupcovia mladých z Maďarska, Litvy
a Lotyšska.
Celkom 28 mládežníkov a 4 mládežnícki lídri budú
12 dní pracovať prostredníctvom rôznych workshopov, hier, diskusií, prezentácií, tímových prác a porovnajú, čím je život mládeže v jednotlivých krajinách podobný alebo rozdielny. V dňoch 15. až 17.
marca nás navštívili mládežnícki lídri z organizácií,

ktoré sa stali pre tento projekt našimi partnermi
a spoločne sme pripravili podrobný program celej
mládežníckej výmeny. Súčasťou programu výmeny
budú aj aktivity v Žiari nad Hronom. Veríme, že budeme dobrými hostiteľmi a že sme pre účastníkov
z Litvy, Lotyška a Maďarska pripravili zaujímavý
program. Tento projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou z programu Mládež v akcii. Obsah
tohto projektu nemusí vyjadrovať názor Európskej
únie alebo slovenskej Národnej kancelárie, a tieto
zaň nepreberajú žiadnu zodpovednosť. O možnostiach účasti na projektoch pre mládež sa informujte
na adrese: erika.raslikova@ziar.sk.

Asi 4-mesačné šteniatko nižšieho vzrastu,
psík, ktorý sa zapojí do každého šibalstva s inými chlpáčmi. Obľubuje aj prítomnosť detí, hlavne vtedy, ak sa nežnými dotykmi nešetrí.

Erika Rašlíková, koordinátorka práce s mládežou

Akadémia vzdelávania – kto sme a čo robíme...
Akadémia vzdelávania je jednou z najstarších
vzdelávacích inštitúcií na Slovensku, a zároveň jednou z prvých, ktoré sa začali systematicky zaoberať
jazykovým vzdelávaním. V rámci jazykového vzdelávania oslovuje široké spektrum klientov; pre súkromné osoby ako aj pre firmy ponúka skupinové,
individuálne a konverzačné kurzy angličtiny, nemčiny, španielčiny, francúzštiny či ruštiny. Okrem
štandardných kurzov zameraných na všeobecné
ovládanie jazyka ponúka tiež špecializované kurzy, ktoré sú zamerané predovšetkým na anglický
jazyk. Do tejto kategórie patria napr. právnická
angličtina, technická angličtina, angličtina v oblasti marketingu, finančníctva, inžinierstva, angličtina
pre sekretárky a iné profesie. Cieľom špecializovaných jazykových kurzov je pripraviť klienta
pre profesijnú prax, resp. zdokonaliť jeho vedomosti a jazykové zručnosti pre skvalitňovanie a upevňovanie jeho pozície v zamestnaní a na trhu práce.
Akadémia vzdelávania sa snaží osloviť poslucháčov
nielen z profesijnej oblasti, ale tiež študentov (organizuje prípravné kurzy pre budúcich maturantov)
a deti. Akadémia vzdelávania patrí k vzdelávacím
inštitúciám, ktorým bolo udelené oprávnenie MŠ
SR o uznávaní jej certifikátov ako náhrady za maturitnú skúšku z nemeckého jazyka. V detskej jazykovej škole sa zameriava na „nepíšuce“ deti vo veku
od 4 do 6 rokov, ale tiež na žiakov prvého stupňa
základných škôl vo veku od 7 do 13 rokov. Výučba

vo všetkých kurzoch Akadémie vzdelávania je
okrem príjemného prostredia a kvalifikovaných lektorov vybavená tiež vhodným materiálno - technickým zabezpečením, ktoré uľahčuje výučbu jazyka
a pomáha účastníkom rýchlejšie si osvojiť komunikačné zručnosti. Akreditované kurzy navyše umožňujú získať klientom po skončení jednotlivých
ročníkov osvedčenia alebo certifikáty. Osvedčenie
o ukončení ročníka jazykového kurzu môže byť
vydané pri akreditovanom kurze MŠ SR. Certifikáty
sa vydávajú v súlade s Európskym jazykovým rámcom. Pokročilí účastníci jazykových kurzov môžu
absolvovať prípravu na získanie medzinárodných
certifikátov, akými sú napr. Cambridgeské certifikáty, alebo TELC – Európske jazykové certifikáty.
Osvedčenia akreditované MŠ SR platné v krajinách
EU je tiež možné získať pri rekvalifikačných kurzoch v oblasti ekonomiky (napr. účtovníctvo, mzdy
a personalistika), informatiky, služieb a remesiel
(napr. masérstvo, manikúra a pedikúra, vizážistika),
ako aj sociálnych služieb (napr. opatrovateľstvo).
Podľa nového zákona sa bude môcť realizovať
rekvalifikačný kurz Manuálna masáž klasická len
do konca roku 2010. Od roku 2011 bude možné absolvovať tento kurz len ako stredoškolské vzdelávanie na štátnych školách. Je to posledná možnosť
ako si takýto rekvalifikačný kurz môžu spraviť dospelí mimo školskej dochádzky.
(av)

www.mn.ziar.sk

Akadémia vzdelávania, SNP 111, 965 01 Žiar
nad Hronom, tel: 045/672 52 91
mobil: 0902 930 214, www.aveducation.sk,
e-mail: seminare_kurzy.avziar@stonline.sk,
avzh@aveducation.sk
_____________________________________

Apríl 2010

- otvorenie jazykovej školy.
Ešte máte šancu sa prihlásiť!!!
Ponuka jazykových kurzov:
. ANGLIČTINA
. FRANCÚŽŠTINA
. ŠPANIELČINA
. NEMČINA
. RUŠTINA

Všetko nájdete na www.aveducation.sk
Ponuka rekvalifikačných kurzov:
7. 4. 2010 Opatrovateľstvo pre krajiny EU
14. 4. 2010 Vizážistika a koloristika
15. 4. 2010 Základy manikúry a pedikúry:
modul pedikúra
29. 4. 2010 Tvorba WWW stránok
10. 5. 2010 Jednoduché účtovníctvo
Ponuka odborných seminárov:
13. 4. 2010 Správa registratúrnych záznamov a
dokumentov
8.- 9. 4. 2010 Školenie elektrotechnikov, par.
21,22,23
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Akí boli...
V novej rubrike vám budeme prinášať profily ľudí – osobností z nášho mesta, ktoré vďaka ich životu, životnému štýlu či práci Žiarčania poznajú.
Nebudeme sa však rozprávať priamo s nimi, ale s ľuďmi, ktorí ich poznajú najlepšie. Oslovíme ich rodičov, známych, priateľov, partnerov alebo
bývalých učiteľov a oni nám povedia, akí boli... Vieme, že je ťažké nájsť niekoho, koho možno naozaj nazvať osobnosťou. Veríme však, že rovnako
ako my v redakcii, aj vy sa s naším výberom stotožníte.
DUŠAN ANDRAŠOVSKÝ

Prvá osobnosť, ktorú vám na stránkach našich
novín predstavíme, je slovenský hokejový útočník Dušan Andrašovský. Síce Žiar nie je takzvaným hokejovým mestom, Dušanovi sa podarilo
presadiť v silnej hokejovej konkurencii na Slovensku i v Čechách. Odohral dokonca 25 zápasov za slovenskú reprezentáciu, v ktorej strelil
5 gólov. V roku 2006 mu bola udelená Cena
Primátora mesta Žiar nad Hronom za výborné
reprezentovanie mesta.
My sme sa stretli s jeho mamou Annou Andrašovskou, ktorá nám o Dušanovi čo-to prezradila.
Cieľom nášho stretnutia bolo najmä to, aby sme
Dušana spoznali nielen ako športovca, ale v prvom
rade ako človeka – syna, manžela a v neposlednom
rade ako otca.
Prvé stretnutie s hokejkou
Podľa sfilmovaných záznamov, úplne prvé kroky s maličkou hokejkou boli, keď sa púšťal chodiť
v chodítku po byte alebo vonku. Ako nahlas spomína jeho mama Anna: „Hokejku dostal od manželovho bratanca z Bystrice, Miroslava Jendrušáka,
ktorý v tej dobe hrával za dorast. Myslím, že to
bol rozhodujúci moment, kedy Duška hokej chytil
za srdce, a zároveň si našiel svoj hokejový vzor. Veľkou oporou mu bol a stále je i otec, ktorého spoločne s jeho mamou Editkou a Duškovou starkou
mohol postaviť pred radiátor v detskej izbe, aby on
mohol strieľať góly,“ prezrádza so smiechom.
Nikdy nepovedal, že sa mu nechce
„Jeho talent ďalej rozvíjali zamestnanci, ktorí

v tej dobe pracovali v HK Žiar nad Hronom, a to
pán Láska a tréneri ako Varga, Mokroš či Gibas,“
vymenúva Anna Andrašovská. Keďže mal Dušan
talent, nesmela mu chýbať ani snaha a vytrvalosť,
aby sa mohol vypracovať vyššie. „Z jeho úst nikdy
nebolo počuť nechce sa mi, alebo už ma to nebaví. Naozaj žil len pre hokej. Spomínam si, že počas
prípravky hrali priateľský zápas doma so Zvolenom.
Čo mi teraz pripomína, že v ten deň sa po prvýkrát
stretli na ľade so Stanom Gronom, ktorý tu bol
na návšteve u jeho starkej a v rámci individuálneho tréningu si mohol zahrať so žiarskymi hokejistami. (Pozn. redakcie: S. Gron trénoval tiež hokej,
ale v Bratislave, v Žiari iba počas prázdnin u starkej.) Počas tohto zápasu si Dušana všimli tréneri
zvolenského hokejového klubu. Tí ho po dohode
s nami ako rodičmi zobrali na sústredenie na Donovaly. Vtedy sa rozhodlo, že Dušan bude pokračovať
v hokeji vo Zvolene. A tu sme museli riešiť otázku,
čo so školou. Prvé štyri ročníky absolvoval na našej
žiarskej „Jednotke“, na ktorú má iba tie najkrajšie
spomienky. Keďže neprichádzalo do úvahy, aby
ako malý chlapec tak veľa cestoval na tréningy a
späť do školy do Žiaru, zvolili sme hokejovú školu
vo Zvolene. Ako rodičia sme sa o neho veľmi báli
aj napriek tomu, že bola iná doba. Ako mladších
žiakov ich trénoval pán Chudoba a neskôr, keď hral
za starších žiakov, pán Marcinko, ktorý bol aj riaditeľ školy. Po skončení základnej školy zostal
študovať vo Zvolene na priemyslovke, aby sa mohol naďalej venovať hokeju.“ V 4. ročníku prešiel
hrať za dorast do Dukly Trenčín, a to znamenalo
opäť cestovať. Učitelia mu museli umožniť individuálne štúdium, a tak musel raz týždenne chodiť
do Zvolena na preskúšanie, aby mohol zmaturovať.
„V Trenčíne dosiahol svoj prvý väčší úspech, keď sa
ako dorastenci stali majstrami Slovenska. Vojnu si
tiež odslúžil v Dukle Trenčín. Potom sa vrátil späť
do Zvolena, a ako jeho hráč mu pomohol postúpiť do extraligy,“ pokračuje v spomienkach Anna.
Jeho prvá skúsenosť so zahraničnou ligou bola
vo Fínsku, kde pokračoval v postavení útočníka.
Keďže osudom športovca je aj veľa cestovať, Dušan
sa dostal opäť bližšie k Slovensku – do Čiech, konkrétne do Plzne. „Tu sa zdržal najdlhšie, a to od roku
2000 do roku 2006. Ďalej pokračoval do Pardubíc
na sezónu 2006-2007, potom do Zlína na rok 20082009 a na krátky čas do Švajčiarska. V súčasnosti sa
zdržuje na Slovensku v Košiciach, kde sa opäť stretáva so Stanom Gronom.“

www.mn.ziar.sk

Okrem hokeja našiel zaľúbenie v lyžovaní i
v rybolove
Okrem hokeja však predsa len našiel zaľúbu aj
v ďalšom športe, - v lyžovaní. „Vždy, keď nemal
zápasy alebo tréningy, tak sa manžel snažil zobrať
oboch synov na lyže. A to Dušanovi zostalo dodnes.“
Ďalšou jeho vášňou, a to najmä v lete, je rybárstvo.
Podľa slov matky je do rybolovu zamilovaný a venuje mu nielen nemalé financie, ale najmä všetok
voľný čas. „To je pre neho skutočný oddych.“
Prvé miesto v jeho živote zaujali Michaela
s Vanesskou
V súčasnosti žije a pôsobí Dušan Andrašovský
v HC Košice. Spolu s ním je tam i jeho manželka,
bývalá finalistka Miss Slovensko, Michaela a ich
spoločná 5-ročná dcéra Vanesska. „V Michaele má
veľkú oporu a zázemie. Stará sa o neho, vytvára mu
pokojný domov a my ako rodičia sme veľmi spokojní, že si našiel ženu ako je ona,“ netají spokojnosť
Anna. Najväčšou láskou jeho života je však bezpochyby jeho dcéra Vanesska. „Zbožňuje ju. Venuje
sa jej maximálne, ako je to z jeho strany možné.
Športuje s ňou a dokonca už aj ju bráva na rybačky.
Chce si jej detstvo vychutnať, a preto s ňou a s manželkou trávi všetok čas, kedy nie je na ľade.“
Dnes, keď sa mu darí, však nezabúda ani na svojich rodičov. To, čo mu poskytli oni ako dieťaťu, sa
im teraz snaží vrátiť. „Veľmi nás dojalo a dobre nám
padlo, keď nám nedávno povedal, že nám ďakuje
a vie, že je toho dosť, čo nám má splácať a za čo
nám má byť vďačný. Nebyť nás, a hlavne otca, tak
by dnes hokej možno nehral,“ priznáva na záver
so slzami v očiach mama Anna.

Rybolov - po hokeji ďalšia Dušanova záľuba.
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MSKC

25_3_ 2010 štvrtok od 19.00 hod.

- DK na Námestí Matice slovenskej

DON QUICHOT

podľa SANCHA
– flamenco muzikál
(Teatro Wustenrot producenti úspešných
Mníšok !!!)
SAW VI

9_ apríla 2010
18.00 hod. vo Výstavnej sieni MsKC Žiar nad Hronom

Hudobné impro_

šou ZH

IMPRO -

improvizačná hudobná skupina INVÁZIA - názov podľa témy
spred roka

23./24. 3. o 19.00 hod. (horor, USA/Kanada/VB/Austrália, 90 min.,
české titulky)
Šieste pokračovanie kultovej hororovej série SAW. Mark Hoffman pokračuje v krvavom odkaze svojho mentora Jigsawa, ktorý
pred rokmi celú túto zvrátenú hru odštartoval. Povedal už mŕtvy Jigsaw svoje posledné slovo?
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE

27./28. 3. o 19.00 hod. (komédia, USA, 116 min., slovenské titulky)
Rozvedená... s radom výhod. Predstavte si, že sa rozvediete,
po desiatich rokoch si uvedomíte, že ste definitívne odstrihli bývalého partnera, potom ho z ničoho nič stretnete a bác...
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
LIETAM V TOM

Divadelné impro_

30./31. 3. o 19.00 hod. (komédia, USA, 109 min., slovenské titulky)
Príbeh muža, ktorý žil s hlavou v oblakoch. Životný cieľ Ryana
Binghama sa asi väčšine z vás bude zdať smiešny. Chcel by nalietať
10 milión leteckých míľ a vďaka tomu vstúpiť do elitnej spoločnosti
niekoľkých málo vyvolených. Pravdepodobnosť splnenia tejto „mission impossible“ je veľmi vysoká, pretože Ryan prakticky v lietadle
žije. Ako zamestnanec spoločnosti, ktorá sa zaoberá podnikovou optimalizáciou (v preklade ide o profesionálnych vyhadzovačov z práce), nepretržite lieta po spojených štátoch a znižuje stavy vo firmách,
ktorých šéfovia nemajú dosť odvahy na to, aby svojich ľudí prepustili
sami.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

DS Ježkoveoči, DS Štiavničanky, DS Bystričanky, žiaci ZUŠ
Literárne impro_ Daniel Mališ, Saša Schneiderová
Rétorické impro_ Erik Forgáč
Výtvarné impro_žiačky ZUŠ

16_4_2010 piatok
Marián
Greksa
od 20.00 hod.

PALUBA (5 €)

EROTIC NATION

SKORO

VESELI MÁJOVÁ
CA
30_4_2

Sledujte
našu pro
pagáciu
a zaháje
nie pred
predaja
!

010

7. 4. o 19.00 hod. (dokument, SR, 70 min., slovenská verzia)
Titul z originálnej produkcie HBO, ktorého námet zvíťazil v súťaži
o pôvodný český a slovenský dokument, usporiadanej spoločnosťou
HBO Česká republika, vznikol v rámci cyklu Bez cenzúry. Dokument
rozpráva o novodobom erotickom biznise na Slovensku. Jeho protagonistami sú bratia Raffayovci, ktorí založili prvý sex-shop a erotický
salón na Slovensku.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ A NEPRÍSTUPNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 18 ROKOV

www.mn.ziar.sk
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DAŇOVÝ ÚRAD

Predĺžené úradné hodiny Daňového úradu
Žiar nad Hronom
z dôvodu preberania daňových priznaní
k dani z príjmov fyzických osôb a právnických
osôb v dňoch 22. - 31. marca.
22.3. 7.30 – 17.00 hod.
23.3. 7.30 – 17.00 hod.
24.3. 7.30 – 17.00 hod.
25.3. 7.30 – 17.00 hod.
26.3. 7.30 – 17.00 hod.
29.3. 7.30 – 18.00 hod.
30.3. 7.30 – 18.00 hod.
31.3. 7.30 – 18.00 hod.
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Oznam na zmenu ročného zúčtovania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. oznamuje svojim poistencom, ako aj poistencom bývalej
Spoločnej zdravotnej poisťovne, že v roku 2010
majú povinnosť podať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009 v termíne do 31. marca
2010.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

23. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
24. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
25. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
26. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
27. 3. 13.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
28. 3. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
29. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
30. 3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
31. 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
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INFORMÁCIE/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
VZDELÁVANIE DETÍ
ZO ZNEVÝHODNENÉHO
PROSTREDIA

Už tretí ročník súťaže O najlepšie prístupy
vo vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia na MŠ, ZŠ a ŠZŠ je súčasťou projektu Žiaci
zo znevýhodneného prostredia v procese
školskej reformy, medzi ktorého ciele patrí aj
podpora tvorby a šírenia inovatívnych prístupov učiteľov k vzdelávaniu. Zámerom súťaže
je verejne oceniť tých, ktorí z vlastnej iniciatívy
vytvárajú a zavádzajú do praxe nové prístupy,
propagovať získané poznatky a rozširovať ich
využívanie v prospech ďalších žiakov, učiteľov
a škôl. Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo 26 škôl, ktoré v priebehu februára posúdila
odborná komisia podľa troch hlavných kritérií:
inovatívnosť, dopad na komunitu a efektívnosť
a rozhodla o nasledovnom poradí na prvých
piatich miestach: 1. MŠ – elokované triedy
Ul. A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom (71 bodov),
2. ZŠ, Trstená (64 bodov), 3. ZŠ s MŠ, Jurské
(63 bodov), 4. Spojená škola internátna, Ždaňa
(57 bodov), 5. ZŠ s MŠ, Habovka (55 bodov).
Tieto školy si budú môcť zakúpiť pomôcky
podľa vlastného výberu v hodnote od 180
do 340 eur. Opis víťazných projektov bude
čoskoro prístupný aj na webovej stránke projektu www.skolainak.sk, ktorá má poskytnúť aj
priestor na komunikáciu učiteľov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Judit Kontseková, Ľubica Pavlovičová a
Martina Kubánová, koordinátorky súťaže

SPOMIENKA

Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 28. marca uplynie 6 rokov odo dňa,
keď nás navždy opustila dcéra, sestra, teta
a švagriná
Jarmila Sitorová.
S úctou a láskou si na ňu spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

Dňa 27. marca uplynie 35 rokov
od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustili
náš drahý otecko, svokor a starký
Juraj Jedinák
vo veku nedožitých 53 rokov.
S láskou spomínajú dcéry Gitka, Anka,
Helenka a Mariana s rodinami a vnúčatá
s rodinami.
POĎAKOVANIE

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých,
ktorí ho milovali,
a nemožno zabudnúť, keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.

27. 3. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
28. 3. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 12.00 hod.
MUDr. Ľudmila Lysinová
NADÁCIA KRESŤANSKÁ OBNOVA

Venujte 2% z dane z príjmu Nadácii Kresťanská
obnova, ktorá sa podieľa na stavbe Evanjelického centra ECAV s kostolom v Žiari nad Hronom.
IČO: 42001595 Právna forma: Nadácia Obchodné meno (názov): Nadácia Kresťanská obnova
Sídlo: Ul. Sládkovičova 16/60, 965 01 Žiar nad Hronom
Na daný účel môžete prispieť aj priamo na č. účtu:
0411636062/0900, Slovenská sporiteľňa, Žiar
nad Hronom

POĎAKOVANIE

Pracovníci Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Všeobecnej nemocnice v Žiari
nad Hronom ďakujú pánovi
Jaroslavovi Dubócimu
za jeho finančný príspevok pre oddelenie.
Za pracovníkov MUDr. Ladislav Kukolík.

www.mn.ziar.sk

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
známym a bývalým spolupracovníkom,
ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého manžela, otca, starého a prastarého
otca Filipa Hovoriča,
ktorý nás navždy opustil 2. marca vo veku
nedožitých 85 rokov. Ďakujeme všetkým
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
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INZERCIA/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
PREDAJ

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Predám novú pílu – chvostovú, pre všestranné využitie, elektrická regulácia, cena: iba 106 €.
8/6
T: 0910 295 897

•Dám do prenájmu neprerobený 2-izbový byt
na Pod vrškoch. Voľný od 10. apríla.
1/6
T: 0905 836 678

•Predám nový odšťavovač, vhodný na pomaranče, citróny a iné citrusové plody. Odšťavuje rýchlo
a čistí sa jednoducho. Cena: iba 19 €.
T: 0910 295 897
9/6

•Dám do prenájmu nezariadený 2-izbový byt
na sídlisku Pod vršky, v novostavbe. Voľný ihneď.
Prenájom spolu s inkasom a energiami 300 €/me12/6
siac. T: 0910 584 614

•Predám 3-kolesový športový kočík, zn. QUINNYSPEEDI SX TOPLINE, tyrkysovej farby, po jednom
dieťati, vo výbornom stave. Ku kočíku je originál
fusak, prebaľovacia taška, adaptéry, pláštenka
do dažďa, sieťka proti hmyzu a madlo. Pôvodná
cena: 540 €, teraz: 200 €, príp. dohodou.
T: 0907 143 404
14/6

•Dám do prenájmu 1-izbový byt, Ul. Novomeského, 2. poschodie – Etapa. Len nájomníkom s príj7/5
mom. Voľný od 1. marca. T: 0905 919 442
AUTO MOTO

•Predám 20 a 30-litrové bandasky na benzín/naftu a iné použitie. Cena: 1 € a 1,5 €. T: 0910 534 280

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

10/6

•Predám 3-izbový byt na Pod vrškoch, dobrá lokalita, pôvodný stav, plastové okná. Cena: 34 000 €.
2/6
T: 0944 119 279
•Predám 2-izbový byt v ZH, OV, prerobený,
so 4 pivnicami, v tichej lokalite, možnosť vytvorenia dvoch parkovacích miest. Cena: 33 190 €.
T: 0903 891 396
3/6
•Predám 1-izbový byt na Etape, OV, plastové
okná, prerobený a zateplený dom, pôvodný stav,
1. poschodie. Cena: 18 500 €. T: 0905 803 386 4/6
•Predám nadštandardne prerobenú garsónku
s balkónom, po kompletnej rekonštrukcii (vodoinštalácia, elektrina, podlahy, znížené stropy),
so zariadením. Nízke náklady na bývanie. Lokalita:
5/6
Etapa. Cena: 23 000 €. T: 0915 898 989
•Predám garáž pod nemocnicou, situovanú
na hlavnú komunikáciu. Súčasťou garáže je elektri6/6
na/voda. Cena: 7 500 €. T: 0915 898 989
•Predám RD v Lehôtke pod Brehmi + záhrada +
7/6
garáž. T: 0907 237 299
•Predám garáž v ZH na Ul. hutníkov. Možný aj
prenájom s možnosťou následného odkúpenia. El.
energia zavedená. Cena dohodou. T: 0908 146 395
13/6
2

•Predám garsónku pri soc. poisťovni, 24 m , plastové balk. okno, prerobená. Cena dohodou.
T: 0903 536 628
16/6
•Predám 3-izbový byt, OV, 82 m2, okrem plast.
okien pôvodný stav, udržiavaný. Všade parkety,
tichý vchod, 2. poschodie, dobrá lokalita. Cena
17/6
po 2 zľavách: 39 900 €. T: 0905 29 69 79
•Predám 3-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika. Cena
dohodou. T: 0907 236 829
12/5

•Predám Opel Astra Caravan 1,7 DTi 16 V, r. v.
4/2001, 55 kW, diesel, 266 000 km, biela farba, posilňovač riadenia, ABS, 4 x airbag, centrál, diaľkové
ovládanie, rádio/CD, manuálna klimatizácia. T: 0907
11/6
605 431
•Predám Opel Vectra 1,7 TD CDX sedan, r. v.1996,
najazdených cca 186 000 km, metalíza, diaľkový
centrál, alarm, elektrické okná všetky, elektrické
vyhrievané zrkadlá, vyhrievanie zadného skla,
rádio s kazetovým prehrávačom – originál Opel
s odnímateľným panelom s možnosťou bezp. kódu,
multifunkčný volant, hmlové svetlá predné + zadné, manuálna klimatizácia (treba doplniť chladivo),
lakťová opierka vpredu aj vzadu, delené zadné
sedadlá, nikdy nebúrané, garážované, asfaltovaný podvozok, v roku 2009 boli vymenené zadné
blatníkové lemy + predné čelné sklo, zimné pneu
na diskoch, nové letné pneu na elektronóch, strešný nosič, EK + STK do 4/2011, diaľničná známka
2010, kúpené v SR, 2. majiteľ, cena nového cca
29 875 €. Auto má jedinú poruchu: zadné ľavé dvere – zamykať a odomykať sa dajú len manuálne a
nefunguje elektrické okno (dá sa to opraviť). Poža15/6
dovaná cena: 2 300 €. T: 0911 330 101
•Predám Škodu Fabia 1,4 MPI, 50 kw, r. v. 2000,
najazdené 92 000 km, farba červená, garážované.
Centrál, alarm, posilňovač riadenia, airbag vodiča,
rádio s CD+MP3. Výborný stav. Cena: 2821 €. Dohoda možná. T: 0918 489 129
18/6

SLUŽBY

•Preprava osôb do celej Európy Fordom Focus
Combi Titanium. Brigády, letiská, dovolenky. Spo10/4
ľahlivo, rýchlo, bezpečne. T: 0905 705 374

www.mn.ziar.sk

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého manžela,
otca, starého a prastarého otca
Petra Zyla,
ktorý nás opustil dňa 8. marca
vo veku 84 rokov. Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Poďakovanie patrí
aj MUDr. Šuškovi za príkladnú dlhoročnú
starostlivosť. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli odprevadiť môjho manžela
Mgr. Štefana Szolnokyho
a kvetmi ozdobili miesto jeho poslednej
rozlúčky. Ďakujem Mestskému úradu, Zboru
pre občianske záležitosti, školským, kultúrnym a spoločenským inštitúciám, bývalým
manželovým kolegom – učiteľom, Domu seniorov, Klubu rogalistov, členom Horskej služby, všetkým našim priateľom, známym a bývalým žiakom. Mária Szolnokyová s rodinou.
SPOMIENKA

Dotĺklo srdce, ktoré nás milovalo,
zamdleli ruky, ktoré pre nás toľko vykonali.
Dňa 3. apríla uplynú 3 roky od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustila naša drahá matka, babička a prababička Júlia Jančoková.
Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu.
Smútiaca rodina.
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INZERCIA

EVEslLadYkoNstí

Realitná kancelária
Námestie Matice slovenskej 8
(Biely dom, 1. poschodie)
0910 400 420, 673 21 52
www.reality-service.sk

svet artinová
Andrea M
PREDAJ PONUKA:

•Výroba cukrárenských
výrobkov
•Domáce zákusky
a veľkonočné pečivo
•Prijímame objednávky
na Veľkú noc

Predajňa:
Partizánska 26
Žiar nad Hronom

www.evelyn.sk
Mobil: 0907 817 153

Anna Andrašovská

VANESA

Výroba oblečenia pre psov

J. Hollého 13/24, Žiar nad Hronom
Mobil: 0903 504 189, 0918 563 539
www.oblecpsa.sk
e-mail: a.andrasovska@gmail.com

Pozemky
•6 stavebných pozemkov určených pre individuálnu výstavbu rodinných domov v k. ú.
Lutila.
•Stavebný pozemok o rozlohe 2408 m2 v k. ú.
Hodruša Hámre v blízkosti lyžiarskeho strediska, vhodný aj na výstavbu penziónu.
•Pozemok nachádzajúci sa v priemyselnej zóne mesta Žiar nad Hronom o rozlohe
5090 m2, s pripojením na inžinierske siete a určený ako plochy priemyselnej výroby a skladov.
•Stavebný pozemok v Kremnici na Veterníckej ulici o rozlohe 476 m2.
•Stavebný pozemok o rozlohe 784 m2 v katastrálnom území Lutila.
•Stavebný pozemok o rozlohe 1823 m2 v katastrálnom území Ladomer.
Rodinné domy a chaty
•Rodinný dom v obci Slaská.
•Chata – prerobená, pri Janovej Lehote (Dérerov mlyn)
•Rodinný dom v Lovčici Trubíne.

•Starý domček vhodný na chalupu, na samote, nad Prochotom.
Byty – Žiar nad Hronom a okolie
•2 –izbový tehlový byt, neprerobený v blízkosti Nám. Matice slovenskej.
•3- izbový byt s nadštandardnou výbavou,
na Ul. Jesenského.
•1- izbový byt prerobený, na Ul. Bernolákovej.
•2-izbový byt kompletne prerobený, na Ul.
M.R. Štefánika.
•Garsónka – komplet prerobená s novým
nábytkom a stavanými spotrebičmi, za dobrú
cenu.
Byty a nebytové priestory na prenájom
•Kancelárie, sklady – rekonštruované, blízko
centra v Žiari nad Hronom.
•Areál – stavba a pozemok s garážami v Žiari
nad Hronom (kancelárie, sklady, prevádzkové
priestory).
KÚPA:

•1 alebo 2 izbový byt – platba v hotovosti.

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

denne aktualizované
spravodajstvo
videá, fotoreportáže, články,
miestna politika, kultúra, šport, zaujímavosti,
slovenské a celosvetové spravodajstvo,
rady pre vás, efektívna regionálna inzercia
čakáme na Vaše námety

0917 359 492
odvas@global24.sk

Ponuka – predaj bytov:
•1-izb., OV, Ul. ČSA, Kremnica, 15.000 € / 451.890,- Sk + dohoda
•2-izb. tehl., OV, Ul. duk. hrdinov, ZH, 20.000 € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl., OV, pri býv. ľudovej škole umenia, ZH,
21.580 € / 650.119,08 Sk
•2-izb., Ul. A. Štefanku (sídlisko Pod vŕšky), ZH,
23.000 € / 692.898,00 Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. hutníkov, ZH, 23.000 € / 692.898,- Sk
•3-izb. tehl., OV, kompletne prerobený, Ul. Š. Moysesa, ZH,
46.470 € / 1.399.955,20 Sk
•4 izb. OV, nadštandardne zrekonštruovaný, Ul. Tajovského, ZH,
cena dohodou

prenájom obchodno – kancelárskych
priestorov v centre mesta
Žiar nad Hronom

www.ziar24.sk
www.mn.ziar.sk

Ponuka – predaj ostatné nehnuteľnosti:
•obchodno-kancelársky priestor o výmere 210 m2, centrum ZH,
100.000 € / 3.012.600 Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•6-izb. RD, Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD, Žiar nad Hronom, 200.000 € / 6.025.200,- Sk
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek,
po rekonštrukcii vhodný i na penzion, Vyhne,
90.000 € / 2.711.340,- Sk
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Milí Žiarčania, my, študenti 5. ročníka odboru
hotelová akadémia, už po deviatykrát pre vás
pripravujeme tradičný festival chutí a vôní. Už teraz sa môžete tešiť na Gastrofestival. Aj tento rok
sa bude konať v mesiaci apríl, presnejšie v dňoch
od 27. do 29. Sedem jedinečných reštaurácií vám
ponúkneme v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb (Cukrík). Ak ste obľúbencami
tradičných slovenských jedál, nesmiete vynechať
návštevu slovenskej reštaurácie Zbojnícka koliba.
Prívrženci zdravej stravy a čerstvých ovocných
a zeleninových štiav si prídu na svoje v reštaurácii Natura. Pravé americké prostredie vychutnáte
pri grilovanom steaku v reštaurácii Western Steak
House. Ak sa už tešíte na leto, more, dovolenku,
radi ochutnávate exotické jedla a miešané nápoje,
nevynechajte karibskú reštauráciu Caribean Suèno.
Poznáte známe Sushi? V tom prípade vás radi privítajú v japonskej reštaurácii Oiši. Svoje chuťové
poháriky potešíte lahodnými dezertmi a kávami
v kaviarni La dolce vita. Ocitnúť sa v stredoveku?
Nič nie je nemožné. Stačí prísť do maltskej reštaurácie U rytierov z Vallety. Toto však ale zďaleka nie
je všetko, čo sme pre vás prichystali. O konkrétnych
reštauráciách Gastrofestivalu si prečítate v nasledujúcich vydaniach Mestských novín. V každom
vydaní sa budú nachádzať ponúkané reštaurácie.
Ako prvú vám predstavíme maltskú reštauráciu
U rytierov z Vallety.
Pre gurmánov, ktorí radi ochutnávajú netradičné
jedlá, spoznávajú neznáme exotické krajiny a nemajú možnosť vycestovať a zažiť Maltu na vlastnej
koži, ponúka maltská reštaurácia U rytierov z Valletty úžasný kulinársky zážitok, ktorý vás určite nenechá ľahostajnými. Už názov reštaurácie U rytierov z Valletty symbolizuje rytierskeho ducha tejto
reštaurácie. Hlavné mesto ostrova Malta - Valletta
bolo v minulosti pevnosťou Maltézskych rytierov

a dodnes je sídlom tohto rytierskeho rádu, ktorý
vznikol ešte v čase križiackych vojen. Okrem exotického prostredia Malta ponúka aj pestrú a rôznorodú kuchyňu. Možno je to tým, že spoločná história
rovnako ako geografická blízkosť, vedie k obchodovaniu, a to znamená, že zdieľa niektoré pokrmy
s južným Talianskom, Sicíliou a so zvyškom Stredomoria. Nezaprú sa ani vplyvy arabskej či britskej
kuchyne. Maltské menu sa vždy začína polievkou,
ktorá sa väčšinou pripravuje z koreňovej zeleniny.
Najobľúbenejšie druhy mäsa sú hovädzie, bravčové a králičie. A keďže Malťania sú nadšení poľovníci
a ich najčastejšou trofejou je fenek − králik, na jeho
počesť pravidelne organizujú populárne králičie
hody fenekata. Využívané suroviny sú často aj plody mora a ryby. Zo zeleniny sa využívajú artičoky,
karfiol, mrkva a kapusta v zime a v lete je to hlavne
sladká paprika, cuketa, fazuľky, paradajky, cesnak
a cibuľa. Okrem toho sú to aj zemiaky a ryža, ktoré sa podávajú väčšinou ako príloha. Z čerstvého
ovocia sa využívajú všetky druhy citrusových plodov, predovšetkým pomarančov a mandarínok a
tiež slivky, broskyne, melóny, hrozno, figy, moruše,
pichľavé hrušky a granátové jablká. Na Malte platí aj to, že žiadne jedlo nie je kompletné bez vína.
Vinohradníctvo ponúka ľuďom domáce značky
vín, ktoré sa podobajú tým slovenským značkám,
ako napríklad Nero D’avola, Svätovavrinecké ružové či sladký Muškát. Najlepšie značky maltských
vín dostávajú mená podľa bývalých veľmajstrov
rádu Maltézskych rytierov. Na Malte sa vyrábajú aj
dva druhy domáceho piva a špeciálny teplý nápoj
s názvom Maltézska krv. Jedálny lístok reštaurácie
U rytierov z Valletty vám poskytne úžasný kulinársky zážitok, na ktorý určite nezabudnete a všetkých
gurmánov určite zaujme výber jedál, ktoré pre vás
reštaurácia pripravila.
Minestra je maltskou obdobou talianskej Mi-

Gastrofest 2009.
nestrone. Paradajková polievka s koreňovou zeleninou, brokolicou a karfiolom je veľmi lahodná,
zdravá a plná vitamínov.
Fenek Mogli, teda králik dusený na červenom
víne a koreňovej zelenine, je národným jedlom,
a preto bude špecialitou tejto reštaurácie.
Saltimbocca zastupuje taliansky vplyv v maltskej kuchyni. Pripravuje sa v netradičnej podobe
ako pečené závitky z bravčového karé a slaniny
so šalviou na vínovej omáčke.
Moħmija tal-ħut v preklade znamená pečená
ryba, ktorá sa bude pripravovať z ryby pangasius,
ktorá sa pečie s paradajkovo-paprikovou omáčkou.
Kapunata je bezmäsitý pokrm, ktorý je známejší
pod francúzskym názvom Ratatouille. Pripravuje sa
zo zemiakov, cukety, baklažánu a papriky, ktoré sa
zapekajú s paradajkovo-cesnakovou omáčkou.
Cups tal-krema je tvarohovo-pomarančový
krém s pomarančovým likérom, ktorým sa budú
napĺňať košíčky z lineckého cesta a bude ozdobený
jahodovým topingom a čokoládou.
A keďže žiadne jedlo na Malte nemôže byť podávané bez vína, nájdete tu niekoľko známych značiek vín a jeden špeciálny maltský nápoj Maltézska
krv.

REŠTAURÁCIA NATURA

Kvalitná a zdravá strava je v súčasnej uponáhľanej dobe plnej civilizačných chorôb dôležitá, pokiaľ
sa chceme dožiť vysokého veku, v dobrom zdraví
bez vážnejších ochorení. Dôležitý je zodpovedný prístup k sebe samým, to znamená uvedomiť
si, čo konzumujeme a odkiaľ potraviny pochádzajú. Dnes už je ťažko predstaviť si stolovanie
bez šalátov z čerstvej zeleniny a ovocia. Preto sme
sa rozhodli ukázať širokej verejnosti, že chutné, pestrofarebné, ale predovšetkým zdravé jedlá sa dajú
pripraviť z kvalitných a zdravých potravín, z ovocia,
zeleniny a rýb. A čím viac jedlá hýria farbami, tým
viac lahodia našim očiam. Pri výbere pokrmov sme
sa zamerali na ryby, bylinky, čerstvé zeleninové šaláty, stále viac obľúbenú špargľu a výrobky zo sóje.
Klasické hovädzie či bravčové mäso, biely chlieb
a koláče v našej reštaurácii nenájdete. Ak chceme

byť zdraví a vitálni, mali by sme konzumovať celozrnné obilniny, čerstvú zeleninu, bylinky, čerstvé
ovocie, sušené ovocie, orechy, suché strukoviny
a ryby. Zdravie, výkonnosť a pocit pohody závisí
od toho, čo, ako a koľko jeme, ale hlavne, čo s čím
kombinujeme. V reštaurácii Natura sme si na správnej kombinácií a výbere surovín dali záležať. Pôjde
o škálu vôní, chutí, farieb, radostí pre naše zmysly,
potešenie pre dušu a blaho pre telo a zdravie. Naše
jedlá predstavujú studnicu vitamínov, minerálnych
látok a iných pre telo potrebných živín.
Zelená má zelenú! Využime silu prírody, jedzme
na zeleno a zdravo.
Ponúkame vám:
Kučeravý šalát so syrom tofu, cherry paradajkami, jarnou cibuľkou a mangom preliaty horčicovým
dressingom.

www.mn.ziar.sk

Krémovú pórovú polievku so syrom Niva a rozmarínom.
Chilli con tofu – dusené kocky z tofu s fazuľou,
blanšírovanou, na kocky nakrájanou paradajkou,
na rezance pokrájanou paprikou v paradajkovom
pretlaku s chilli, ozdobené petržlenovou vňaťou.
Pečenú pažítkovú palacinku plnenú dusenou
špargľou, zeleninovou zmesou a syrom.
Grilovaný špíz z lososa a cherry paradajok
s bylinkovou salsou Natura.
Pečené kuracie prsia v sézame, kukuričných lupienkoch a slnečnicových semiačkach s pikantnou
zázvorovou omáčkou.
Svieže želé so syrom Cottage a ananásom s vanilkovým pudingom.
Príďte a ochutnajte. Tešíme sa na vašu návštevu.
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Tanečníci z celého Slovenska sa v Žiari stretli na XIX. Pohári primátora
Estrádna sála MsKC v Žiari nad Hronom patrila
6. marca tanečníkom z celého Slovenska i Maďarska, ktorí prišli súťažiť o Pohár primátora, organizovaný žiarskym TŠK Stella. V každej tanečnej
triede sme zaznamenali vysokú účasť párov a ešte
viac potešili diváci, ktorí prišli povzbudiť svojich
favoritov. Prebojovať sa do finále, to si vyžadovalo výborný tanečný výkon, ktorému vždy predchádza kvalitná kondičná príprava. Tanečný šport
je krásnym a veľmi náročným športom a teší nás,
že má svojich milovníkov a nadšencov aj v Žiari
nad Hronom.
V rámci XIX. Pohára primátora sa konalo 12 súťaží rôznych výkonnostných tried a kategórií.
V najmladšej kategórii začínajúcich detí II. súťažilo
15 párov a pre našu radosť prvé štyri miesta patrili Žiarčanom; 1. Andrej Hric - Natália Varechová,
2. Stanislav Kubáň - Zuzana Prausová, 3. Michal Sedliak - Diana Köplová, 4. Martin Kollár - Sofia Gelienová. Dobre tancoval i páry Jaroslav Ihring - Soňa Herková i Tomáš Legíň - Izabela Kúšová, ktorí sa delili
o 9. - 10. miesto. V o kúsok staršej kategórii juniori I. sa zo 17 párov do finále prebojovali tri žiarske
páry, ktoré nakoniec získali nasledovné umiestnenia: 1. Andrej Hric - Natália Varechová, 5. Stanislav
Kubáň - Zuzana Prausová, 7. Michal Sedliak - Diana
Köplová.
Po skončení súťaží začínajúcich párov bojovali
o pohár primátora až do večera registrované tanečné
páry. V kategórii juniorov II. D najlepšie reprezentoval žiarsky klub pár Ľubomír Gocník - Silvia Magdaléna Jánošková, ktorý získal 8. miesto v štandardných i
v latinskoamerických tancoch.V tejto tanečnej triede
súťažili ešte Lukáš Pieš - Michaela Hanešová a Martin
Bohumel a Patrícia Žigová, ktorí skončili vo štvťfinále. Dospelí, trieda D, Ľubomír Čech - Mariana Čechová v štandardných tancoch skončili na 14. mieste a

v latine, spolu s Filipom Rozenbergom a Martinou Barcíkovou, sa neprebojovali do ďalšieho
kola. V tanečnej triede C si v štandardných tancoch umiestnenia rozdelili Žiarčania takto: 4. Marek Plevka - Monika Hajdoniová, 5. Peter Jančok
- Martina Jančoková. Tesne pred finále skončil
na 7. mieste pár Filip Hromádka - Simona Stančeková. V latinskoamerických tancoch trieda C si
bronzové medaily odniesli Marek Lihoťan - Romana Beňová, Filip Hromádka so Simonou Stančekovou tancovali len v prvom kole. Vo vyššej tanečnej
triede B sa v štandardných tancoch Jánovi a Natálii
Vančišinovcom ušlo 5. miesto a v latine tancovali
semifinále, v prvom kole sme ešte videli tancovať

Mareka Plevku a Moniku Hajdoniovú.
Najkvalitnejší tanec si diváci mohli pozrieť večer, keď súťažili páry tanečnej triedy
A. Obom našim párom sa darilo, zatancovali výborne a právom tancovali finále oboch súťaží. Rozhodcovia nakoniec v štandardných tancoch rozhodli
takto: 3. Róbert Ďuriš - Petra Víťazková, 4. Jaroslav
Oboňa - Alena Niculae. V latinskoamerických tancoch sa Robo s Peťou tešili 2. miestu a Jaro s Alenou
4. priečke.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, Mestu Žiar nad Hronom, MsKC, rodičom i
členom klubu, ktorí nezištne pomáhali pri organizovaní súťaže.
(tšk)

II. miesto Róbert Ďuriš - Petra Víťazková TŠK STELLA Žiar nad Hronom IV. miesto Jaroslav Oboňa Alena Niculae TŠK STELLA Žiar nad Hronom. Autor: Ing. Miroslav Víťazka

Bývalý žiarsky futbalista Vlado Číž dosiahol životný úspech
V iránskom Isfahane sa od 4. do 12. marca
uskutočnil prvý ročník turnaja majstrov ázijských krajín vo futsale. Zúčastnili sa ho majstri deviatich krajín. Katarský majster Al-Sadd
angažoval na tento turnaj do bránky Slováka
Vladimíra Číža, doteraz pôsobiaceho v FK Žiar
nad Hronom. Vo futsale na Slovensku organizovaný nebol, jeho štart však musela odobriť fut-

salová sekcia Slovenského futbalového zväzu.
V zápase o postup do finále, s japonským klubom
Nagoya Oceans, Číž dokonca skoroval na 6:4,
pri power-play japonskeho družstva, keď cez celé
hrisko trafil opustenú japonskú bránu a prispel tak
k víťazstvu 7:4. Vo finále, s domácim klubom Foolad
Mahan Sepahan, prehrali Katarčania 2:5, keď ešte
3 minúty pred koncom bol stav nerozhodný 2:2.

nad Hronom - Považská Bystrica (telocvičňa
gymnázia)

FUTBAL

MUŽI - IV. LIGA STRED-JUH - 14. kolo - nedeľa
28. marca o 15. h Revúca - Žiar nad Hronom/
Ladomerská Vieska, 15. kolo - nedeľa 4. apríla
o 15.30 h Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska
- Hajnáčka
DORAST - III. LIGA SD a MD STRED - 16. kolo - sobota 27. marca o 10. a 12.30 h Žiar nad Hronom
- Bytča
ŽIACI - II. LIGA SŽ a MŽ STRED-JUH - 15. kolo -

Na súpiske domáceho družstva bolo až 8 členov iránskej reprezentácie, na čele s najlepším
hráčom Ázie za rok 2009. Vlado bol jedným
z najlepších brankárov na turnaji. V klube AlSadd pôsobí v mládežníckych organizačných
štruktúrach aj bývalý hráč Slovana Bratislava
Ján Medviď.
Štefan Číž, otec (fkziar.sk)

sobota 3. apríla o 10. a 12. h Žiar nad Hronom Hriňová
VOLEJBAL

ŽENY - EXTRALIGA - O 5. - 8. MIESTO - 2. zápas sobota 27. marca o 16. h Žiar nad Hronom - UKF
Nitra (mestská športová hala)
ŽIAČKY - I. TRIEDA SŽ STRED - dohrávané
10. kolo - sobota 27. marca o 10. a 12. h Žiar

www.mn.ziar.sk

BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA - SKUPINA O 9. - 16. MIESTO 9. kolo - sobota 27. marca Levoča - Žiar
nad Hronom, 10. kolo - nedeľa 28. marca Svit - Žiar
nad Hronom
ŽIACI - OM STARŠÍ ŽIACI - 17. kolo - sobota
27. marca Žiar nad Hronom - Považská Bystrica
(telocvičňa II. ZŠ)
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Po víťazstve nad Zvolenom záchrana na dosah ruky
BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA:
Skupina o 9. - 16. miesto (o záchranu) - 7. kolo:
BK MŠK Žiar nad Hronom - B.S.C. Bratislava odložili, Zvolen - Pezinok B 75:64, Levoča - Trenčín
66:92, Svit - Trnava 90:70
8. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom - ŽOS Zvolen 76:72 (41:33), Baláž 17, Gašparík 17, Fábry 12,
Höröpöli 11
Úvodná štvrtina bola vyrovnaná a ani jedno
z družstiev sa nedostalo do výraznejšieho vedenia.
V druhej štvrtine však domáci zlepšili obranu a
do polčasu si vybudovali 8-bodový náskok. Rozdiel
v skóre však mohol byť oveľa vyšší, keby Žiarčania zbrklo nestrácali lopty a dôsledne dodržiavali
taktické pokyny trénera. V druhom polčase začal
Zvolen lepšie kombinovať v útoku a jeho agresívna zónová obrana spôsobovala žiarskym hráčom
problémy. Súperovi sa podarilo znížiť až na rozdiel
2 bodov. V tejto časti zápasu sa na palubovku vrátil
Frický, ktorý začal umne dirigovať domáce akcie.
Súperova obrana si nedala pozor na Baláža, ktorý tromi trojkami za sebou rozhodol o domácom
víťazstve 76:72. Výborný výkon v žiarskom drese
podal aj Höröpöli, ktorý celý zápas dominoval
pod obidvoma košmi.
(mb)
Tabuľka po 7. kole:
1. Trnava
7 5 2
17
12
2. Zvolen
7 4 3
15
11
3. Svit
7 4 3
-9
11
4. Pezinok B
7 3 4
96
10
5. B.S.C.
6 4 2
80
10
6. Žiar n/Hr.
6 4 2
79
10
7. Trenčín
7 3 4
42
10
8. Levoča
7 0 7 -320
7
JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA:
15. kolo: Žiar nad Hronom - Spišská Nová Ves
71:50 (37:16), Oravec 23, Vrtík 16, Schubert 9, Štefanec 8, Kysela 6, Bulko 5
Od začiatku zápasu boli domáci lepším družstvom. Zónová obrana nútila súpera do streleckých
pokusov, ktoré boli nepresné a Žiarčania rýchlymi
protiútokmi ľahko skórovali. 20-bodový náskok,
ktorí si vytvorili do prestávky sa ukázal ako rozhodujúci. Poľavenie v obrane a hlavne slabá streľba
hostí povzbudila a párkrát sa dotiahli až na 10-bodový rozdiel.
16. kolo: Žiar nad Hronom - Svit 81:74 (47:28),
Oravec 35, Schubert 15, Bulko 13, Kysela 6, Truben
4, Štefanec 4
Družstvá si rozdelili zápas na dve polovice, kde
v prvej vládli domáci a v druhej hostia. Dobrá obrana, zdvojovanie a hlavne kvalitná streľba, doplnená

Dušan Baláž (v strede, s číslom 12) prispel k víťazstvu žiarskych basketbalistov nad Zvolenom
17 bodmi. Foto: Dušan Minár
rýchlymi protiútokmi, boli základom úspechu Žiarčanov. Tí pol polčase viedli nad Svitom o 19 bodov.
Prišiel však druhý polčas, v ktorom Podtatranci
presnými trojkami sťahovali náskok a naštrbovali
psychiku domácich, ktorí potom nedokázali premieňať ani vyložené šance spod koša. V závere však
ubránili tesné víťazstvo.
Zápas 11. kola B.S.C. Bratislava - Žiar nad Hronom
bol skontumovaný 20:0.
1. TU Košice A
16 15 1
346
31
2. B.S.C.
16 11 5
227
27
3. Inter
16 11 5
107
27
4. Svit
16 10 6
118
25
5. Žiar n/Hr.
16 10 6
93
25
6. Prievidza
16 9 7
70
25
7. Spiš. N. Ves
16 7 9
62
23
8. Pov. Bystrica
16 7 9
-96
23
9. Malacky
16 6 10 -209 22
10. Levice
16 4 12 -293 20
11. TU Košice B
16 3 13 -155 19
12. Handlová
16 3 13 -270 19
Pozn.: Svit a Žiar nad Hronom majú po 1 kontumačnej prehre bez priznania bodu.
STARŠÍ ŽIACI - MO krajov BB, TN, ZA:
Dohrávka 15. kola: Žiar nad Hronom - Handlová
53:49 (20:19), Štefanča 21, Nárožný 14, Kašša 11,
Tenkel 5, L. Šarközi 2 a 42:59 (25:29), Tenkel 14,
Štefanča 8, Kašša 6, L. Šarközi 4, Šouc 2, Skladan 2,
Nárožný 2, D. Šarközi 2
1. Prievidza
26 25 1
854
51
2. Acad. Žilina
26 18 8
314
44
3. Handlová
26 12 14
-39
38
4. Pov. Bystrica
26 5 21 -604 31
5. Žiar n/Hr.
24 4 20 -427 28

www.mn.ziar.sk

STARŠÍ MINI - MO krajov BB, TN, ZA:
14. kolo: Považská Bystrica - Žiar nad Hronom
odložili
1. Vict. Žilina A
26 22 4
918
48
2. Vict. Žilina B
24 23 1 1270 47
3. Lučenec
24 17 7
403
41
4. Prievidza
24 15 9
211
39
5. Dolný Kubín
26 11 15 -236 37
6. Ban. Bystrica
26 10 16 -244 36
7. Žiar n/Hr.
24 7 17 -444 31
8. Pov. Bystrica
22 4 18 -496 26
9. Handlová
24 1 23 -1206 25
MLADŠÍ + MLADŠIE MINI - MO krajov BB, TN,
ZA:
12. kolo: Považská Bystrica chlapci - Žiar
nad Hronom chlapci 49:31 (20:21), Kadáši 7, Horváth 6, Koňarik 5, Muoc 4, Nagy 3, Rajnoha 2, Kuchár 2, Mihálka 1, Šály 1 a 49:25 (22:11), Horváth
12, Koňarik 6, Kadáši 3, Palkovič 2, Rajnoha 2
13. kolo: Žiar nad Hronom chlapci - Žilina A
chlapci 30:45 (20:21), Kadáši 10, Horváth 7, Holička 4, Koňarik 4, Rajnoha 3, Kuchár 2 a 27:54 (16:29),
Kadáši 8, Horváth 5, Rajnoha 5, Šály 4, Nagy 2, Holička 2, Mihálka 1
1. Vict. Žilina B ch
24 21 3 1193 45
2. Vict. Žilina A ch
22 21 1
911
43
3. Pov. Bystrica ch
22 16 6
655
38
4. Žiar n/Hr. ch
24 12 12
62
36
5. Ban. Bystrica d
24 12 12 -142 36
6. Lipt. Osada d
24 9 15 -362 33
7. Ban. Bystrica ch
24 8 16 -299 32
8. Zvolen d
22 5 17 -558 27
9. Ružomberok d
22 0 22 -1412 22
(gem, bk)
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ŠPORT

Kadetky porazili topfavorita z Považia, ženy o 5. - 8. miesto
VOLEJBAL

EXTRALIGA ŽENY:
Play off - štvrťfinále:
3. zápasy: VK Slávia UK Bratislava - VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:0 (4, 12, 17) - konečný stav série
3:0, 49 minút, rozhodovali M. Sarka a Sloboda,
100 divákov, ŽIAR: Csitáriová, Dobrovičová, Krajkovičová, Frindtová, Frická, Vanková, liberka Rozenbergová, striedali Bieliková, Luptáková, Lásková.
Tréner Jaroslav Hlaváč.
Domáce s prehľadom potrvrdili svoj postup
do semifinále. V stretnutí boli lepšie vo všetkých
herných činnostiach, naše dievčatá robili veľa nevynútených chýb a tak stretnutie netrvalo ani hodinu.
Ostatné zápasy: Doprastav Bratislava - COP Nitra 3:0 - stav série 2:1, Senica - Spišská Nová Ves
3:0 - konečný stav série 3:0, Žilina - UKF Nitra 3:1
- konečný stav série 3:0
4. zápas: COP Nitra - Doprastav Bratislava 0:3 konečný stav série 1:3
Semifinálové dvojice: Slávia UK Bratislava Žilina, Doprastav Bratislava - Senica, skupina
o 5. - 8. miesto: UKF Nitra - Žiar nad Hronom
(20.3. o 14. h v Nitre, 27.3. o 16. h v Žiari, 31.3.
o 18. h v Nitre), Spišská Nová Ves - COP Nitra
I. LIGA JUNIORKY VÝCHOD:
14. kolo: Žiar nad Hronom - Poprad 3:1 (-27,
12, 10, 18) a 3:0 (23, 17, 8), 15. kolo: Kežmarok
- Žiar nad Hronom 0:3 (-19, -22, -16) a 0:3 (-22,
-18, -17)
1. Vranov n/T.
30 26 4 83:26 56
2. Lipt. Hrádok
30 25 5 79:26 55
3. Krupina
30 22 8 72:37 52
4. Žiar n/Hr.
30 20 10 67:39 49
5. Zvolen
30 18 12 69:44 48
6. Poltár
30 17 13 57:50 47
7. Spiš. N. Ves
30 10 20 41:64 40
8. Kežmarok
30 7 23 28:77 37
9. Mil. B. Bystrica
30 5 25 22:78 35
10. Poprad
30 0 30 13:90 30
Považanky utrpeli v Žiari prvú prehru sezóny
I. TRIEDA KADETKY STRED:
14. kolo: Zvolen - Žiar nad Hronom 0:3 (-10, -16,
-16) a 0:3 (-14, -15, -21)
15. kolo: Žiar nad Hronom - Považská Bystrica
1:3 (21, -23, -12, -11) a 3:2 (17, -22, -21, 23, 11)
V decembri prehrali Žiarčanky na Považí dvakrát
0:3 a tak pred zrakmi svojich priaznivcov chceli favorita potrápiť. To sa im v úvode prvého stretnutia
aj darilo. Vyrovnaný prvý set doviedli k víťazstvu
25:21 a druhý prehrali len tesne 23:25. V ďalších
dvoch setoch sa však dievčatám prestalo dariť

na príjme a podľahli hosťom 1:3. Aj úvod druhého
stretnutia bol vyrovnaný. Žiarčanky získali prvý set
25:17, no potom sa v koncovkách setov viac presadzovali Považanky a po setoch 25:22 a 25:21 otočili vývoj stretnutia vo svoj prospech. Vo štvrtom
sete to za nepriaznivého stavu 8:18 už vyzeralo
na druhú žiarsku prehru, no dievčatá sa zmobilizovali, set dokonale otočili, zvíťazili 25:23 a vynútili si
tajbrejk. V ňom zodpovedným výkonom potvrdili,
že právom patria na druhú priečku tabuľky, keď
víťazstvom 15:11 spečatili vôbec prvú prehru Považskobystričaniek v tomto ročníku, ktorá prišla až
v 28. stretnutí.
(gem)
1. Pov. Bystrica
28 27 1 83:12 55
2. Žiar n/Hr.
28 24 4 74:23 52
3. Lipt. Hrádok
28 17 11 63:41 45
4. Hnúšťa
28 16 12 58:40 44
5. Krupina
28 16 12 56:55 44
6. Žilina
28 15 13 52:51 43
7. Poltár
28 14 14 52:55 42
8. Martin
28 4 24 25:75 32
9. Zvolen
28 4 24 21:75 32
10. Mil. B. Bystrica
28 3 25 23:80 31
I. TRIEDA STARŠIE ŽIAČKY STRED:
14. kolo: Žiar nad Hronom - Hnúšťa 0:3 (-13,
-18, -20) a 0:3 (-17, -15, -20), 15. kolo: Krupina Žiar nad Hronom 3:0 (11, 23, 7) a 3:1 (26, -6, 19,
14)
1. Pov. Bystrica
28 27 1 81:16 55
2. Poltár
28 24 4 76:22 52
3. Hnúšťa
28 21 7 71:26 49
4. Mil. B. Bystrica
28 18 10 62:32 46
5. Lipt. Hrádok
28 16 12 53:40 44
6. Žiar n/Hr.
28 12 16 44:52 40
7. Žilina
28 11 17 40:57 39

8. Krupina
9. Zvolen
10. Tat. B. Bystrica

28 8 20
28 3 25
28 0 28

25:63
15:76
1:84

36
31
28

MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH:
12. kolo: Žiar nad Hronom - Zvolen 2:0 (19, 20),
ŽIAR: Dobríková, Flešková, Hriňová, Kemiačová,
Krajčiová, Repiská, Smutková, Šályová, Šurková,
Talánová, Trubenová, Vargová, Zorkóczyová, Wagingerová (totožná zostava hrala aj za družstvá Žiar
A a Žiar B proti Zvolenu v súťaži MIDIMAX), 13. kolo:
Poltár - Žiar nad Hronom 2:1 (16, -19, 7), ŽIAR:
Dobríková, Flešková, Hriňová, Kemiačová, Krajčiová, Repiská, Smutková, Talánová, Trubenová, Vargová, Zorkóczyová, Wagingerová (totožná zostava
hrala aj za družstvá Žiar A a Žiar B v Poltári v súťaži
MIDIMAX)
1. Hnúšťa I.
10 10 0 20:1 20
2. Krupina
11 8 3 17:9 19
3. Hnúšťa II.
10 6 4 12:12 16
4. Poltár
10 4 6 10:13 14
5. Tat. B. Bystrica
10 4 6 9:13 14
6. Žiar n/Hr.
10 3 7 10:14 13
7. Zvolen
11 1 10 5:21 12
MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH - MIDIMAX:
13. kolo: Žiar nad Hronom B - Zvolen A 0:2 (-10,
-8), Žiar nad Hronom A - Zvolen B 0:2 (-22, -17),
Žiar nad Hronom A - Zvolen A 0:2 (-10, -7), Žiar
nad Hronom B - Zvolen B 2:0 (19, 24), 14. kolo:
Poltár B - Žiar nad Hronom A 2:0 (10, 16), Poltár
A - Žiar nad Hronom B 0:2 (-10, -20), Poltár A Žiar nad Hronom A 2:0 (11, 11), Poltár B - Žiar
nad Hronom B 2:0 (23, 12)
Tomáš Gemza

Volejbalové kadetky (na podaní Patrícia Michňová) zdolali v 15. kole stredoslovenských majstrovstiev doma favorita z Považskej Bystrice 3:2. Foto: Dušan Minár
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Kadetky porazili topfavorita z Považia

STRANA 15
POZVÁNKA

STRANA 14

Po víťazstve nad Zvolenom záchrana na dosah ruky

NA ŽIARSKEJ JEDNOTKE BUDÚ
ŠPORTOVÉ TALENTOVKY

Základná škola na ulici dr. Janského 2 v Žiari nad Hronom vyhlasuje talentové skúšky
do triedy pre žiakov so športovým nadaním
na 24. marca 2010 o 15. hodine v areáli školy (telocvičňa, mini ihrisko s umelou trávou).
Talentové skúšky pozostávajú z nasledujúcich
disciplín: skok z miesta, beh na 60 m, člnkový
beh (5 x 10 m), slalom s futbalovou loptou, hra
Druhé kolo talentových skúšok sa bude konať
14. apríla o 15. hodine v areáli školy.
(zš)

