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V tomto čísle:
DIÉTNE STRAVOVANIE NA“ŠTVORKE“

Od septembra sa bude v Základnej škole
na Jilemnického ulici pripravovať diétna strava.
V školskej jedálni sa bude pripravovať šetriaca, bezlepková a diabetická diéta pre žiakov
všetkých žiarskych škôl, ktorí o ne prejavia záujem. Viac informácií na 3. strane.

Mesto skejtpark postaví

UČITEĽ NA JEDNOTKU

Vedenie mesta každoročne odmeňuje prácu
žiarskych pedagógov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo v piatok
26. marca odmenených 13 učiteľov. Strana 5.
MESTSKÍ POLICAJTI SA STALI ÚČASTNÍKMI
DOPRAVNEJ HAVÁRIE

STRANA 2

Žiar navštívil ruský veľvyslanec
Alexander Udaltsov

Do služobného vozidla mestskej polície narazila v ranných hodinách vodička, ktorá prichádzala zľava a nedala prednosť. Na policajnej Škode
Roomster spôsobila škodu 4 750 eur. Strana 3.
PRESTAŇ A VYHRAJ

Súťaž Prestaň a vyhraj je určená fajčiarom
s cieľom pokúsiť sa prestať fajčiť. Okrem zdravotnej motivácie je tu i možnosť získať zaujímavé
a hodnotné ceny. Informácie na 7. strane.

IMPRO

Hudobné impro_ improvizačná hudobná skupina INVÁZIA - názov podľa témy spred roka Divadelné impro_
DS Ježkoveoči, DS Štiavničanky, DS Bystričanky, žiaci ZUŠ
Literárne impro_ Daniel Mališ, Saša Schneiderová Rétorické impro_ Erik Forgáč Výtvarné impro_žiačky ZUŠ
18.00 hod. vo Výstavnej sieni MsKC Žiar nad Hronom, vstupné 1€
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Výstavbu skejtparku podporilo v petícii 1377 ľudí, s jeho stavbou sa začne už v apríli

Primátorovi odovzdal petíciu Jakub Pethö.
V stredu 24. marca sa na Námestí Matice slovenskej v našom meste konala petícia za výstavbu skejtparku. Petícia sa začala o štrnástej
hodine a už po hodine sa pod ňu podpísalo viac
ako päťsto prívržencov skejtbordu či občanov,
ktorí myšlienku skejtparku podporujú.
Pod petíciu sa podpisovali mladší, starší i tí skôr
narodení, dokonca aj obyvatelia z okolitých dedín. Veď ak sa skejtpark podarí postaviť, bude ho
môcť využívať i mládež z okolitých obcí a miest,
pretože nie každá obec či mesto si môže dovoliť
stavať vlastný skejtpark. Do petície sa niekoľko
dní predtým zapojili aj niektoré školy a rozhodol
sa ju podporiť aj Mestský mládežnícky parlament
či žiarska hudobná skupina Nová Komunita. Aj
vzhľadom k tomu, že sa v krátkom čase začne s realizáciou projektu Revitalizácia centrálnej mestskej
zóny, ubudne tak priestor pre možnosti realizácie
mladých. Ako stojí v petícii, priestor na „Štvorke“ je
ideálnym miestom pre výstavbu skejtparku, pretože sa nachádza v okrajovej časti mesta, kde je dobrá dostupnosť a nenachádza sa v hustej zástavbe
bytových domov. Ako nám povedal Juraj Grolmus,
jeden z predkladateľov petície: „Petíciu sme sa
rozhodli podať preto, lebo aj občania, ktorí s výstavbou skejtparku nesúhlasia, spísali petíciu. Nie
sme žiadne združenie, sme iba partia mladých ľudí,
ktorí radi skejtujú práve tu v Žiari. Pod petíciu by
sme chceli získať čo najviac podpisov a dnes si tu,
na námestí, aj dobre zajazdiť. Samozrejme, dôvodom dnešnej akcie je najmä to, aby sa skejtpark
začal stavať. Veríme, že keď vedenie mesta uvidí,
koľko mladých ľudí výstavbu podporuje, tak sa
s výstavbou začne. Na druhej strane, veľa obyvateľom, ktorí žijú blízko námestia, neustále prekáža
hluk, keď sa tu mladí na skejtoch stretávajú. Ak budeme mať svoj priestor, určite už na námestí jazdiť
nebudeme.“ Na skejterov sa v stredu prišiel pozrieť
aj primátor Ivan Černaj. Ako zdôraznil, všetci, i tí,
ktorí s výstavbou skejtparku nesúhlasia, majú právo
na vyjadrenie svojho názoru. Po podaní nesúhlasnej petície si dalo mesto urobiť merania hluku, kto-

ré sú už známe.
Primátor Ivan Černaj: „Dnes je postoj mesta k výstavbe skejtparku úplne iný, ako bol pred siedmimi
rokmi, keď ma mladí so žiadosťou oslovili po prvýkrát. Vtedy som im jednoznačne povedal, že to
nie je prioritou mesta, pretože na to nie sú finančné
prostriedky. Prisľúbil som im však, že raz príde ten
deň. A ten deň prišiel, keďže sme našli nielen financie, ale aj miesto. Stalo sa však to, že hneď sa ozvala
aj druhá strana, teda tí, ktorí s výstavbou nesúhlasia.
Títo obyvatelia si myslia, že ich skejtpark v blízkosti
bydliska bude rušiť. Samozrejme, majú na to právo. Páči sa mi však, že sa tu dnes na námestí mladí
ľudia organizujú. Chcú ukázať, že nie sú nejakí darebáci či feťáci. Sú to ľudia, ktorí majú k niečomu
vzťah a sú pripravení za niečo bojovať.“ Primátor
zároveň vyjadril presvedčenie, že keď sa skejtpark
postaví a začne fungovať, všetci uvidia, že to určite
nie je také hrozné, ako očakávajú. „Môžem sľúbiť
za seba a aj za týchto mladých ľudí, že v prípade,
ak by tam dochádzalo k nejakým nedorozumeniam
alebo zvýšenej hlučnosti, urobia sa potrebné opatrenia,“ dodal Černaj. Deň po podpisovej akcii odovzdal do rúk primátora petičné hárky Jakub Pethö,
jeden z predkladateľov petície. Výstavbu skejtparku podporilo svojím podpisom 1377 ľudí.
Skejtpark sa v Žiari nakoniec stavať bude
Primátor mesta Ivan Černaj v pondelok 29. marca
rozhodol, že plánovaný skejtpark sa v areáli „Štvorky“ stavať bude. Podkladom pre jeho rozhodnutie
bol akustický posudok, ktorý na objednávku mesta
vypracovala spoločnosť Inžinierske služby Martin.
Ako hovorí správa, hladina zvuku môže pri intenzívnejšom využití zariadenia skejtparku (krátke
intervaly medzi prejazdmi a skokmi) prekračovať

prípustné hodnoty vo vonkajšom prostredí o 2 až
8 decibelov. Ako povedal hovorca mesta Martin
Baláž, pri dodržaní navrhovaných protihlukových
opatrení, prekročenie prípustných hodnôt nenastane. „Medzi navrhované opatrenia patrí použitie
iných materiálov ako je oceľ na kovové zábradlia
a rúrky, pokrytie plochy skejtparku povrchom, ktorý sa používa v bazénoch, vytvorenie protihlukovej
steny či obmedzenie prevádzkových hodín skejtparku.“ Ako sa vyjadril primátor Černaj: „Väčšinu navrhovaných opatrení by sme robili aj bez akustickej
správy. Či sa nám podarí realizovať všetky, budem
vedieť po vyčíslení nákladov.“ Na otázku, či sa neobáva ďalších protestov od obyvateľov priľahlej
bytovky, odpovedal: „Chápem obyvateľov priľahlej bytovky. Sťažnosť, ktorú som dostal, vychádza
najmä z ich obavy, že sa im zhorší kvalita bývania.
Myslím si, že keď už skejtpark bude fungovať, ukáže sa, že to nie je také zlé, ako si mysleli. Napokon,
športoviská máme v meste aj vo vnútroblokových
priestoroch, medzi panelákmi, hneď pod balkónmi
a ľudia tam žijú normálne, bez väčších problémov.“
S výstavbou skejtparku by sa malo začať v priebehu
apríla a spustený by mohol byť ešte v júni. Ako sme
už spomínali, stáť by mal v areáli Základnej školy
na Jilemnického ulici. Doteraz sa tínedžeri na skejtbordoch realizovali na starej fontáne na námestí či
na schodoch pri MsKC. V areáli „Štvorky“ bude nový
skejtpark na časti súčasného basketbalového ihriska, na ktorom sa upraví asfaltový povrch a osadí sa
päť skejtbordingových prvkov. „U-rampa“ súčasťou
skejtparku nebude. Na projekt výstavby sa podarilo
získať finančné prostriedky z Nadácie ZSNP a Slovalco, ktorá na tento účel poskytne 50-tisíc eur.
Ostatné financie budú použité z rozpočtu mesta.(li)

Skejteri sa teraz stretávajú väčšinou na námestí na starej fontáne.
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65 rokov od oslobodenia mesta sme si pripomenuli s ruským veľvyslancom

Svätý Kríž nad Hronom oslobodila počas
2. svetovej vojny sovietska armáda. Odvtedy
uplynulo už 65 rokov. Túto udalosť sme si pripomenuli v piatok 19. marca za účasti veľvyslanca Ruskej federácie Alexandra Udaltsova

na Námestí Matice slovenskej.
Skôr ako ruský veľvyslanec položil veniec k pamätnej tabuli venovanej osloboditeľom mesta,
stretol sa na pôde mestského úradu s vedením
mesta, na čele s primátorom Ivanom Černajom.
Potom sa spoločne presunuli pred pamätnú tabuľu, aby si sovietskych hrdinov uctili pietnou
spomienkou. Ako vo svojom príhovore povedal
Alexander Udaltsov, ako veľvyslanca jeho krajiny
ho teší, že Slováci nezabúdajú na viac ako 60-tisíc
sovietskych vojakov, ktorí položili život za slobodu
a mier v našej krajine. Spomienkovej slávnosti sa
zúčastnila aj poslankyňa NR SR Emília Müllerová,
prednosta Obvodného úradu Milan Žabka, členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov či poslanci MsZ. Oslobodenie nášho mesta si však pripomenuli aj žiaci

zo základných škôl v Žiari. Navyše, piataci priniesli
netradičný veniec, ktorý bol vyrobený zo stoviek
papierových skladačiek orizuru, symbolizujúcich
posolstvo mieru. K atmosfére piatkového popoludnia prispelo aj vystúpenie speváckeho súboru
Seniori-optimisti.
Okrem spomienkovej slávnosti sa Alexander
Udaltsov a Ivan Černaj zúčastnili i slávnostnej
schôdze Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Ruský veľvyslanec nebol v našom meste po prvýkrát. Navštívil ho už v roku 2007. Alexandra Udaltsova vtedy, okrem iného, zaujímalo i sprostredkovanie partnerstva medzi Žiarom a podobným
ruským mestom, ako aj možnosti investovania
ruského kapitálu v hnedom priemyselnom parku.
(li)

DIÉTNE STRAVOVANIE ŽIAKOV SA STALO SKUTOČNOSŤOU

Mesto Žiar nad Hronom reaguje na požiadavku rodičov a od septembra 2010 spustí novinku
v školskom stravovaní – prípravu diétnej stravy
v Základnej škole na Jilemnického ulici. V školskej
jedálni budú pripravovať šetriacu, bezlepkovú
a diabetickú diétu pre žiakov všetkých žiarskych
škôl, ktorí o ne prejavia záujem. Rodičia žiakov,
u ktorých podľa posúdenia lekára špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, sa môžu
rozhodnúť, či dieťa umiestnia na „Štvorke“, alebo sa
z inej školy budú žiaci chodiť stravovať do vybranej jedálne, prípadne si obed odnesú v obedároch.
Prvým predpokladom pre poberanie diétnej stravy je vyjadrenie špecializovaného lekára o nevyhnutnosti diétnej stravy pre dieťa. Druhým, veľmi
ŽIARSKE TROJIČKY UŽ MAJÚ TAKMER
ŠTYRI MESIACE

Začiatkom roku sme vás informovali o trojitom prírastku do rodiny mladých Žiarčanov.
Ešte v minulom roku, 19. decembra, sa manželom Urblíkovcom narodili traja chlapci. Dnes už
majú Filipko, Jakubko a Matúško takmer štyri
mesiace, rastú, priberajú a vnímajú okolitý svet.
S rodičmi už absolvovali aj prechádzky vonku a užili si prvé jarné lúče slnka. Pár týždňov
po ich narodení ich bol navštíviť aj primátor
mesta a prisľúbil im pomoc v podobe opatrovateľky, ktorá im dnes pomáha v starostlivosti
o deti sedem a pol hodín denne. Jedna škatuľa
sušeného mlieka, ktoré bábätká jedia a je ich
jediným zdrojom výživy, však rodičom vystačí iba na jeden deň. Trojičky tiež spotrebujú
neskutočné množstvo jednorazových plienok
a jednorazových vlhčených vreckoviek. Rodičia
preto určite uvítajú akúkoľvek formu pomoci,
napríklad v podobe jednorazových plienok,
jednorazových vlhčených vreckoviek či sušeného mlieka.
(MsÚ)

dôležitým predpokladom je spolupráca rodiča
s personálom školského stravovacieho zariadenia.
Ku každému z týchto detí je nutný individuálny prístup. Poskytovať diétny stravovací systém je veľká
zodpovednosť, preto sme jeho zavedeniu venovali
náležitú pozornosť. Po dôkladnom zhodnotení
možností jednotlivých žiarskych školských jedální
sme dospeli k záveru, že najvhodnejším zariadením
pre prípravu všetkých troch diét je práve školská jedáleň na „Štvorke“, hlavne čo sa týka dispozičného
riešenia prevádzky a kapacity zariadenia. Počas jarných prázdnin prebehla rekonštrukcia priestorov,
kde sa budú diéty pripravovať a v krátkom čase
zabezpečíme materiálno-technické vybavenie. Kuchárky budú vyškolené a do septembra postupne
MESTSKÍ POLICAJTI ÚČASTNÍKMI HAVÁRIE

V stredu 24. marca v ranných hodinách nedala
vodička vozidla Subaru prednosť služobnému
vozidlu mestskej polície, následkom čoho došlo
k zrážke oboch vozidiel. Náčelník MsP Vladimír
Mališ: „Hliadka mestskej polície sa vracala z výjazdu. Po prechádzaní na Ulici Š. Moysesa 65 jej
nedala prednosť vodička na prichádzajúcom
osobnom vozidle z ľavej strany. Následne došlo k stretu oboch vozidiel, ako aj k poškodeniu
stĺpu verejného osvetlenia.“ Pri tejto dopravnej
nehode nebol našťastie nikto zranený. Na služobnom vozidle MsP Škoda Roomster vznikla
škoda vo výške 4 750 eur.
(li)

vytvoríme všetky potrebné podmienky na kvalitnú
prípravu diétnej stravy pre našich žiakov.
Podľa prieskumu, ktorý urobilo mesto medzi rodičmi, špeciálnu diétu potrebuje asi 20 žiarskych
školákov, nie všetkým však v tom období bola diéta
diagnostikovaná lekárom. Mesto aj napriek nízkemu počtu investuje nemalé finančné prostriedky
(približne 3 000 eur) na vytvorenie podmienok,
aby vyšlo v ústrety rodičom detí so špeciálnymi
diétami. Čo je potrebné urobiť, ak máte záujem
o poskytovanie diétnej stravy na „Štvorke“ pre vaše
dieťa? Všetky potrebné informácie uverejníme už
v nasledujúcom čísle.
Dana Štefanková, metodik školského stravovania
STAROSTLIVOSŤ O VAŠE DIEŤA
PRIAMO U VÁS DOMA

Detské jasle v Žiari nad Hronom už niekoľko
rokov zabezpečujú profesionálnu starostlivosť
o deti vo veku od 6 mesiacov do dvoch rokov,
aby rodičia neprišli o prácu a mohli sa venovať
svojej kariére. Ako nám povedala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa, Monika Minárová: „Mesto Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ
detských jasieľ, má záujem rozšíriť túto službu
o terénnu formu, to znamená zabezpečiť starostlivosť o dieťa odborne spôsobilou osobou
v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa.
Išlo by o službu časovo obmedzenú, čiže 1 až
4 hodiny denne, v čase od 7.00 do 20.00 hodiny
na vybavenie neodkladných záležitostí, voľnočasové aktivity, krátkodobé nepravidelné pracovné povinnosti a podobne. Služba by bola
spoplatnená sumou 3,5 eura na hodinu.“ Ak
máte záujem o túto službu, môžete sa zúčastniť ankety prostredníctvom webovej stránky
mesta www.ziar.sk.
(li)
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Počas dní JARNEJ ČISTOTY 2010 bolo na skládku vyvezených 170 ton odpadu
V týždni od 22. do 27. marca mohli Žiarčania
využiť možnosť zbaviť sa objemného odpadu,
drobného stavebného odpadu, elektroodpadu,
pneumatík i nebezpečného odpadu v rámci Dní
jarnej čistoty 2010. Počas tejto akcie sa vyviezlo
na skládku 178 veľkokapacitných kontajnerov,
v ktorých sa nachádzalo 170 ton odpadu. Oproti
118 tonám, ktoré boli vyvezené počas Dní jesennej
čistoty v septembri 2009, je to o 52 ton odpadu
viac. Ide o odpad, ktorý, keďže sa väčšinou do zberných nádob nezmestí, často končí v prírode na nelegálnych skládkach odpadu. Tieto okrem toho, že
špatia brehy vodných tokov, okraje lesov a komunikácií a znepríjemňujú nám chvíle strávené v prírode, sú aj vážnou hrozbou pre životné prostredie.
Vďaka pravidelne konaným dňom jarnej a jesennej
čistoty sa množstvo takéhoto odpadu zneškodní
na riadenej skládke odpadov a odpady, ktoré je
možné ďalej zhodnocovať, napríklad pneumatiky, elektroodpad a niektoré druhy nebezpečných
odpadov, sa odovzdajú na zhodnotenie autorizovaným zhodnocovateľom. Takýmto spôsobom sa
staré nepotrebné pneumatiky premenia na gumené rohože používané ako podklad na detských
ihriskách a športoviskách, jednotlivé časti starých
elektrospotrebičov sa použijú pri výrobe nových,
a to, čo bolo kedysi nepotrebným a zbytočným odpadom, sa použije ako surovina na výrobu nových
produktov.
Väčšina obyvateľov, ktorí využili možnosť zbaviť
sa odpadu v rámci Dní jarnej čistoty 2010, rešpektovali usmernenia poverených zamestnancov mesta, aby pri ukladaní odpadu do veľkokapacitných
kontajnerov nedochádzalo k nežiaducim situáciám.

Avšak našlo sa mnoho Žiarčanov, ktorí nerešpektovala žiadne pravidlá ani pokyny. Odpad ukladali
ku kontajnerom, aj keď už boli uzamknuté, mnohí
dokonca aj vtedy, keď na stanovišti už žiadne kontajnery neboli. Takýmto spôsobom vzniklo v meste
niekoľko čiernych skládok, ktoré potom strpčovali
život v ich blízkosti bývajúcim Žiarčanom a ktoré
museli byť následne na náklady mesta (teda z daní
nás všetkých) zlikvidované. Mnohí nerešpektovali
ani to, na aký odpad sú veľkokapacitné kontajnery
určené, a tak sa stalo, že obsah veľkokapacitného
kontajnera museli prísť hasiť hasiči, lebo dovnútra
niekto vysypal horúci popol. Takéto situácie, o ktoré počas dní jarnej či jesennej čistoty nikdy nie je
núdza, znepríjemňujú život nielen obsluhe pri
kontajneroch, ale aj ostatným obyvateľom mesta,
lebo škodlivé látky, ktoré sa do ovzdušia uvoľnili
pri požiari odpadu vo veľkokapacitnom kontajneri, dýchali všetci okoloidúci a čierne skládky, ktoré

vytvorili nedisciplinovaní spoluobčania na stanovištiach veľkokapacitných kontajnerov, taktiež prekážali všetkým, ktorí okolo nich až do ich likvidácie
prechádzali. Nezatvárajme oči pred nedisciplinovaným správaním niektorých našich spoluobčanov!
Stačí zatelefonovať na Mestskú políciu (159), alebo
na Zelenú linku (0800 500 501), aby proti ich nežiaducemu správaniu mohli zakročiť kompetentné
orgány.
Obyvatelia Žiaru nad Hronom môžu veci, ktoré
nepotrebujú, nosiť v priebehu celého roka na Zberný dvor (Ul. SNP č.131) alebo sa ich môžu zbaviť
počas dní jarnej a jesennej čistoty. O termíne konania najbližších Dní jesennej čistoty 2010, ako aj
o rozmiestnení jednotlivých stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov, vás budeme včas informovať
prostredníctvom miestnych médií, prípadne sa
o nich môžete informovať osobne na Zelenej linke.
(OŽP)

Systém zberu bioodpadu v Žiari nad Hronom – centrum mesta a sídliská
S príchodom leta každoročne narastá množstvo
bioodpadu, a to nielen v častiach mesta s rodinnými domami a záhradkami, ale aj na sídliskách.
Orezávajú sa stromy a kríky, vyhrabávajú trávniky,
prekopávajú záhony... Pri týchto činnostiach vzniká bioodpad, ktorý nepatrí do zberných nádob
na zmesový komunálny odpad, ale je určený
na zhodnotenie v kompostárni. V častiach mesta
IBV a Šášovské Podhradie je zabezpečený pravidelný zber a zvoz bioodpadu podľa harmonogramu vývozu separovaných zložiek. Bezplatný zber
a zvoz je zabezpečený aj pre obyvateľov ostatných častí mesta, pričom je potrebné riadiť sa
nasledovnými pokynmi:
1. Bioodpad (trávu, lístie a pod.) zbaliť do plastových vriec, v prípade, že ide o konáriky, tieto
skrátiť na dĺžku max. 1 meter a zviazať dohromady.
2. Do termínu vývozu uskladniť bioodpad
vo vlastných priestoroch, resp. ku vchodu

www.mn.ziar.sk

do paneláku. V žiadnom prípade nenechávať
pripravené kôpky na voľnom priestranstve ani
neukladať do stojiska alebo ku stojisku!
Takýmto spôsobom vznikajú v meste čierne
skládky, keď okoloidúci prihadzujú na pripravenú
kôpku ďalší a ďalší odpad... Najlepšie je prispôsobiť
termín úpravy zelene k termínu zberu bioodpadu
(každý pondelok), aby nebolo potrebné uskladňovať bioodpad na dlhšiu dobu vo vlastných priestoroch.
Požiadavku na zber a zvoz bioodpadu nahlásiť na Zelenú linku (0800 500 501). Na linku
je potrebné nahlásiť meno volajúceho, kontaktné
telefónne číslo a presný popis miesta, odkiaľ sa má
bioodpad vyviezť.
Vývoz bioodpadu z centra mesta a zo sídlisk sa
realizuje každý pondelok počas celého roka. Požiadavka na vývoz však musí byť vopred ohlásená
na Zelenej linke a odpad upravený a uložený tak,
ako je popísané v bodoch 1. a 2.
(OŽP)
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Byť učiteľom nie je práca, ale poslanie
Deň výročia narodenia pedagóga, jazykovedca, prírodovedca, humanistu, filozofa či politika
Jána Amosa Komenského si pripomíname každoročne 28. marca. Na počesť učiteľa národov je
tento dátum aj Dňom učiteľov.
Hoci sa Medzinárodný deň učiteľov vo svete
oslavuje každoročne 5. októbra, na Slovensku sme
si Deň učiteľov prispôsobili dňu narodenia tohto
nášho najvýznamnejšieho učiteľa. Už štvrtýkrát
boli pri tejto príležitosti počas podujatia Učiteľ
na jednotku ocenení primátorom Ivanom Černajom pedagógovia nášho mesta.
Takmer 300 pedagógov z našich základných
a materských škôl, ako aj učiteľov v dôchodku sa
zišlo v Estrádnej sále Mestského kultúrneho centra
v piatok 26. marca. Ako po predchádzajúce roky, aj
teraz boli vybraní pedagógovia odmenení za svoju dlhoročnú svedomitú a kreatívnu pedagogickú
činnosť a za zodpovedné plnenie náročných úloh.
Okrem toho, po roku mali opäť príležitosť stretnúť
sa všetci pod jednou strechou. Pedagógov už tradične ocenil primátor Ivan Černaj spolu s vedúcou
odboru školstva a športu Martou Mergovou. Zo Zá-

Cenu primátora získala Marta Marušková.
kladnej školy na Ulici Dr. Janského si cenu prevzali
Peter Nemec, Monika Urblíková a Ľubica Katialová,
zo Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika boli vyznamenaní Dana Matušková a Simona Kyselová a
zo Základnej školy na Jilemnického ulici Kristína
Holá a Bibiána Nárožná. Pravidelne si ocenenie
prevezmú aj pedagógovia zo Základnej školy s materskou školou Š. Moysesa. Tento rok boli ocenené
Jana Repiská a Jana Mižúrová. Za 40-ročné pôsobenie v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej-Parákovej si prevzal cenu Andrej Jánoška. Dáša
Líšková a Mária Marková boli zase primátorom
odmenené za svoju prácu s deťmi v materskej škole.
Cenu primátora získala Marta Marušková
z „Jednotky“
Ako každý rok, aj teraz bola pripravená jedna
mimoriadna cena, ktorá sa udeľuje vybranému

učiteľovi za celoživotnú pedagogickú prácu a zodpovedné plnenie náročných úloh. Ocenenie primátora mesta bolo v tomto roku udelené Marte Maruškovej zo Základnej školy na Ulici Dr. Janského.
Veď ako o nej bolo povedané, vyznamenanie si
zaslúžila najmä za svoj dlhoročný prínos v pedagogike, za úspešnú prípravu svojich žiakov na rôznych
súťažiach či olympiádach, no najmä za jej ľudský,
priam až materinský prístup k deťom. Na „Jednotke“ pôsobí Marta Marušková už od roku 1978. Odvtedy už odovzdala vedomosti viac ako 300 deťom.
Ako o nej prezradil medailón, na dráhu učiteľky
nastúpila mladá, nadšená a plná ideálov. Ani dnes
sa nebojí experimentovať a nikdy sa neodmietne
naučiť niečo nové. Interaktívna tabuľa, internet,
e-mail, IKT, ale aj USB sú jej obľúbenými pojmami. Kolegovia na ňu prezradili, že je vždy ochotná pomôcť a podeliť sa o svoje skúsenosti, keďže
niekoľko rokov pôsobila aj ako okresná metodička.
Pri počítači v zborovni sedí už od šiestej ráno a nezastaví sa počas celého dňa. Ona sama tvrdí, že nevyčerpateľným zdrojom energie sú pre ňu práve deti.
Tie ju vnímajú ako láskavú, milú a vždy dobre naladenú osobu. Dokonca im nikdy nerozkazuje. Deti
iba rada poveruje dôležitými úlohami. Dokáže však
vždy pochváliť ich múdrosť, šikovnosť a zodpovednosť. V súčasnosti je triednou učiteľkou tretiakov.
So svojimi zverencami sa však nestretáva iba na vyučovaní, ale aj mimo neho. Vedie plavecký krúžok,
organizuje triedne výlety či besedy. Je tiež hlavnou
koordinátorkou projektu Zelená škola a dohliada
na to, aby žiaci šetrili vodu, elektrinu, zbierali použité batérie či správne separovali odpad. Na záver
ešte o nej kolegovia prezradili: „Hoci väčšina ľudí
sa dnes ženie za peniazmi a úspechom, ona má
iné ciele. V projekte Zelená škola túži získať čo najviac hviezdičiek. No bez ohľadu na to, koľko nám
ich ako škole pridelia, ona si hviezdičky uznania už
zaslúžila.“ Zrejme sa vo svojom povolaní drží kréda

K oceneným pedagógom patrila
tento rok aj zástupkyňa zo "Štvorky",
Kristína Holá.
Jána Amosa Komenského: „Hľadajme spôsob, aby
učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“ Výsledkom jej práce je i to, že na ňu žiaci nezabúdajú ani
po rokoch strávených mimo školských lavíc. V uliciach mesta sa jej často prihovoria a za jej láskavý
prístup a odovzdané vedomosti nie raz poďakujú.
Učiteľom urobil radosť aj Pavol Hammel
Podujatie pod názvom Učiteľ na jednotku má už
svoju tradíciu a okrem ocenenia býva pre všetkých
učiteľov pripravené aj prekvapenie v podobe hudobného hosťa. Po Petre Černockej či kapele Fragile ním bol tento rok spevák a skladateľ Pavol Hammel, ktorého sprevádzal hrou na gitare Juraj Burian.
O slávnostnú atmosféru sa počas celého podujatia
starali aj žiaci zo Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej z literárno-dramatického odboru.
(li)

Tento rok boli medzi ocenenými aj učitelia - muži. Jedným z nich je
Andrej Jánoška, dlhoročný pedagóg ZUŠ-ky.
www.mn.ziar.sk
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Svetový deň zdravia
Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva, mesto
Žiar nad Hronom,
Centrum voľného
času a Všeobecná
zdravotná
poisťovňa
pripravili
pri príležitosti Svetového dňa zdravia niekoľko akcií. Prevencia – predchádzanie ochoreniam - je najľahšou, a zároveň
najzložitejšou úlohou nielen pre jednotlivca, ale aj
pre celú spoločnosť. Pokiaľ je človek mladý a všetko funguje tak, ako má, často si nepripúšťa možnosť, že problém srdcového alebo nádorového
ochorenia sa môže týkať aj jeho samého. Neuvedomujeme si, že základy zdravotného stavu sa budujú už od detstva. Stravovacie návyky ako aj spôsob
života sa často preberajú z generácie na generáciu
a veľmi ťažko sa menia. Nevýhodou prevencie je,
že jej úspešnosť alebo i neúspešnosť sa odzrkadlí
až za niekoľko rokov. Aktívnym prístupom k ochrane svojho zdravia možno v 50 % prípadov predísť
riziku vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Ak máme
dostatok odborných informácií a chuť správať sa
podľa nich a vyhnúť sa rizikovým faktorom (neracionálna výživa, zlé stravovacie návyky, málo
pohybu, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu a stres), máme veľkú šancu dočkať sa v zdraví
staršieho veku a plne si užívať zaslúžený oddych
po rokoch tvrdej práce a povinností.
Poradňa zdravia: Ako sme na tom s tukovým
metabolizmom, nadváhou a pohybom? Porad-

ňu zdravia od jej prvopočiatkov navštívilo vyše
4 590 klientov, v roku 2009 ich bolo 634. Pre názornosť sme vybrali len malú časť zo sledovaných
rizikových faktorov v poradni zdravia pri RÚVZ
v Žiari nad Hronom. Z celkového počtu klientov
vyšetrených v poradni zdravia malo 45,54 % zvýšené hodnoty celkového cholesterolu, 41,43 %
zvýšené hodnoty triacylglyceridov (TG), nadváha
bola zaznamenaná u 47,65 %. Málo pohybu podľa hodnoty ochranného HDL cholesterolu malo
58,60 % klientov.
Kto je na tom lepšie: ženy alebo muži?
Zvýšený celkový cholesterol
Zvýšený tuk – TG
Nadváha
Málo pohybu
Vysoký krvný tlak

Ženy
51,18 %
38,41 %
44,85 %
28,92 %
12,90 %

Muži
31,96 %
49,15 %
54,40 %
37,06 %
56,38 %

Plán aktivít v apríli 2010
6. apríla v čase od 14-tej hodiny do 17-tej hodiny vás organizátori pozývajú na Námestie Matice
slovenskej, kde vám zmerajú krvný tlak, zistia vek
vašich pľúc alebo hodnoty celkového telesného
tuku. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia
uskutoční vo vestibule Domu kultúry na Námestí
Matice slovenskej.
7. apríla – Deň otvorených dverí v Poradni zdravia na RÚVZ v Žiari nad Hronom, Sládkovičova ul.
484/9, kde vám v čase od 7.15 hod – do 11.00 hod.
vyšetria tukový a cukrový metabolizmus bez objednania, poprípade sa na vyšetrenie môžete ob-

Rozostavané pavilóny v nemocnici zostávajú kraju
Ešte v auguste 2008 vtedajší predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Murgaš
predložil návrh na vyhlásenie prebytočnosti a predaj rozostavaných pavilónov v žiarskej a rimavskosobotskej nemocnici. Nový predseda kraja Vladimír
Maňka sa však spolu s poslancami BBSK, ako aj s vedením nemocníc dohodol, že rozostavané pavilóny
v oboch zariadeniach kraj nepredá, ale na 25 rokov
ich prenajme neziskovej organizácii.
Na dobudovanie objektov tak nezisková organizácia bude môcť použiť financie z eurofondov.
Ako povedal Maňka, nájom nebude vysoký. Podstatné je, že pavilóny bude spravovať neziskovka,
ktorá ich aj dobuduje. Kraj je ochotný dať jej dobré
podmienky, aby mohli poskytovať dobrú zdravotnú starostlivosť. Takúto dohodu privítal aj primátor mesta Ivan Černaj. Podľa neho to bude prínos
pre mesto, ako aj pre celý región. V rozostavanom

pavilóne nemocnice v našom meste bude fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, vrátane oddelenia
klinickej biochémie. Pribudne tu aj nové lôžkové
oddelenie pre dospelých. Podľa riaditeľa nemocnice Rastislava Kubáňa by mali byť spomínané oddelenia dokončené do troch rokov.
(li)

Rozostavaný pavilón v nemocnici
zostáva kraju. Foto: DuPe

OZNAM O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Mestský úrad v Žiari nad Hronom oznamuje občanom mesta, že v termíne od 1. do 18. apríla sa budú
doručovať platobné výmery na daň z nehnuteľností na rok 2010. Platobné výmery budú doručovať
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.

www.mn.ziar.sk

jednať. Na vyšetrenie treba prísť nalačno.
Ako chrániť svoje zdravie sa v tento deň môžete dozvedieť aj na Oddelení podpory zdravia
pri RÚVZ na Ulici Cyrila a Metoda 23 v čase od 8.00
do 15.00 hod. Dozviete sa tiež o kampani Prestaň a vyhraj; fajčiar, ktorý sa rozhodne prestať
fajčiť, môže vyhrať cenu v regionálnom kole a národnom kole. Fajčiari majú možnosť skúsiť, či
by vydržali bez fajčenia 1 mesiac, a to od 1. mája
do 31. mája. Prihlášky a informácie nájdete
na webových stránkach www.ruvzzh.sk, www.ziarnadhronom.sk a prevencia.ziar.sk alebo sa môžete
informovať na telefónnom čísle 045/678 20 62.
Každý, kto sa zúčastní, vyhráva zdravie!
9. apríla v čase od 11.00 do 16.00 hod. nás
nájdete v priestoroch hypermarketu Tesco. Okrem
odborných informácií, ako predchádzať chronickým ochoreniam, vám bude poskytnutá možnosť
poznať váš krvný tlak, vek vašich pľúc alebo hodnoty celkového telesného tuku, fajčiari hladinu
oxidu uhoľnatého v krvi a vydychovanom vzduchu, môžete sa objednať na vyšetrenie do poradne
zdravia.
Čo plánujeme v máji
21. mája sa bude konať Deň žiarskych škôl v areáli ZŠ na Ul. M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom.
22. mája bude I. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu.
O týchto a iných plánovaných akciách sa dozviete
cestou uvedených webových stránok RÚVZ alebo
mesta Žiar nad Hronom alebo prostredníctvom pripravovaných informačných materiálov.
(RÚVZ)
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM
DOKUMENTE: ÚZEMNÝ PLÁN
OBCE TRNAVÁ HORA

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 6 ods.
3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákona) oznamuje
verejnosti, že obstarávateľ – obec Trnavá Hora,
predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici ako príslušnému orgánu
štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Oznámenie o strategickom dokumente: Územný
plán obce Trnavá Hora. Oznámenie bolo dňa
24.3.2010 doručené mestu Žiar nad Hronom ako
dotknutej obci. Do uvedeného Oznámenia je
možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie každý pracovný deň v čase od 7.30 do 15.30 hod.
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, číslo dverí 6. Oznámenie je zverejnené
aj na internetovej stránke http://eia.enviroportal.
sk v časti EIA/SEA.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
k Oznámeniu doručiť do 9.4.2010 na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko v Žiari nad Hronom, Ul. SNP
č. 124, 965 01 Žiar nad Hronom.
(MsÚ)
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VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR

Dňa 12. júna 2010 v čase od 7.00 do 22.00
hod. sa na území Slovenskej republiky budú konať
voľby do Národnej rady SR na základe zákona
č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
Právo voliť do Národnej rady SR má každý občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb
dovŕšil 18 rokov veku. Prekážkou vo výkone volebného práva je:
•zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,
•výkon trestu odňatia slobody,
•pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Mesto vedie stály zoznam voličov, do ktorého občan môže nahliadnuť, aby sa presvedčil, či je v ňom
zapísaný a či údaje zapísané o jeho osobe sú úplné
a pravdivé. Stály zoznam voličov sa vedie v KPK,
okienko č. 4 – ohlasovňa, kde môže občan podať
námietku k prípadným chybám a nedostatkom.
V tomto istom okienku sa od 13. mája do 10. júna
2010 budú vydávať aj voličské preukazy. Občan,
ktorý sa v čase konania volieb nebude zdržiavať
v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať
o vydanie voličského preukazu. S voličským preukazom môže voliť občan v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR. Voličský preukaz je však
bez občianskeho preukazu neplatný.

HĽADÁM DOMOV

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo územia SR, môže písomne požiadať
obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť
o voľbu poštou musí byť doručená najneskôr
do 23. apríla 2010.
Občanom, ktorí sú zapísaní v zozname voličov
mesto do 18. mája 2010 doručí oznámenie o čase
a mieste konania volieb spolu so zoznamom kandidátov jednotlivých politických strán a hnutí. Občanom, ktorí majú zrušený trvalý pobyt a miestom ich
trvalého pobytu je mesto Žiar nad Hronom, oznámenie o čase a mieste konania volieb doručené nebude, ale si ho môže občan vyzdvihnúť na mestskom
úrade, Kancelária prvého kontaktu – ohlasovňa. Títo
občania budú zapísaní v zozname voličov v okrsku
č. 4 – Základná škola na Ul. Dr. Janského.
Zároveň chceme upozorniť na zmenu sídla volebného okrsku č. 10, ktoré bude na Základnej
škole na Jilemnického ulici (doterajším sídlom
bol Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
na Ul. SNP).
Bližšie informácie vám budú poskytnuté aj
na mestskom úrade alebo na č. tel: 045/678 71 57
alebo 045/678 71 20.
(r)

QUIT AND WIN 2010 – PRESTAŇ A VYHRAJ – SÚŤAŽ PRE FAJČIAROV

Súťaž Prestaň a vyhraj organizuje od roku
1994 Národný úrad verejného zdravotníctva
vo Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Úrad verejného
zdravotníctva SR každé dva roky pripravuje
národné kolo tejto súťaže. Súťaž je určená fajčiarom s cieľom pokúsiť sa prestať fajčiť v čase
od 1. do 31. mája a urobiť tak niečo pre svoje zdravie i zdravie svojej rodiny. Pomocou tejto súťaže si
na Slovensku úplne odvyklo od fajčenia viac ako
30 % súťažiacich. Motiváciou k prihláseniu sa
do súťaže je okrem zdravotného prospechu i
možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny.
Pravidlá súťaže Prestaň a vyhraj
Súťažiť môžu všetci prihlásení fajčiari, ktorí dosiahli vek najmenej 18 rokov. Prihlášku do súťaže treba odovzdať v termíne
do 30. apríla (rozhodujúci je dátum poštovej
pečiatky alebo prijatia e-mailu) na adresu: Regi-

onálny úrad verejného zdravotníctva, Oddelenie
podpory zdravia, Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar
nad Hronom alebo e-mailom na: buryova@
ruvzzh.sk. Ďalšie informácie o súťaži získate
na adrese www.ruvzzh.sk alebo na telefónnych
číslach 678 20 62, 678 20 63 a 678 20 61.
Účastník súťaže, ktorý prestal počas trvania súťaže užívať tabakové výrobky, získava možnosť byť
vyžrebovaný ako výherca jednej z možných cien
(regionálna, národná). Oddelenie podpory zdravia v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestským
úradom v Žiari nad Hronom vyhlasuje aj mestské kolo tejto súťaže. To znamená, že možnosť
vyhrať sa pre každého súťažiaceho v meste Žiar
nad Hronom zdvojnásobuje. Výhercovia národnej ceny budú vyžrebovaní spomedzi prihlásených z celého Slovenska. Miera úspešnosti súťaže sa bude hodnotiť prostredníctvom dotazníka
o jeden rok.
(r)

NA „DVOJKE“ BUDE OPÄŤ OTVORENÁ JAZYKOVÁ TRIEDA

Škola nemení svoju tradíciu a aj v školskom roku
2010/2011 otvára triedu so zameraním na rozšírené vyučovanie spoločenskovedných predmetov.
Vyučovanie cudzích jazykov od prvého ročníka
predstavuje alternatívnu formu vo vzdelávaní,
preto je dôležité, aby do jazykových tried boli zaradené deti, u ktorých je reálny predpoklad úspešného zvládnutia tohto náročnejšieho typu výučby
bez zbytočnej záťaže a stresu. Na pohovore, ktorý
sa uskutoční 13. apríla o 8.00 hod. v priestoroch

druhej prístavby školy, sa bude zisťovať úroveň
súvislého vyjadrovania v materinskom jazyku. Znalosť cudzieho jazyka nie je potrebná. Pohovoru sa
môžu zúčastniť aj deti, ktoré neboli zapísané v našej škole a majú záujem túto triedu navštevovať.
Viac informácií na www.zsstefanikazh.edu.sk alebo na telefónnych číslach 678 89 20 a 678 89 27.
Mgr. Ľubica Baranová, zástupkyňa riad. školy
pre I. stupeň

www.mn.ziar.sk

Asi 1-ročná fenka nižšieho
vzrastu, ktorá je zatiaľ k cudzím
ľuďom nedôverčivá, ale s ostatnými psíkmi si rozumie. Ľudí,
ktorí jej prejavia lásku, si určite
rýchlo obľúbi. Je vhodná skôr
na stráženie domu.

Asi 6-mesačný kríženec, psík malého vzrastu, ktorý je vhodný skôr
do bytu, nakoľko aj
v dospelosti bude menšieho vzrastu. Je to malá, chlpatá a energická guľka.

Asi 6-mesačná fenka,
ktorá je veľmi veselá,
šantivá a spoločnosť
iných psov si vychutnáva. Keďže bude
skôr vyššieho vzrastu, je vhodná skôr
k domu so záhradou,
kde bude mať výbeh.
NOVÝ ŠAT DENNÉHO CENTRA KLUBU
DÔCHODCOV

V súčasnom období prebieha rekonštrukcia
a modernizácia všetkých budov Materskej školy v Žiari nad Hronom. V jednej z týchto škôlok,
a to na Ulici A. Kmeťa, má svoje priestory aj
denné centrum – Klub dôchodcov. Keďže stav
priestorov si nutne vyžadoval určité úpravy,
po ukončení výmeny okien sa naši dôchodcovia z vlastnej iniciatívy pustili do vymaľovania
klubových priestorov. O tom, že to nebolo ľahké a jednoduché, svedčia aj slová vedúcej klubu dôchodcov Emílie Pobežkovej: „Najskôr bolo
potrebné povynášať nábytok a uvoľniť aj ostatné priestory, aby sa mohlo všetko vymaľovať.
Bolo potrebné tiež zasadrovať diery a pukliny,
vymerať steny či nakúpiť farby. Pán Pradla, člen
Klubu dôchodcov, sa podujal, že tieto priestory
vymaľuje. Denne sa v priestoroch klubu schádzalo 10 až 15 členov klubu, aby priložili ruku
k dielu. Natierali tak sokle, prenášali nábytok
či umývali okná.“ Dnes odvšadiaľ cítiť čistotu
priestoru a príjemný pocit. Dielo sa podarilo
a členovia klubu už prichádzajú do vynovených,
vymaľovaných a príjemných priestorov, kde
po niekoľkotýždňovej prestávke opäť pokračujú
vo svojej klubovej činnosti.
OSoO
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MSKC

16_4_ 2010 štvrtok o 16.30 hod.

vernisáž výstavy_ Výstavná sieň MsKC

Výstava fotograﬁí
a pohyblivých obrázkov

EROTIC NATION

autorská výstava Petra Kováča

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.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ A NEPRÍSTUPNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 18 ROKOV

sKORO
V MESTMÁJ
30_4_E
2010
stavan

ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV

9./10./11.4. o 17.00 hod. (dobrodružný, rodinný, USA, 103 min., slovenský dabing)
Johnny Depp ako Klobučník v nesmrteľnej klasike od režiséra
Tima Burtona. V jednom z najobľúbenejších príbehov všetkých čias,
popretkávanom kúzlami a mágiou, sa za pomoci špičkových vizuálnych efektov a najmodernejšej technológie dostávajú na plátna kín
najcharizmatickejšie postavy svetovej literatúry.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 7 ROKOV
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13./14.4. o 19.00 hod. (rodinná komédia, Francúzsko, 91 min., český
dabing)
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a ďalší hrdinovia
senzačných príbehov detských knižiek o Mikulášovi sa v hranej verzii
konečne dostávajú na filmové plátna.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ

17./18.4. 19.00 hod. (komédia, ČR, 102 min., česká verzia)
Nová česká komédia Zdeňka Trošku, režiséra trilógie Slunce,
seno,...
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
VALENTÍN

20./21.4. o 19.00 hod. (romantická komédia , USA, 125 min., slovenské titulky)
Režisér slávnej a nezabudnuteľnej Pretty Woman prináša ďalšiu romantickú snímku, ktorá si získa srdcia filmových fanúšikov – a nielen
tých zamilovaných!
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

how Scr
eamers
www.mn.ziar.sk
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POZVÁNKA

Pozývame vás na spomienkovú slávnosť
pri príležitosti 60. výročia Barbarskej noci
(násilné odvlečenie saleziánov z nášho mesta),
ktorá sa bude konať
dňa 14. apríla o 13.00 hod.
pred budovou kaštieľa v Žiari nad Hronom.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Cineama 2010
V sobotu 10. apríla sa uskutoční už 18. ročník
krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2010 –
v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella
o 9.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

6. 4. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
7. 4. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
8. 4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
9. 4. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
10. 4. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
11. 4. 8.00 – 21.00 lekáreň Iris
12. 4. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
13. 4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
14. 4. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
15. 4. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
16. 4. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
17. 4. 13.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
18. 4. 8.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
19. 4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
20. 4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod. RNDr. Anna Florovičová
DIA OKIENKO

Aromatická škorica
Dnes je už o škorici známe, že rastlina korenia
je prastarou kultúrnou rastlinou Číny a Indie. Ako
korenina sa používa už asi 5000 rokov. Nachádzame o nej zmienky v najstarších čínskych zápiskoch
z rokov 2800 pred n. l. Zmienky o škorici sú aj v hieroglyfoch v slávnom chráme boha Hóra v Hornom
Egypte, kde ju používali ako prísadu do kadidla.
Dnes sa už pestuje prakticky v celej tropickej oblasti Ázie, v Brazílii, ale aj vo Vietname a v Kórei. Škorica nie je plod, získava sa z vnútornej kôry mladých
výhonkov stálezeleného tropického stromu škoricovníka. Strom dorastá až do výšky 6 – 10 metrov,
jeho kvety majú zvláštnu príjemnú vôňu. Pôvodne
sa škorica lúpala z divorastúcich stromov. V druhej
polovici 18. storočia sa začali zakladať plantáže,
kde sa pestuje vo forme krov do trojmetrovej výšky, pretože najakostnejšia je kôra mladých, asi trojročných vetvičiek. Škoricovníku sa dobre darí v horúcom a vlhkom prostredí s priemernou teplotou
asi 30 stupňov. Prvé dažde v roku vyvolajú rýchly
rast mladých, krásne červených listov, ktoré neskôr
dostanú tmavozelenú farbu a v tomto štádiu sa už
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INFORMÁCIE
začína zber kôry, resp. výhonkov. Najkvalitnejšia
a najaromatickejšia kôra je z májového zberu. Škorica až po vysušení získava svoje hnedožlté zafarbenie. Čím je výhonok jemnejší a svetlejší, tým je aj
jeho aróma jemnejšia. Korenina má viacero druhov,
najznámejšia je škorica cejlónska a čínska, najlepšia
je z Cejlónu. Čínska škorica je kôra stromu škoricovníka čínskeho podobného cejlónskemu.
Udržiava hladinu cukru: škorica má svoju typickú vôňu závislú od obsahu éterického oleja a
ďalších aromatických zložiek. Vonia silno, osobitne
aromaticky, chuť má korenisto štipľavo sladkastú.
Účinná zložka cinnamaldehyd má podobné účinky
ako liek pôsobiaci protizápalovo a proti zrážaniu
krvných doštičiek. Škorica obsahuje tiež manitol,
triesloviny, živicu, sliz a iné látky, z minerálov mangán, vápnik a železo. Podporuje trávenie, vyvoláva
chuť do jedla a posilňuje žalúdok. Napomáha štiepeniu tukov, má dezinfekčné a antibiotické účinky.
Potláča rast baktérie Helicobacter pylori, ktorá sa
podieľa na vzniku vredovej choroby žalúdka. Vôňa
škorice podporuje funkciu mozgu. Škorica je veľmi
prospešná pre diabetikov 2. typu, pretože pomáha
udržať stabilnú hladinu cukru v krvi. Pre organizmus má aj zahrievacie účinky a teplý čaj s kúskom
škorice, zázvoru a medu dokáže dokonca zastaviť
v počiatočnom štádiu prechladnutie a chrípku.
Urýchľuje liečenie zachrípnutia, boľavého hrdla
a kašľa.
Príjemná chuť: škorica sa dobre znáša aj s inými
koreninami. Možno ju používať všade tam, kde sa
pridáva cukor, teda vo všetkých ovocných jedlách,
polievkach, koláčoch, mliečnych nápojoch, pudingoch, kompótoch. Škorica nielen zlepší chuť a vôňu
ovocných štiav, ale má aj konzervačné účinky. Pridáva sa do punčov, varených vín a niektorí labužníci si ju s obľubou pridávajú aj do kávy.
Škorica
je využívaná pri výrobe žalúdočných korenistých
a bylinných likérov. Kassiová škorica je dôležitá
pri výrobe mydla, v kozmetickom a voňavkárskom
priemysle.
Vypracovala Margita Cibuľová. (Prevzaté z časopisu Diabetik č. 11-12/2009, str. 38 - 40.)
POĎAKOVANIE OD PEDAGÓGOV

Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu
mesta, že nezabúda na svojich učiteľov a váži si
ich tak náročnú a dôležitú prácu. Jedným z dôkazov toho je aj organizácia podujatia Učiteľ na
jednotku. Dovolím si tvrdiť, že sme jedno z mála
miest, ak nie jediné, ktoré si svojich učiteľov uctieva takýmto dôstojným spôsobom. Nezabúda
sa pri tom ani na učiteľky materských škôl, ale
hlavne na bývalých pedagógov – dôchodcov.
Tento ročník tiež hodnotíme veľmi pozitívne –
aj s pestrým programom pod profesionálnym
moderátorským vedením. Veríme, že v tradícii
budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
Oceneným pedagógom srdečne blahoželáme
a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.
Za pedagogický kolektív materskej školy
Martina Šimková, riaditeľka

www.mn.ziar.sk

VENUJTE 2 % Z DANÍ OBČIANSKEMU
ZDRUŽENIU POMÔŽME ŠKOLE,
JILEMNICKÉHO UL. Č. 2,
ŽIAR NAD HRONOM

Najlepšia investícia je do vzdelania. Preto si
vám opäť dovoľujeme pripomenúť, že svojimi
2 % môžete podporiť aj naše občianske združenie. Základnými cieľmi činnosti združenia je
podporovať kvalitný všestranný rozvoj duševných, fyzických a morálnych hodnôt žiakov,
podporovať nadaných a talentovaných žiakov, prispievať na skvalitnenie materiálnych
podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu,
zlepšovať podmienky na rozvoj športu, mimoškolskej a záujmovej činnosti žiakov.
Tlačivo nájdete aj
na www.zsjilemnickehozh.sk
Ďakujeme!
IČO: 378 917 66
Číslo účtu: 1679637255/0200
Mgr. Kristína Holá, predsedníčka OZ
Pomôžme škole

Nadácia ZSNP a Slovalco sa aj v tomto roku
uchádza o 2 % z daní a v tejto súvislosti si dovoľuje obrátiť sa na všetkých občanov s prosbou,
aby pomohli sústrediť finančné prostriedky,
ktoré nadácia využije v prospech regiónu, v ktorom žijeme. Nadácia ZSNP a Slovalco je najvýznamnejšou inštitúciou tohto druhu v žiarskom regióne a veľkou mierou prispieva k jeho
rozvoju. Cenným zdrojom príjmov boli aj vlani
2 % z daní fyzických a právnických osôb. Boli
medzi nimi aj naši zamestnanci a mnohí občania nášho okresného mesta a jeho okolia.
Správna rada nadácie všetkým srdečne ďakuje
za dôveru.
Aj vaše 2 % z daní, darované Nadácii ZSNP
a Slovalco, môžu byť významným prínosom pre rozvoj regiónu, v prospech nás
všetkých.
Nadácia v minulom roku rozdelila
cca 271-tisíc eur v nasledovných oblastiach:
Vzdelávanie
136-tisíc eur
Ekológia
57-tisíc eur
Zdravie a sociálna výpomoc 51-tisíc eur
Kultúra 27-tisíc eur
O postupe, ako môžete nadácii poskytnúť
2 % z daní, vás budeme radi informovať na telefónnom čísle: 045/608 7217 alebo 608 8918.
Nadácia ZSNP a Slovalco, Priemyselná 12,
965 63 Žiar nad Hronom
IČO: 00626813

10

INZERCIA/PUBLICISTIKA/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

6. apríl 2010 | Mestské noviny

1/7

•Predám 2-izbový byt na Pod vrškoch, neprerobe5/7
ný. T: 0905 836 678
•Predám 3-izbový byt v ZH, pôvodný stav.
Cena dohodou. Volať iba vážny záujemca.
T: 0944 119 279
6/7
•Predám 2-izbový byt v ZH, OV, Š. Moysesa 17/14,
2 pivnice, prízemie, plastové okná, bezpečnostné dvere, príp. aj s nábytkom. Cena dohodou.
8/7
T: 0907 806 779, 0903 178 838
•Predám 3-izbový byt na Etape, Ul. Vansovej,
OV, pôvodný stav, 3. poschodie, tichá lokalita,
možnosť parkovania. Cena: 40 000 € (po zľave).
12/7
T: 0905 445 756
•Predám 3-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika. Cena
12/5
dohodou. T: 0907 236 829
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dlhodobo prenajmem 2-izbový tehlový byt
na námestí v ZH. Byt je po kompletnej rekonštrukcii, čiastočne zariadený. Cena: 265 € + energie. Voľný od 1. 5. T: 0915 781 238
2/7
AUTO MOTO

•Predám VW Passat – variant Comfortline
2.0 TDI, 103 kW, r. v. 11/2006 – model 2007, 137 000
km, predné – zadné senzory, šedá metalíza, letné/zimné pneu, servis. knižka. Cena: 8 900 €.
T: 0903 340 236 (ZH)
10/7
•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.
11/6
T: 0907 605 431
ZAMESTNANIE

•Hľadám prácu ako opatrovateľka, taktiež vypomôžem aj pri domácich prácach. T: 0908 896 138 9/7
SLUŽBY

•Ponúkam murárske práce. T: 0907 566 236

11/7

Nastala chvíľa významná,
minútka dlhá zastania,
v nej film života sa premietol,
aby nám toto krásne jubileum pripomenul.

D

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám garáž v ZH na Partizánskej ul. (oproti poľnohosp. družstvu). Cena: 4 300 €. T: 0911 800 568

BLAHOŽELANIE

PREDAJ

•Predám stojacu striebornú retro lampu. Tri ramená s možnosťou ľubovoľného ohnutia, žlté a červené tienidlá. Cena: 50 €. Foto pošlem na vyžiadanie.
E-mail: peta@prozone.sk
3/7
•Predám kancelársky stôl (30 €), konferenčný
rozkladací stôl (25 €), 4 x váľandu (á 35 €), skriňu
(50 €), obývaciu zostavu (100 €) a sedaciu súpravu (50 €). Dohoda možná. Foto na vyžiadanie.
4/7
E-mail: peta@prozone.sk
•Výhodne predám stojany do obchodu (vhodné na textil, príp. second-hand), ramienka, registr. Pokladňu a zrkadlá do skúšobnej kabínky.
7/7
T: 0904 822 531
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S láskou a v zdraví nech sa ti darí, k 80. narodeninám
želajú drahej mamičke, starkej a babke
Ľudmile Valachovej
dcéra a syn s rodinami. K blahoželaniu sa pripája rodina
Brezianska.

GASTROFESTIVAL 2010 KARIBIK
Karibik, nazývaný aj „raj na zemi“, je ešte stále
pre nás exotický a často nedostupný. Pôvodní
obyvatelia – Karibovia, sa venovali prevažne poľnohospodárstvu, pestovali kukuricu, obilie alebo
papriku. Miestna kuchyňa bola ovplyvnená hlavne
kombináciou francúzskej, španielskej, americkej,
indickej a v neposlednom rade, európskej kuchyne. Tradičné jedlá sú jednoduché a dajú sa ľahko
pripraviť. Dochucujú sa hlavne cesnakom, rascou,
čiernym korením, oreganom, paprikou, bobkovým listom, ale aj bylinkou albahaca, ktorá je podobná bazalke. Pre Karibskú oblasť sú taktiež typické morské plody ako krevety, mušle, ustrice či
žralok z čeľade Carcharhinidae. Karibská kuchyňa
má svoje typické špeciality – stehienka z obrovských žiab, ktoré sa špeciálne chovajú na mäso;
slaný syr podávaný s presladenou marmeládou;
bravčové s čiernymi fazuľami, petržlenom a cibuľou – palomilla steak; kurča varené v žltej ryži;
ajiaco – hustá mäsovo-zeleninová polievka; ropa
vieja – soté z hovädzích plátkov, cibule a červenej
papriky. Múčniky zvyknú byť dosť sladké, môžete
ochutnať napríklad tortu s ananásom, smažené
sladké banány alebo kubánsky krém zvaný Natilla, podávaný s teplým exotickým ovocím. My ako
manažéri Karibskej reštaurácie Caribean Suèno si
vás dovoľujeme pozvať na:
- Picante esquila - Pečené krevety na panvici s pikantnou cesnakovo-medovou omáčkou.
- Pollopecho con piña almendra – Dusené kocky kuracích pŕs na smotanovej omáčke s kúskami
ananásu, šampiňónov a opekanými mandľami.
- Olivo bulbo marrajo – Pečené plátky zo žraloka
na mladej cibuľke s olivami.
- Quacamole jitomate con albardilla – Paradajkovo-avokádový šalát s anglickou slaninou a s bylinkovým dressingom podávaný s krutónmi.
- Natilla – Studený smotanovo-vanilkový krém
na horúcej omáčke z ovocia.
(zsšoas)
Tešíme sa na vašu návštevu!

www.mn.ziar.sk

SPOMIENKA

Dňa 24. apríla uplynie 10 dlhých rokov, čo
sme sa navždy rozlúčili s našou drahou sestrou,
maminkou a starou mamičkou
Máriou Sedliakovou, rod. Medveďovou.
S láskou spomíname všetci, ktorí sme ju milovali. Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého brata
Jána Putiša,
ktorý nás opustil 10. marca vo veku nedožitých 65 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Poďakovanie patrí aj bývalým
spolupracovníkom a členom Hasičského a záchranného zboru, všetkým priateľom a známym, ktorí ho odprevadili na jeho poslednej
ceste a snažili sa zmierniť náš žiaľ. Smútiaca
rodina.
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Otvárame jazykovú školu!
Apríl sa v Akadémii vzdelávania nesie predovšetkým v duchu jazykovej školy. Od 12. apríla
do 1. júla budú prebiehať nové jazykové kurzy
pre dospelých, mládež a deti. Akadémia vzdelávania organizuje kurzy pre širokú verejnosť, ako
aj úzko špecializované kurzy. V rámci všeobecného jazykového vzdelávania ponúka anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky
a ruský jazyk. Špecializované kurzy sú zamerané najmä na anglický jazyk – napr. Angličtina
pre sekretárky, inžinierov, manažérov, technická angličtina, z inojazyčných sa stal veľmi
obľúbeným kurzom Nemčina pre opatrovateľstvo. Rozsah tohto kurzu je akreditovaný na 60
vyučovacích hodín. Výučba je zameraná nielen
na gramatiku a slovnú zásobu z oblasti opatrovateľstva, ale najmä na nácvik modelových situácií, ktoré sa pri práci opatrovateľa/ky vyskytujú.
Cieľom kurzu je pripraviť klientov do praktického života, v ktorom sú nútení používať cudzí
jazyk v každodennej komunikácii, preto jednou
z najpoužívanejších metód v rámci tohto kurzu
je konverzácia. Po úspešnom absolvovaní kurzu klienti dostanú osvedčenie akreditované MŠ
SR. Akadémia vzdelávania okrem skupinových
kurzov ponúka svojim klientom tiež kurzy individuálne, v rámci ktorých si frekventant sám
určuje čas aj intenzitu výučby. Lektor sa snaží
vyhovieť jeho individuálnym požiadavkám.
Novinkou je zámer osloviť špecifickú skupinu obyvateľstva – našich seniorov. Keďže nie
každému vyhovuje veková rôznorodosť účastníkov v kurzoch, začala Akadémia vzdelávania
organizovať jazykové kurzy pre vekové skupiny
50 + a 60 +. Pre pokročilých účastníkov ponúkame prípravu na medzinárodné certifikáty,
akými sú napr. TELC alebo Cambridgeské certifikáty či konverzačné kurzy. Výhodou našich
kurzov je rozvrh hodín, ktorý si klienti stanovujú po dohode s lektorom sami na úvodnom
stretnutí. Ďalšou výhodou je nákup učebníc
za výhodné ceny, či možnosť platiť kurzovné
na splátky. Klientov Akadémie vzdelávania najviac oslovuje systém výučby, v rámci ktorého
môžu získať certifikáty AV, alebo osvedčenia
akreditované MŠ SR.
Do 7. apríla prebieha v pobočke Akadémie
vzdelávania zápis do jazykovej školy. Touto
cestou pozývame všetkých, ktorí majú záujem
zlepšovať svoju jazykovú úroveň, alebo sa naučiť niečo nové.
(av)
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INZERCIA

prevádzka: Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk
Ponuka – predaj bytov:
•1-izb., OV, Ul. ČSA, Kremnica, 15.000 € / 451.890,- Sk + dohoda
•2-izb. tehl., OV, Ul. 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.mn.ziar.sk

Ponuka – predaj ostatné nehnuteľnosti:
•obchodno-kancelársky priestor o výmere 210 m2, centrum ZH,
100.000 € / 3.012.600,- Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička, 266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•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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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Rozprávkový týždeň – rozprávkový chodník v cirkevnej škole

Rozprávkový týždeň alebo rozprávkový chodník
– tak by sa dal nazvať týždeň, ktorý sme absolvovali
v marci – mesiaci knihy. Deti prvého stupňa sa spolu s učiteľkami premenili na rozprávkové bytosti a
každý deň sa snažili splniť úlohy, ktoré si na začiatku dňa zadali. V pondelok sme sa zahrali na detektívov a pomocou zašifrovaných obrázkov spoločnými silami hádali, o akú rozprávku ide. Hneď sa
mohli presvedčiť a zistiť, kto a ako často číta alebo
pozerá rozprávky. V utorok sme bádateľské úlohy
riešili vo svojich triedach. Učiteľky si pre deti pripravili kvízové otázky, hádanky, omaľovánky a tie
sa ich snažili za časový limit vypracovať. Niektoré robili samostatne, niektoré spoločnými silami
na tabuľu či v pracovných listoch vo dvojiciach.
Vyskúšali sme si aj krasočítanie rozprávky O škaredom káčatku. Niektoré úlohy boli naozaj ťažké, ale
neverili by ste, ako niektorí správnemu riešeniu vedeli prísť na koreň. Dobrá nálada a smiech pri tom
určite nechýbali. Streda bola zameraná na súťaženie v družstvách medzi ročníkmi na stanovištiach

Vynášanie

pomenovaných podľa známych rozprávok. Prvé
stanovište sa volalo Popoluška preberá hrášok. Tu
mali deti za úlohu vybrať spomedzi seba jedného
spolužiaka, ktorý mal zo sklenej nádoby so zmesou
roztriediť hrach, fazuľku a slnečnicu na tri kôpky.
Na druhom stanovišti dlhý, široký a bystrozraký, zameranom na šikovnosť rúk, lovili deti poklad z mora
pomocou udice. Pomocou stupají museli deti prejsť po cestičke na treťom stanovišti s názvom Shrek.
Na poslednom stanovišti si deti netrénovali šikovnosť tela, ale svoje hlavičky a ruky. Niektorí museli
krasopisne prepísať kratučký text a iní zas poskladať puzzle. Vo štvrtok sa do súťaží v spievaní zapojili hlasivky. Piatok bol posledným dňom rozprávkového týždňa. Na tento deň sa všetci tešili, pretože si
mohli obliecť masku rozprávkovej postavičky podľa svojho želania. Stretli sme sa všetci v telocvični,
kde sme si „pozreli básničku v rozprávke“ Žabiatko,
od známej detskej autorky Ľudmily Podjavorinskej. Po predstavení sme si prezreli všetky masky –
od piráta, princezné, zvieratká i medovníkovú chalúpku. Boli rôzne, od piráta, princezné, zvieratká až
po medovníkovú chalúpku. V triede každá učiteľka
odmenila svojich žiakov zaslúženými diplomami
pre udatných rytierov a krásne princezné, ktorí
počas celého týždňa zvládli sedem umení: krasočítanie, krasopis, počítanie, reč anglická, šikovnosť
tela, šikovnosť rúk a hudba. Rozprávkový chodník
sa úspešne skončil.
Mgr. Jana Repiská a Mgr. Martina Zemánková,
učiteľky I. stupňa

Moreny

Príchod jari v Materskej škole – elokovanej triede na Ulici A. Kmeťa 17 v našom meste už tradične spájame so starodávnym slovanským zvykom – pálením Moreny. Udržiavame a šírime tak ľudové zvyky našich predkov. V piatok 19. marca sme sa vyobliekaní v krojoch rozlúčili so zimou. Dievčatám nechýbali venčeky na hlavách a chlapcom paličky so stužkami, z ktorých neskôr urobili cestičku
pre jarnú vílu. Tento rok sme sa s Morenou rozlúčili na školskom dvore. Morena, Morena... spievali deti
pri jej vyprevádzaní. Medzi textom opakovali: „Zimu vyženieme, teplo prinesieme“. Jar sme privítali ľudovými piesňami, tancami a hrami. Každý z nás si želal, aby si krehká jar podala ruku s mocným slnkom
a čarovným prútikom prebudila stuhnutú zem, veď i počasie nám prialo, keď nás lúčiky slnka hladkali
na tvár. Spoločne sa nám určite podarilo odohnať zimu a zobudiť jarnú prírodu zo spánku.
Kolektív MŠ – ET na Ul. A. Kmeťa č.17

www.mn.ziar.sk
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Priateľstvo s knihou
Každoročne v mesiaci marec našu pozornosť
pútajú knihy. Žiacka knižnica v Základnej škole
na Ulici M. R. Štefánika pripravila aktivity pre
prácu v knižnici pre všetkých žiakov školy. Tento rok sa zamerali na autorov pochádzajúcich
z nášho regiónu. Prvý stupeň sa venoval tvorbe
Eleny Čepčekovej, druhý stupeň povestiam Jozefa Horáka. Žiaci pracovali s knihami, mnohé
poznatky získali aj z internetu, rýmovali a zhotovovali pútavé plagáty. Priatelia napĺňajú život radosťou. Kniha je priateľ človeka – poteší,
rozžiali, vzbudí napätie, obohatí o poznatky. Je
to priateľ, ktorý je vždy naporúdzi. Neodmieta
nás. Preto cieľom „Dvojky“ je nadviazať priateľstvo s knihou. Práca v knižnici možno bola
pre niekoho prvým krokom k tomuto cieľu.
A o to sa na tejto škole všetci snažia. „Dvojka“

Radosť z príchodu jari...
Keďže marec je mesiacom knihy, a zároveň
aj začínajúcim mesiacom jari, uskutočnili sme
v elokovanej triede materskej školy na Ulici M. R.
Štefánika, viacero podujatí. Našim cieľom bolo
vštepiť deťom hodnoty rozprávkových kníh
a priblížiť im ľudové tradície. Rozprávku o Martinovi a hviezde si deti pozreli v krajskej Hvezdárni a planetáriu M. Hella. V mestskej knižnici deťom tajomstvá kníh prezradila bábika s menom
Knihulka Otilka. Svoju najobľúbenejšiu knižku
mali deti možnosť prezentovať v rozprávkovom
dni Deň mojej knihy. Na toto podujatie, uskutočnené v rámci spolupráce so Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika, sa prišli predstaviť
štvrtáci s rozprávkou O dvanástich mesiačikoch.
Úspech tohto dňa bolo vidieť na rozžiarených
tvárach všetkých detí. Vo štvrtok 18. marca sa
deti z rozprávok preniesli do minulosti na dedinu. V duchu ľudových tradícií v krojoch spevom
a tancom vyhnali zimu a privítali prvé jarné lúče
vynášaním Moreny. Na vyhnanie zimy a privítanie jari sme pozvali aj našich veľkých kamarátov
zo školy. Veď aj my, malí škôlkari, sme veľmi šikovní a usilovní.
Kolektív elokovaných tried, Ul. M. R. Štefánika 23
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Žiar má dvoch majstrov a dvoch vicemajstrov Slovenska v športovej streľbe

Ilustračné foto: šsk
V telocvični žiarskej IV. základnej školy sa
vo štvrtok 25. marca uskutočnila Cena Mesta Žiar
nad Hronom o titul majstra Slovenska v streľbe
zo vzduchových zbraní mládeže. Na podujatí sa
zišli najlepší slovenskí mládežnícki strelci, aby
predviedli svoje schopnosti. V silnej konkurencii sa
nestratili ani žiarski pretekári zo Športovo-strelec-

kého klubu MŠK. Vladimír Baláž a Renáta Záhorcová si vo svojich kategóriách vystrieľali titul majstra
Slovenska, Michal Baláž a Lenka Hudecová získali
striebro. Absolútnu dominanciu preukázali Žiarčania v disciplíne vzduchová pištoľ 40 rán, v ktorej
obsadili prvé tri priečky. Hlavným rozhodcom podujatia bol Marián Grúber.
Výsledky:
VzPu Slávia 30 - chlapci do 14 rokov: 1. Marián
Hodoň 290 bodov, 2. Milan Fuljer (obaja ŠSK Hôrky) 289, 3. Štefan Šulek (SŠK Banská Štiavnica) 286,
... 6. Filip Šulek 258, ... 12. Šimon Ďuriga 206,
... 14. René Kmeť 185, 15. Marek Slašťan 182, 16. Ondrej Kováč (všetci ŠSK MŠK Žiar nad Hronom) 178
VzPu Slávia 30 - chlapci do 16 rokov: 1. Boris Gaňa
(ŠSK Hôrky) 287, 2. Michal Baláž (ŠSK MŠK Žiar nad
Hronom) 285, 3. Ján Líška (ZŠ s MŠ Zvolenská Slatina) 284, ... 6. Matúš Kašiar 258, 7. Martin Hogh 253,
... 14. Ľuboš Rudzan (všetci ŠSK MŠK Žiar nad Hro-

nom) 212
VzPu Slávia 30 - dievčatá do 14 rokov: 1. Jana Saganová 292, 2. Nikola Machárová 285, 3. Júlia Stachová (všetky ŠSK Hôrky) 269
VzPu Slávia 30 - dievčatá do 16 rokov: 1. Veronika
Vargová (ZŠ s MŠ Kalinovo) 289, 2. Anežka Havlíková (ZŠ s MŠ Zvolenská Slatina) 286, 3. Michaela
Hübnerová (ŠSK Hôrky) 280
VzPu ISSF 40 - chlapci: 1. Boris Gaňa 399, 2. Milan
Fuljer 398, 3. Dávid Drdák (všetci ŠSK Hôrky) 394
VzPu ISSF 40 - dievčatá: 1. Michaela Hübnerová
400, 2. Nikola Saganová (obidve ŠSK Hôrky) 399,
3. Veronika Vargová (ZŠ s MŠ Kalinovo) 398
VzPu 40 stoj: 1. Renáta Záhorcová (ŠSK MŠK Žiar
nad Hronom) 370, 2. Michaela Hübnerová 369,
3. Martina Frátriková (obidve ŠSK Hôrky) 332
VzPi 40: 1. Vladimír Baláž 352, 2. Lenka Hudecová
350, 3. Ľuboš Kupec (všetci ŠSK MŠK Žiar nad Hronom) 349
Tomáš Gemza

Žiarski basketbalisti vedú skupinu o záchranu, juniori vyhrali na Interi
BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA:
Skupina o 9. - 16. miesto (o záchranu) - dohrávka
7. kola: BK MŠK Žiar nad Hronom - B.S.C. Bratislava 73:53 (28:30), Gašparík 26, Baláž 18, Fábry 12,
Hörömpöli 10, Prokeš 5
Aj keď družstvo z Bratislavy prišlo posilnené
o hráčov z extraligy, zrodilo sa jednoznačné víťazstvo Žiarčanov. Po vyrovnanom prvom polčase začali domáci v tretej štvrtine lepšie kombinovať v útoku. Na ich zónovú obranu súper
nevedel nájsť recept a tak náskok Žiaru postupne
narastal. Záver zápasu bol exhibíciou domácich.
(mb)
9. kolo: Slovenský Orol Levoča - BK MŠK Žiar
nad Hronom 59:90 (34:39), Fábry 16, Baláž 14,
Gašparík 14, Jonas 12, Prokeš 10, Jackuliak 8, Kováč
8, Horváth 4, Bulko 2, Štefanec 2
Žiarčania nastúpili do stretnutia v pozícii favorita,
no v prvom polčase to vôbec nebolo vidieť. Nedarila sa im streľba z dlhých vzdialeností a súperovi
padlo do koša takmer všetko. V druhej časti hry sa
rozstrieľali Baláž s Jonasom a súper zrazu nevedel,
kam skôr skočiť. Náskok hostí postupne narastal; až
na rozdiel 30 bodov. Žiarčania sa prezentovali veľmi
dobrou zónovou obranou, do ktorej sa súper v druhom polčase nedokázal presadiť.
(mb)
Ostatné zápasy: Pezinok B - Trnava 90:58, B.S.C.
Bratislava - Trenčín 50:57, Svit - Zvolen 72:90
10. kolo: BKM Legato Svit - BK MŠK Žiar nad
Hronom 74:92 (33:48), Baláž 31, Fábry 20, Kováč
12, Štefanec 8, Horváth 7, Prokeš 5, Jackuliak 5, Bulko 4
Zápas pod Tatrami rozhodol o zotrvaní nášho

družstva v prvej lige. Žiarčania nastúpili na palubovke, ktorá býva pre väčšinu družstiev nedobytná. Žiarčania však podali fantastický výkon a počas
celého zápasu boli jasne lepším tímom. Výborná
zónová obrana, trpezlivosť v útoku a presná streľba z dlhých vzdialeností rozhodli o tomto veľkom
víťazstve našich hráčov. Vynikajúcim výkonom sa
prezentoval Baláž. Svojou presnou streľbou v útoku a výbornou pozičnou hrou v obrane predvádzal
doslova extraligový výkon.
(mb)
Ostatné zápasy: B.S.C. Bratislava - MBK Trnava
69:81, Pezinok B - Trenčín 61:60, Levoča - Zvolen
48:108
9. Žiar n/Hr.
10 8 2
152
18
10. Pezinok B
10 6 4
161
16
11. Zvolen
10 6 4
89
16
12. Trnava
10 6 4
-6
16
13. Trenčín
10 5 5
51
15
14. Svit
10 5 5
-6
15
15. B.S.C.
10 4 6
9
14
16. Levoča
10 0 10 -450 10
JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA:
17. kolo: Malacky - Žiar nad Hronom 69:85
(36:40), Oravec 22, Bulko 16, Vrtík 14, Štefanec 11,
Šoltés 8, Kysela 7, Schubert 6
18. kolo: Inter Bratislava - Žiar nad Hronom
80:81 (70:70, 38:33) po predĺžení, Oravec 27,
Kysela 17, Vrtík, Truben 10, Schubert 6, Štefanec 4,
Bulko 4, Šoltés 3
1. TU Košice A
18 17 1
435
35
2. B.S.C.
18 12 6
212
30
3. Inter
18 12 6
111
30
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4. Žiar n/Hr.
18 12 6
110
29
5. Svit
18 11 7
115
28
6. Prievidza
18 10 8
65
28
7. Spiš. N. Ves
18 8 10
70
26
8. Pov. Bystrica
18 8 10
-96
26
9. Malacky
18 7 11 -210 25
10. TU Košice B
18 4 14 -167 22
11. Levice
18 4 14 -355 22
12. Handlová
18 3 15 -290 21
Pozn.: Svit a Žiar nad Hronom majú po 1 kontumačnej prehre bez priznania bodu.
STARŠÍ ŽIACI - MO krajov BB, TN, ZA:
17. kolo: Považská Bystrica - Žiar nad Hronom
61:76 a 53:65
STARŠÍ MINI - MO krajov BB, TN, ZA:
Dohrávka 14. kola: Považská Bystrica - Žiar
nad Hronom 44:50, Obert 16, Supuka 13, Kadáši
12, Holička 4, Koniarik 3, Rajnoha 2, Horváth 2 a
28:42, Obert 20, Supuka 9, Holička 5, Rajnoha 4,
Kadáši 3, Matuška 1, 15. kolo: Žiar nad Hronom Handlová 62:19, Obert 20, Holička 11, Supuka 10,
Rajnoha 7, Horvath 5, Koniarik 5 a 60:17, Supuka
11, Rajnoha 9, Obert 8, Holička 7, Ostaš 6, Beňadik
6, Horváth 6
MLADŠÍ + MLADŠIE MINI - MO krajov BB, TN,
ZA:
15. kolo: Žilina B chlapci - Žiar nad Hronom
chlapci 53:11 (25:5), Kadáši 5, Záhorec 2, Šály 2,
Horváth 2 a 52:17 (34:6), Kadáši 6, Holička 5, Nagy
3, Palkovič 2, Koňarik 1
(gem, bk)
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ŠPORT

Ženy si vynútili tretí zápas v Nitre, juniorky prehrali v kľúčovom dvojzápase
VOLEJBAL

EXTRALIGA ŽENY:
Play off o 5. - 8. miesto - 1. zápasy: ZŠK UKF Nitra
- VK MŠK Žiar nad Hronom 3:1 (24, 9, -19, 18) stav série 1:0, 91 minút, rozhodovali Szász a Matis,
70 divákov
V úvodnom, vyrovnanom sete mali v koncovke
viac šťastia Nitranky, no v druhom to bola ich jednoznačná záležitosť a viedli 2:0. Víťazstvom 25:19
v treťom sete sa Žiarčanky vrátili do zápasu. Domáce však zvrat nepripustili a zvíťazili 3:1.
Druhé stretnutie: Spišská Nová Ves - COP Nitra
3:1 - stav série 1:0
2. zápasy: VK MŠK Žiar nad Hronom - ZŠK UKF
Nitra 3:2 (-16, -13, 14, 18, 5) - stav série 1:1,
86 minút, rozhodovali Faulhammer a Hnát, 60 divákov
V úvodných dvoch setoch jasne dominovali Nitranky. Domáce sa však za stavu 0:2 vrátili do zápasu
a vo zvyšných setoch boli lepším tímom. Rýchlou a
presnou hrou si tak Žiarčanky vynútili rozhodujúci
tretí zápas v Nitre.
Druhé stretnutie: COP Nitra - Spišská Nová Ves
3:1 - stav série 1:1
Semifinále: Slávia UK Bratislava - Žilina 3:0
na zápasy (3:2 d, 3:0 v, 3:0 d), Doprastav Bratislava - Senica 1:3 na zápasy (2:3 d, 1:3 v, 3:1 d, 0:3 v)
I. LIGA JUNIORKY VÝCHOD:
16. kolo: Žiar nad Hronom - Zvolen 2:3 (-14, 23,
19, -15, -9) a 1:3 (-15, -9, 20, -15)
1. Vranov n/T.
32 28 4 89:26 60
2. Lipt. Hrádok
32 25 7 79:32 57
3. Krupina
32 24 8 78:37 56
4. Zvolen
32 20 12 75:47 52
5. Žiar n/Hr.
32 20 12 70:45 51
6. Poltár
32 19 13 63:51 51
7. Spiš. N. Ves
32 12 20 47:64 44
8. Kežmarok
32 7 25 29:83 39
9. Mil. B. Bystrica
32 5 27 22:84 37

10. Poprad

32 0 32

13:96

32

I. TRIEDA KADETKY STRED:
Dohrávané 10. kolo: Žilina - Žiar nad Hronom
0:3 (-25, -21, -19) a 1:3 (-17, 23, -8, -8), 16. kolo:
Martin - Žiar nad Hronom 0:3 (-17, -17, -15) a 0:3
(-11, -12, -10)
1. Pov. Bystrica
32 31 1 95:14 63
2. Žiar n/Hr.
32 28 4 86:24 60
3. Lipt. Hrádok
32 20 12 74:45 52
4. Hnúšťa
32 19 13 68:45 51
5. Žilina
32 17 15 59:60 49
6. Krupina
32 17 15 61:66 49
7. Poltár
32 16 16 59:63 48
8. Zvolen
32 5 27 25:85 37
9. Martin
32 4 28 26:87 36
10. Mil. B. Bystrica
32 3 29 28:92 35

2. Krupina
3. Hnúšťa II.
4. Tat. B. Bystrica
5. Poltár
6. Žiar n/Hr.
7. Zvolen

12
12
12
12
12
12

9
6
5
5
4
1

3
6
7
7
8
11

19:10
13:16
12:15
12:16
13:17
5:23

21
18
17
17
16
13

MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH - MIDIMAX:
15. kolo: Žiar nad Hronom B - Hnúšťa II. A 0:2
(-23, -22), Žiar nad Hronom A - Hnúšťa II. B 0:2
(-18, -20), Žiar nad Hronom A - Hnúšťa II. A
0:2 (-11, -13), Žiar nad Hronom B - Hnúšťa II. B
2:0 (11, 17), dohrávané 9. kolo: Krupina B - Žiar
nad Hronom B 0:2 (-17, -23), Krupina A - Žiar
nad Hronom A 2:0 (10, 22), Krupina A - Žiar
nad Hronom B 0:2 (-15, -18), Krupina B - Žiar
nad Hronom A 2:1 (18, -18, 8)

I. TRIEDA STARŠIE ŽIAČKY STRED:
16. kolo: Žiar nad Hronom - Tatran Banská Bystrica 3:0 (16, 7, 11) a 3:0 (7, 7, 18), dohrávané
10. kolo: Žiar nad Hronom - Považská Bystrica
0:3 (-22, -17, -13) a 0:3 (-19, -24, -13)
1. Pov. Bystrica
32 30 2 90:19 62
2. Poltár
32 28 4 88:22 60
3. Hnúšťa
32 24 8 80:29 56
4. Mil. B. Bystrica
32 20 12 71:40 52
5. Lipt. Hrádok
32 18 14 59:49 50
6. Žiar n/Hr.
32 14 18 50:58 46
7. Žilina
32 13 19 46:64 45
8. Krupina
32 8 24 27:75 40
9. Zvolen
32 5 27 22:83 37
10. Tat. B. Bystrica
32 0 32 2:96 32
MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH:
14. kolo: Žiar nad Hronom - Hnúšťa II. 2:1
(-22, 20, 10), dohrávané 9. kolo: Krupina - Žiar
nad Hronom 2:1 (10, -12, 13)
1. Hnúšťa I.
12 12 0 24:1 24

Žiarske staršie žiačky (v popredí) zdolali Banskú
Bystricu hladko 3:0 a 3:0. Foto: Dušan Minár

STRUČNE
STOLNÝ TENIS

III. LIGA STRED - 11. dvojkolo: Veľký Krtíš - Žiar
nad Hronom 10:8, Dudince - Žiar nad Hronom
5:13
1. Brezno A
24 23 0 1 0 311:121 70
2. Riall B. B. B 24 21 0 3 0 287:145 66
3. Budča
24 20 1 3 0 279:153 65
4. Lokomot. B. B. 24 17 1 6 0 250:182 59
5. Stavbár B. B. 24 16 1 7 0 250:182 57
6. Kremnica
24 13 2 9 0 228:204 52
7. Žiar n/Hr.
24 12 1 11 0 227:205 49
8. Brezno B
24 11 2 11 0 205:227 48

9. Veľký Krtíš 24
10. Tis./Rev. B 24
11. Orovnica 24
12. Ľubietová 24
13. Krupina C 24
14. Dudince
24
15. B. Štiavnica C24
16. Brehy
24

9
9
7
6
5
5
4
3

2
2
2
3
2
0
1
2

13
13
15
15
17
19
19
19

0
0
0
0
0
0
0
0

203:229
188:244
193:239
197:235
193:239
148:284
127:305
170:262

44
44
40
39
36
34
33
32

ŠACH

III. LIGA C2 - 9. kolo: Žiar nad Hronom - Hriňová
3:5, Toma 0,5, Korbela 0,5, Drugda 0,5, Šandor 0,5,
Skarba 0,5, M. Rozinaj 0,5
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1. TU Zvolen B
2. Hriňová
3. Žiar n/Hr.
4. Nová Baňa
5. Jelšava B
6. Čebovce
7. Detva
8. Podbrezová
9. Veža B. B. B
10. Pohorelá
11. Vinica
12. Sliač

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
7
6
4
4
2
2
2
2
2
1

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

1
1
2
3
4
5
3
4
5
6
6
7

44,0
46,0
46,5
40,5
36,5
34,5
33,5
33,5
32,0
30,0
28,0
27,0

24
22
21
18
13
12
10
9
8
7
7
4
(gem)

Mestské noviny | 6. apríl 2010

15

ŠPORT

Dorastenci deklasovali Bytču, áčko prehralo v Revúcej
FUTBAL

IV. LIGA STRED-JUH:
14. kolo: MFK Revúca - FK Žiar nad Hronom/
Ladomerská Vieska 2:0 (1:0), Dolná Strehová - Štiavnické Bane 2:0, Hajnáčka - Poltár 1:1,
Brusno - Hliník nad Hronom 7:3, Tisovec - Banská Štiavnica 5:1, Kalinovo - Veľký Blh 3:1, Jupie
Banská Bystrica-Podlavice - Divín 3:1
1. Tisovec
14 9 3 2 30:15 30
2. Brusno
14 8 3 3 39:18 27
3. Jupie BB
14 8 2 4 35:20 26
4. Kalinovo
14 7 4 3 26:16 25
5. Poltár
14 7 3 4 25:17 24
6. Štiav. Bane
14 6 5 3 28:21 23
7. Žiar n/Hr.
14 6 5 3 24:21 23
8. Ban. Štiavnica 14 4 6 4 20:23 18
9. Revúca
14 5 2 7 22:23 17
10. Hajnáčka
14 3 5 6 25:38 14
11. Divín
14 4 1 9 19:36 13
12. Veľký Blh
14 3 3 8 12:27 12
13. Dol. Strehová 14 3 2 9 13:27 11
14. Hliník n/Hr.
14 3 0 11 24:40
9
Šašovčania rozbili Nevoľné
II. TRIEDA SEVER ObFZ ZH:
12. kolo: TJ Šašovské Podhradie - Sokol Nevoľné
8:0 (1:0), M. Danko 3, Letáš 2, Kapusta, J. Danko, Kazár, ŠAŠOVSKÉ PODHRADIE: Kazár - Holos, P. Urblík,
Kostrian (46. Pacher), Čierny, Pavlove, Repiský, Sedliak, T. Urblík (60. J. Danko), Letáš, M. Danko
Ostatné zápasy: Hronská Dúbrava - Krahule 2:1,
Pitelová - Ihráč 3:0 kontumačne (hostia neprišli),
Kosorín - Kopernica 6:0, Janova Lehota - Trnavá
Hora 6:2, Kremnické Bane mali voľno
1. Kosorín
11 11 0 0 42:7 33
2. Jan. Lehota
11 9 0 2 42:11 27
3. Hron. Dúbrava 11 5 2 4 20:21 17
4. Šaš. Podhradie 11 5 0 6 29:23 15

5. Krem. Bane
6. Trnavá Hora
7. Pitelová
8. Nevoľné
9. Ihráč
10. Krahule
11. Kopernica

10
11
11
11
11
11
11

4
5
4
4
2
2
2

3
0
2
2
3
1
1

3
6
5
5
6
8
8

17:19
23:27
18:19
19:27
13:24
12:29
18:46

15
15
14
14
9
7
7

FUTBAL MLÁDEŽE
III. LIGA SD STRED:
16. kolo: Žiar nad Hronom - Bytča 4:0 (1:0), Abrahám, Zvara, Sásik, Cvejkuš, ŽIAR: Siekela – Žurav,
J. Janúch, Bodor, Glab, Gábor, Sásik, Hlaváč, Zvara,
Abrahám, Neuschl, striedali Cvejkuš, Debnár
Prvý jarný zápas odohrali žiarski chlapci na umelom trávniku. V 1. polčase ich však húževnatý súper
nepustil takmer do ničoho. Chýbal väčší pohyb,
nasadenie, futbalová myšlienka. Aj napriek tomu
sa domáci ujali v 35. minúte vedenia, keď Abrahám
umiestnil hlavou loptu do siete po priamom kope
Gábora. Do 2. polčasu tréner domácich urobil dve
zmeny, preskupil rady a razom sa začal hrať dobrý
futbal. Žiarčania súpera pritlačili na jeho polovici,

II. LIGA SŽ STRED-JUH:
14. kolo: MFK Rimavská Sobota - Žiar nad Hronom 0:0
II. LIGA MŽ STRED-JUH:
14. kolo: MFK Rimavská Sobota - Žiar nad Hronom 2:5 (2:4), Horný 3, Šimko, Pittner, ŽIAR: Mokroš
- Bugár, Halás, Hlaváč - Ďurica, Šimko, Maslen - Pittner, Horný, striedali Dubina,Gaj
(gem)

Zo stretnutia staršieho dorastu Žiar nad Hronom - Bytča (4:0). Foto: Dušan Minár

FUTBAL

MUŽI - IV. LIGA STRED-JUH - 16. kolo - nedeľa
11. apríla o 15.30 h Štiavnické Bane - Žiar nad
Hronom/Ladomerská Vieska, 17. kolo - nedeľa
18. apríla o 16. h Žiar nad Hronom/Ladomerská
Vieska - Poltár (ihrisko Žiar nad Hronom), II. TRIEDA SEVER ObFZ ZH - 14. kolo - nedeľa 11. apríla
o 15.30 h Šašovské Podhradie - Trnavá Hora,
15. kolo - nedeľa 18. apríla o 16. h Janova Lehota
- Šašovské Podhradie
DORAST - III. LIGA SD a MD STRED - 18. kolo sobota 10. apríla o 10. a 12.30 h Žiar nad Hronom
- Čadca
ŽIACI - II. LIGA SŽ a MŽ STRED-JUH - 17. kolo sobota 17. apríla o 10. a 12. h Žiar nad Hronom

vytvárali si šance, po ktorých strelili 3 pekné góly.
Zaslúžené víťazstvo domácich.
(ľg)
III. LIGA MD STRED:
16. kolo: Žiar nad Hronom - Bytča 4:0 (2:0), Pobežka 2, Hric, Vuong, ŽIAR: Lehocký - Mišuta, Milčík,
R. Hudec, Mezei - Lipták, Vuong, T. Hudec, Kukučka
- Pobežka, Hric, striedal Mokrý, Pančík, Širáň, Kasza
Aj mladší dorastenci vstúpili do jarnej odvety
doma úspešne. Zo začiatku ich hru zväzovala značná nervozita, no tá po prvom góle opadla. Súperovi
potom už chlapci nedali žiadnu šancu a zaslúžene
vyhrali rozdielom triedy.
(ro)

BASKETBAL

- Krupina, III. LIGA SŽ a MŽ STRED, SKUPINA
C - 12. kolo - nedeľa 11. apríla o 10. a 12. h Žiar
nad Hronom B - Brusno
VOLEJBAL

JUNIORKY - I. LIGA VÝCHOD - 17. kolo - sobota
17. apríla o 11. a 13. h Žiar nad Hronom - Spišská
Nová Ves (mestská športová hala)
KADETKY - I. TRIEDA STRED - 17. kolo - nedeľa
18. apríla o 9. a 11. h Žiar nad Hronom - Krupina
(telocvičňa gymnázia)
ŽIAČKY - I. TRIEDA SŽ STRED - 17. kolo - sobota
17. apríla o 10. a 12. h Žiar nad Hronom - Liptovský Hrádok (telocvičňa gymnázia)
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MUŽI - I. LIGA - SKUPINA O 9. - 16. MIESTO 11. kolo - sobota 17. apríla Žiar nad Hronom - Trnava (mestská športová hala), 12. kolo - nedeľa
18. apríla Žiar nad Hronom - Trenčín (mestská
športová hala)
ŽIACI - OM STARŠÍ ŽIACI - 19. kolo - sobota
17. apríla Žiar nad Hronom - Academic Žilina
(telocvičňa II. ZŠ), OM MLADŠÍ + MLADŠIE MINI 16. kolo - sobota 17. apríla Žiar nad Hronom
chlapci - Banská Bystrica chlapci (telocvičňa II.
ZŠ)
ŠACH

III. LIGA C2 - 11. kolo - nedeľa 11. apríla o 9. h
Žiar nad Hronom - Nová Baňa (IV. ZŠ)
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Majsterka Slovenska v aerobicu je z Hnúšte, Dominika Rošková v najlepšej desiatke
V športovej hale Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠOaS) sa v utorok 23. marca uskutočnili školské majstrovstvá Slovenska v aerobicu
študentov stredných škôl. Podujatie, pod záštitou
Ministerstva školstva a Slovenskej asociácie športu
na školách, usporiadali Centrum voľného času Junior Banská Bystrica, Krajská rada SAŠŠ, Mesto Žiar
nad Hronom, CVČ Žiar nad Hronom, OR SAŠŠ a domáca stredná škola.
Na šampionát sa kvalifikovalo 69 cvičencov z jednotlivých krajských kôl, ktorí sa predstavili v troch
päťdesiatminútových kolách - rytmický aerobic,
tae-bo a bodytoning. Počas náročnej trojhodinovky hodnotila porota, v zložení Jana Golebiowska,
Alena Bátovská, Katarína Snopková a Jana Fekiačová upravenosť súťažiaceho, držanie tela, techniku
prevedenia cviku, presné opakovanie prvku podľa
cvičiteľa, dodržanie rytmu, i výraz tváre, teda „radosť z pohybu“. Po úvodných troch kolách porota
posunula do finálového dvojkola najlepšiu tridsiatku súťažiacich, ktorí sa predstavili v záverečných
dvoch disciplínach - power joga a finálové stepy.
Po poslednej disciplíne čakala rozhodcovskú porotu náročná úloha - vybrať spomedzi tridsiatky finalistov nového majstra Slovenska. Tým sa nakoniec
stala a titul stredoškolskej majsterky Slovenska získala Michaela Daniová z Gymnázia Hnúšťa. Okrem
víťazky porota ocenila aj ďalších deväť cvičencov,

Finálovou disciplínou majstrovstiev Slovenska boli stepy. Foto: li
ktorí obsadili spoločné 2. - 10. miesto a tak získali honor vicemajstrov Slovenska. Vicemajsterkou
Slovenska sa stala i študentka žiarskeho gymnázia
Dominika Rošková, ktorá tak napodobnila minuloročné umiestnenie ďalšej gymnazistky Simony
Kopeckej.
Konečné poradie stredoškolských majstrovstiev
Slovenska v aerobicu: 1. Michaela Daniová (Gymnázium Hnúšťa), 2. - 10. Ivana Khandlova (Športové

gymnázium Nitra), Dominika Rošková (Gymnázium
Žiar nad Hronom), Alexandra Halmová (Športové
Gymnázium Nitra), Veronika Féherová (Gymnázium
Košice), Petra Lenhártová (Gymnázium Handlová),
Katarína Duníková (Gymnázium Žilina), Katarína
Péliová (Gymnázium Považská Bystrica), Nikoleta
Minarovičová (Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš), Annamária Štabrilová (Gymnázium Košice)
Tomáš Gemza

Dorastenci deklasovali Bytču
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