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V tomto čísle:
ŽIVÉ KNIŽNICE

Pripomenuli sme si 60 rokov
od barbarskej noci

Jednou z prvých aktivít zameraných na prevenciu voči závislostiam bola beseda s pracovníkmi
Centra prvého kontaktu pre závislé osoby z Prievidze. Nebola to však klasická beseda, pretože
hostia na nej prevzali úlohu kníh. V rámci tohto
podujatia sa uskutočnila aj Burza kníh. Koľko sa
na nej vyzbieralo sa dočítate na 5. strane.
APRÍLOVÉ ZASTUPITEĽSTVO

STRANA 3

Vo štvrtok 22. apríla sa uskutoční aprílové mestské zastupiteľstvo. Pozvánku, ako aj program zastupiteľstva nájdete na 2. strane.
NOVÉ PRÍSTREŠKY NA ZASTÁVKACH MHD

Minister životného prostredia na návšteve

„Jednotky“
V našom meste pribudlo na rôznych miestach
deväť nových prístreškov na zastávkach MHD.
Viac o ich umiestnení na strane 2.
CINTORÍN MÁ NOVÉHO SPRÁVCU

Od apríla už žiarsky cintorín nespravujú Technické služby s. r. o. Novým správcom sa stala
žiarska spoločnosť Grrei, ktorá má s prevádzkovaním cintorínov niekoľkoročné skúsenosti. Bližšie informácie na 2. strane.
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STRANA 5
Valašský šenk – Šášovské Podhradie
Rodinné, firemné, spoločenské akcie v nových priestoroch
•kapacita 50 osôb.

V KVALITE, KTORÚ INDE NENÁJDETE.
•možnosť zabezpečenia dopravy pre organizované skupiny.

Kontakt: 0903 506 693
www.senk.sk
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V meste máme deväť nových prístreškov na zastávkach
Určite ste si všimli, že v našom meste pribudli
nové prístrešky na zastávkach MHD. Spolu je ich
deväť, pričom štyri zastávky boli urobené ešte
v roku 2008. Zvyšných päť sa dokončilo k 31. marcu tohto roka. Ako nás informovala vedúca odboru správy majetku mesta, Silvia Mesiariková: „Päť
zastávok je na Ulici SNP, z toho dve sú pri domove
dôchodcov a po jednej pri hypermarkete Tesco,
pri notárskom úrade a pri Svätokrížskej tržnici. Zvyšné zastávky sú umiestnené na Ulici Pod Donátom,
M. Chrásteka (pri kostole) a na Hviezdoslavovej
ulici. Všetky vymenované sú zastávky MHD, poslednou je zastávka medzimestskej dopravy na Sládkovičovej ulici.“ Na nové prístrešky bola uzatvorená

zmluva s dodávateľom, takže mesto v podstate na
ne nevynaložilo žiadne financie. „Mesto poskytlo
pozemky, na ktorých si spoločnosť mohla umiestniť deväť bilboardov, deväť samostatne stojacich
citylightov a deväť MHD zastávok so zabudovanými citylightami,“ spresnila ďalej Silvia Mesiariková.
Jedným z dôvodov výstavby nových zastávok bol
aj ten, že staré už boli v dezolátnom stave. „Čakanie
na jednotlivé autobusové spoje je teraz pre cestujúcich pohodlnejšie a príjemnejšie, pretože každá
zastávka je vybavená lavičkou, na Sládkovičovej
ulici je dokonca osadená dvojlavička,“ dodala Silvia
Mesiariková. O zastávky sa bude pravidelne starať
spoločnosť, ktorá ich dodala. (li)

„Priestor na Vašu príležitosť.“
www.sia.gov.sk

www.esf.gov.sk

Vzdelávaním k modernej európskej samospráve
Mesto Žiar nad Hronom úspešne zrealizovalo projekt určený na vzdelávanie zamestnancov
mesta Žiar nad Hronom. Projekt s názvom Vzdelávaním k modernej európskej samospráve bol
schválený v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Realizácia projektu sa
uskutočnila v priestoroch Domu kultúry v termíne
od mája 2009 do marca 2010. Ako nás informoval
projektový manažér, Pavel Mužík, celková výška
schválených prostriedkov na projekt predstavuje
sumu 121 655,71 eur, z čoho 95 percent sa poskytne z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu a zvyšných 5 percent z rozpočtu mesta. „Cieľom projektu
bolo prostredníctvom podpory vzdelávania zamestnancov Mestského úradu v Žiari nad Hronom
skvalitnenie programov celoživotného vzdelávania
s cieľom zvýšenia adaptability a kvality pracovnej

sily,“ dodal Pavel Mužík. Súčasťou vzdelávania boli
nasledovné aktivity: zručnosti v práci s výpočtovou
technikou so získaním certifikátu ECDL a kurz anglického jazyka pre zamestnancov verejnej správy.
Vzdelávanie je určené pre zamestnancov mestského úradu s cieľom získania vedomostí a zručností
vo využívaní výpočtovej techniky a v anglickom jazyku. „Na vzdelávaní v oblasti výpočtovej techniky
sa zúčastnilo 75 zamestnancov a kurzu anglického
jazyka 37 zamestnancov. Po ukončení každého
typu vzdelávania dostal každý zamestnanec certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu,“ spresnil Pavel
Mužík.
(li)
„Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

ŽIARSKY CINTORÍN UŽ NESPRAVUJE MESTO

Keďže Technické služby s. r. o. už dlhšiu dobu
vykazovali v prevádzkovaní žiarskeho cintorína
stratu, vedeniu mesta oznámili, že už nechcú
vykonávať jeho údržbu, ako ani podnikať v oblasti pohrebných služieb. Od apríla tak mestský
cintorín spravuje spoločnosť, ktorá prevádzkuje v regióne niekoľko cintorínov a poskytuje
tiež pohrebné služby. Táto spoločnosť sa ako

jediná prihlásila do výberového konania. Všetky náklady a výdavky, ktoré sú spojené so starostlivosťou o cintorín už teda nebude znášať
mesto, ale práve spomínaná spoločnosť. Ako
informoval hovorca mesta, Martin Baláž, vďaka
tomu mesto ročne ušetrí desaťtisíc eur. Poplatky
za hrobové miesta sa meniť nebudú.
(li)

Nový prístrešok je aj na Ulici SNP pri HM Tesco.

Pozvánka
na aprílové
zastupiteľstvo
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň
22. apríl (t. j. štvrtok) o 9.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari
nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných
kontrolách HKM za rok 2009.
4. Správa o činnosti MsP za rok 2009.
5. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
6. Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom:
a) stanovisko audítora,
b) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2009.
2. Interpelácia poslancov.
3. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – pozemkové,
b) Návrh na zrušenie VZN,
c) VZN – prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom,
d)Správa o činnosti obchodných spoločností
a príspevkovej organizácií.
4. Záver.
Ivan Černaj, primátor mesta
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Uplynulo 60 rokov od barbarskej noci
Presne pred šesťdesiatimi rokmi, v noci
z 13. na 14. apríla 1950, museli kaštieľ v našom
meste násilne opustiť saleziáni. Počas svojej
935-ročnej histórie malo mesto svoju vysokú
školu iba 4 roky. Bola to vysoká bohoslovecká
škola, ktorú založila práve rehoľa saleziánov.
Pred 10 rokmi pri 50. výročí barbarskej noci si
na túto smutnú udalosť zaspomínali štyria saleziáni – don Andrej Dermek, don Ján Augustín Beňo,
don Miroslav Kysela a don Jozef Izakovič. Bohužiaľ,
okrem Jozefa Izakoviča, už všetci umreli. Svedectvo
o násilnom odvlečení saleziánov podáva aj don Ján
Augustín Beňo vo svojej knihe Rehabilitácia. Podľa
nej v tú noc obyvateľstvo i 70 osadníkov kaštieľa
spalo. Po polnoci akcia začala tichým rozmiestnením tridsiatich vojakov po meste, aby sa zabránilo
prípadnému odporu obyvateľov. Pred kaštieľom
boli dokonca pripravení členovia ŠTB, 20 ozbrojených milicionárov a až 100 príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti. Po vyrazení brány nasledoval
tvrdý zásah ozbrojencov proti direktorovi. Obyvatelia kláštora boli prinútení vziať si len nevyhnutné
veci a nastúpiť do dvoch pripravených autobusov
a nákladného auta. O štvrtej hodine ráno vyrazili,
aby sa viac do kláštora nevrátili. Čakal ich sústreďovací tábor v Šaštíne, potom v Podolínci, fyzicky ťažké práce, preškoľovania, pracovné tábory, mučenie
a väzenie, a zákazy výkonu duchovných služieb.
Spomíname však iba zlomok toho, čím všetkým
museli saleziáni po násilnom odvlečení prejsť.

Spomienkového stretnutia sa zúčastnili viaceré
osobnosti verejného života, ako aj priami účastníci barbarskej noci.
Samozrejmosťou bola i následná likvidácia majetku kláštora, kaplnky a zničenie kláštornej knižnice. Podľa svedkov sa knihy vyhadzovali z okien,
vidlami nahadzovali na traktor, časť sa spálila
a časť tajne rozobrala prítomnými Križanmi. I keď
po prevrate v roku 1990 boli udalosti barbarskej
noci a rozsudky vyhlásené za protiprávne a obete
rehabilitované, nikto nikdy z našich dejín nezmaže
túto udalosť.
V stredu 14. apríla sa práve pred kaštieľom v našom meste stretli občania, aby vzdali úctu „našim“
saleziánom. Vo svojom príhovore sa prítomným
prihovorila Mária Zaťková a pripomenula im tieto
smutne preslávené chvíle. Od barbarskej noci už
síce uplynulo 60 rokov, ale aj vďaka svedectvám
vtedy prítomných ľudí, a v neposlednom rade
v spomienkach samotných saleziánov, zostane táto
udalosť navždy zapísaná tučným písmom v našej
histórii.
Viac informácií k téme prinesieme v budúcom čísle.
(li)

Žiarska škôlka víťazom celoslovenskej súťaže
Materská škola – elokovaná trieda na Ulici
A. Kmeťa 11 v Žiari nad Hronom zvíťazila v súťaži SGI o najlepšie prístupy a metódy vo vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia
na materských a základných školách.
Už tretí ročník súťaže 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 súťaže sa zapojilo
26 škôl, ktoré v priebehu februára posúdila odborná komisia podľa troch hlavných kritérií: inovatívnosť, dopad na komunitu a efektívnosť. Prvé
miesto získala Materská škola – elokovaná trieda
na Ulici A. Kmeťa 11 v Žiari nad Hronom. Postupnú premenu materskej školy formoval od roku
1994 alternatívny vzdelávací program Krok za
krokom. Zaškolenie všetkých učiteľov v tomto
programe spolu so skúsenosťami s integráciou detí
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s telesným a mentálnym znevýhodnením pomáha
škole pri práci s rómskymi deťmi, z ktorých mnohé žijú v zlých podmienkach. Do aktivít s deťmi
škôlka zapája i rodičov, ktorí pomáhajú deťom pri
práci v triede, zúčastňujú sa hier a rôznych kurzov.
Ich snaha viedla k zmene k zmene postojov oboch
komunít – rómskej i majoritnej. Vďaka súťaži sa Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť podarilo
získať mnoho informácií, ktoré môžu poslúžiť ako
inšpirácia pre pedagógov z rôznych škôl pracujúcich v podobnej oblasti. Väčšina aktivít je vhodná aj
pre prácu s bežnými deťmi, najmä na prvom stupni
základných škôl. Viac informácií o ocenených projektoch nájdete na webovej stránke projektu www.
skolainak.sk, ktorá umožňuje učiteľom aj rodičom
výmenu skúseností z tejto oblasti, vrátane učebných materiálov a on-line poradne. Kontaktovať
nás môžete na telefónnych číslach 02/44 636 080
a 0904 015 968 alebo mailom na adrese: kubanova@governance.sk.
Judit Kontseková, Ľubica Pavlovičová, Martina Kubánová, koordinátorky súťaže

www.mn.ziar.sk

VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a
§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Ul. M. R.
Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom.
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,
- dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods.
5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe.
Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- overený doklad o absolvovaní I. atestácie
alebo jej náhrady,
- potvrdenie o pedagogickej praxi,
- profesijný životopis,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
v písomnej forme,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – názov a adresa školy – neotvárať“ je
potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 3.5.2010 na adresu: Mestský úrad,
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom
najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
Mgr. Ivan Černaj, primátor
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KAM S ELEKTROODPADOM?

V jednom z minulých vydaní Mestských novín
sme sa venovali téme zberného dvora, na ktorý môžu občania počas celého roka nosiť rôzne
druhy odpadov, okrem iných aj elektroodpad.
Uložiť elektroodpad na zberný dvor je však len
jednou z možností, ako sa správne zbaviť elektroodpadu.
V auguste 2005 vstúpila do platnosti novela zákona o odpadoch, ktorá uložila výrobcom a dovozcom elektrozariadení povinnosť postarať sa o svoje
výrobky počas ich celého životného cyklu. Teda
aj po tom, čo spotrebič doslúži. Zber a recyklácia
elektroodpadu si však vyžaduje nemalé finančné
náklady (napr. na prepravu či spracovanie v autorizovaných spoločnostiach). Na pokrytie týchto nákladov slúži viditeľný recyklačný poplatok, ktorý zaplatí každý spotrebiteľ pri kúpe nového spotrebiča
priamo v predajni. Výška tohto poplatku je vlastne
suma, ktorú v plnej výške odvedú všetci výrobcovia
do kolektívneho systému. Kolektívny systém je
nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje zber a recykláciu elektroodpadov organizačne aj finančne.
Vďaka zavedeniu recyklačných poplatkov majú
dnes ľudia niekoľko možností, ako ekologicky nakladať s elektrospotrebičmi, ktoré už nepotrebujú.
Kam teda so starými spotrebičmi?
Môžete ich bezplatne odovzdať pri kúpe nové-

ho elektrospotrebiča formou tzv. spätného odberu v predajniach elektrospotrebičov zapojených
do kolektívneho systému. Na značke elektrospotrebiča ani mieste pôvodného nákupu pritom nezáleží. Spätný odber však môže predajca odmietnuť
v prípade, že starý spotrebič je poškodený, obsahuje nenáležitý odpad či predstavuje riziko pre zdravie personálu.
V prípade, že si nekupujete nový spotrebič, môžete svoj starý spotrebič odniesť na zberný dvor
(otváracia doba v pondelok až sobotu od 8.00
do 20.00 hod.), kde vám ho bezplatne odoberú,
alebo ho odovzdať do mobilnej zberne počas dní
jarnej a jesennej čistoty.
Prečo je potrebné recyklovať staré elektrospotrebiče?
Staré spotrebiče môžu obsahovať rôzne toxické
látky a škodlivé látky, akými sú napríklad olovo
(v počítačoch s klasickými monitormi), ortuť (vo výbojkách či notebookoch), kadmium (v batériách),
oleje alebo farbivá. Obzvlášť nebezpečné sú freóny, nachádzajúce sa v chladničkách a mrazničkách
starších ako 10 rokov. Ak freóny uniknú do ovzdušia, závažne poškodzujú ozónovú vrstvu.
Ak teda staré spotrebiče vyhodíme do prírody,
škodlivé látky sa napríklad vplyvom dažďa či snehu alebo mechanickým poškodením môžu uvoľniť
rovno do pôdy alebo vodných tokov. Možný negatívny vplyv elektroodpadu na životné prostredie
a teda aj na naše zdravie, je dôležitým dôvodom,
prečo treba elektroodpad bezpečne a ekologicky
zlikvidovať.
Až 90 percent elektroodpadu možno naďalej
využívať. Recykláciou získané suroviny sa môžu
použiť na výrobu rôznych ďalších výrobkov. Surovinami, ktoré takto získame, sú napríklad:

www.mn.ziar.sk

• železné kovy (z pračiek či sporákov),
• neželezné kovy ako je hliník, meď alebo cín,
• plasty (napr. z rýchlovarných kanvíc alebo počítačov),
• drahé kovy, najmä zlato, striebro a platina, ktoré
bývajú súčasťou najmä dosiek so stlačenými
spojmi.
Z takto získaných druhotných surovín sa potom
môžu vyrobiť nové elektrospotrebiče alebo aj
úplne iné výrobky, napríklad hračky alebo šperky.
Druhotné suroviny šetria prírodné zdroje, pretože
sa nemusia ťažiť, čo prispieva k ochrane životného
prostredia. Materiál či suroviny získané zo starých
spotrebičov sa tiež môžu použiť aj ako zdroj pre výrobu alternatívnej energie.
Dôležité je odovzdať elektroodpad kompletný.
Toto platí hlavne pri chladničkách. Pri neodbornom
rozoberaní starej chladničky uniká do ovzdušia freón, ktorý poškodzuje ozónovú vrstvu. Množstvo
freónu z jednej starej chladničky poškodí ovzdušie
rovnako, ako keď prejdete autom 20 000 km. Freóny sú plynné chlórofluorouhľovodíky, nachádzajúce sa v starších typoch chladničiek alebo sprejoch.
Za normálnych okolností nemajú žiadny negatívny účinok a sú netoxické, stabilné a nehorľavé.
Nebezpečnými sa stávajú pri úniku do ovzdušia.
Vo vrchných častiach atmosféry chlór a fluór rozkladájú ozón, následkom čoho stráca svojú absorbčnú
schopnosť. Jeden atóm chlóru môže rozložiť až niekoľko tisíc molekúl ozónu.
Aj keď sú v súčasnosti výroba a používanie
niektorých freónov zakázané a recyklácia zariadení,
kde sa nachádzajú, sa prísne kontroluje, stále budú
narúšať ozónovú vrstvu, pretože niektoré môžu
v atmosfére prežívať viac ako 200 rokov.
OŽP
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Minister životného prostredia na návšteve žiarskej „Jednotky“
V piatok 9. apríla navštívil Základnú školu na
Ulici Dr. Janského minister životného prostredia Jozef Medveď. Návštevu žiarskej „Jednotky“
absolvoval na základe pozvania pedagogičky
Sone Foltánovej, ktorá je koordinátorkou Zelenej školy.
Žiarska „Jednotka“ získala certifikát Zelenej školy, do ktorej je zapojených približne 27-tisíc škôl
zo 44 krajín a 4 kontinentov. Projekt podporuje
činnosti vedúce k zvyšovaniu environmentálneho
správania sa detí a jeho hlavným cieľom je pomôcť
školám nájsť cestu vedúcu k zdravšej, aktívnejšej
a „zelenšej“ škole a spoločnosti. Počas svojej návštevy sa minister Medveď stretol so žiakmi školy,
vďaka ktorým „Jednotka“ spomínaný certifikát získala. Oboznámil sa s jednotlivými aktivitami, ktoré
v rámci projektu pripravujú a zúčastnil sa aj vyučovacieho procesu, počas ktorého položil žiakom
zaujímavé otázky z oblasti životného prostredia.
Zahanbiť sa však nedali ani žiarski školáci a smelo sa ministra pýtali na jeho vzťah k prírode. Jozef
Medveď deťom pripomenul, že o problematike
životného prostredia nie je dôležité sa iba učiť,
ale potrebné je tiež zmeniť naše konanie smerom
k prírode. „Som príjemne prekvapený, že projekt
Zelenej školy nemá v Žiari iba formálny rozmer,
ale deti celým projektom žijú a dýchajú,“ povedal

pre naše noviny minister a dodal: „Cítiť z detí, že
sú radi na takejto škole. Od prvého momentu, ako
som bol do Žiaru pozvaný, som o návšteve neváhal
a sľúbil som, že školu navštívim, aj keby som mal
nedostatok času. Ak bude v budúcnosti potrebné
nejakým spôsobom cez ministerstvo životného
prostredia pomôcť, tak sa tak stane. Keď nie priamo cez ministerstvo, tak cez inštitúcie, ktoré ministerstvo riadi,“ prisľúbil minister. Po prehliadke školy
minister spolu so žiakmi „Jednotky“ zasadil strom
v školskej záhrade, ktorý im túto netradičnú návštevu bude navždy pripomínať.
(li)

Minister na koniec návštevy zasadil
na školskom dvore strom.

Víťazkami Improšou sa stali Štiavničanky
Ďalšie kolo Improšou sa konalo v piatok 9. apríla.
Vylosovaná téma z návrhov divákov, na ktorú opäť
vznikali všetky varianty improvizácií, bola tentoraz
Únikový východ. Tvorivými nápadmi sa predstavili
divadelné skupiny Ľudia zlatí a DAG zo Žiaru, Ellit
z Banskej Bystrice a Štiavničanky z Banskej Štiavnice. Medzi výtvarníčkami boli Jana Oravcová a Zuzana Repáňová, literátov zastupovali Daniel Mališ
a Saša Schneiderová, hudobne sa predstavili Anton
Myšiak, Pavol Pondelík, Matúš Holečka a Martin
Huba a rétorom bol v piatok Erik Forgáč. Víťazom sa
nakoniec stalo divadelné družstvo z Banskej Štiavnice – Štiavničanky, ktoré dostali najviac hlasov
od divákov.
(r)

Svetový deň Rómov
Rómske materské centrum Hviezdička v spolupráci s BBSK – Pohronským osvetovým strediskom
v Žiari nad Hronom zorganizovalo ďalšiu aktivitu
v súvislosti s kampaňou Rómske dieťa – Hľadá sa
talent, a to pri príležitosti Svetového dňa Rómov.
Spomínanou kampaňou chceli upozorniť na rómske talentované deti, pochádzajúce zo sociálne
znevýhodnených rodín, ktoré sa zúčastnili aj súťaže Hľadá sa talent a mali možnosť postúpiť v speve,
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tanci či recitácii. Okrem iného bolo cieľom i zvýšiť
sebavedomie detí a poskytnúť možnosť sebarealizácie mladým rómskym talentom, deti mali pripravený kultúrny program, ktorý dopĺňali deti zo súboru Romano jilo, a taktiež tancujúci súbor Romka.
Touto cestou by sme radi poďakovali riaditeľke POS
Helene Žňavovej za spoluorganizáciu a aj zriaďovateľovi Rómskych materských centier na Slovensku
OZ – Klub Spolu v Detve, ktorý nás finančne aj kultúrne podporil.
RMC Hviezdička – Júlia Suchá

www.mn.ziar.sk

ŽIVÉ KNIŽNICE

Koncom marca sa na Strednej odbornej škole obchodu
a služieb v Žiari nad Hronom
konala prvá z akcií zameraných
na prevenciu voči závislostiam.
Ako povedala pre Mestské
noviny Erika Rašlíková, koordinátorka práce
s mládežou, stretnutie s pracovníkmi Centra
prvého kontaktu pre závislé osoby z Prievidze
nebolo realizované ako klasická beseda – hostia prevzali úlohu kníh. Na chvíľu sa tak sami
stali knihou, ktorú síce netreba čítať, ale aj tak
sama rozpovie svoj príbeh. „So študentmi sa
rozprávali o svojich vlastných zážitkoch z obdobia, kedy boli aj oni sami závislými. Študenti tak
mohli nahliadnuť do príbehov ľudí, ktorí si prežili ťažké obdobie života. Jedna „kniha“ rozprávala svoj príbeh o prekonaní a liečbe závislosti
na tvrdých drogách, ďalšia zase o tom, aké to je
abstinovať v alkohole viac ako 20 rokov,“ spresnila Erika Rašlíková. Každý z účastníkov pritom
dostal priestor položiť „knihám“ otázky, ktoré
ich zaujímali. „Pre mňa osobne bolo veľmi zaujímavé počuť, aký je život človeka, keď sa stane
závislým. Doteraz boli všetky besedy, ktoré sme
mali na podobnú tému, čisto teoretické. Ale oni
si to naozaj prežili,“ povedal jeden z účastníkov.
Ako na záver avizovala Erika Rašlíková, podobné stretnutia zamerané na prevenciu sa uskutočnia aj na ďalších stredných školách v meste.
Členovia Mestského mládežníckeho parlamentu v rámci tohto podujatia pripravili aj Burzu kníh. Počas nej mohli občania darovať knihy,
ktoré následne za symbolické sumy predávali.
Na burze sa tak vyzbieralo približne 250 kusov
kníh od rôznych darcov, za ktoré sa podarilo
získať 32,50 eur. O tom, na aký účel sa financie
použijú, rozhodne Mestský mládežnícky parlament.
(li)

Počas burzy sa vyzbieralo 250 kníh.
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Pripomíname si...

Od apríla je v Žiari otvorená nová STK
Od štvrtku 1. apríla je v našom meste otvorená nová Stanica technickej kontroly, ktorá sa
nachádza na Priemyselnej ulici, oproti Závodu
SNP.
Slávnostného otvorenia stanice AC CAR sa zúčastnil aj primátor Ivan Černaj spolu s prednostkou
Marianou Páleníkovou. Stanica poskytuje nielen
technické, ale aj emisné kontroly všetkých druhov vozidiel ako sú osobné, nákladné, motocykle,
traktory, samohybné pracovné stroje, ale aj snežné
skútre. Emisnú kontrolu tu môžu absolvovať nielen
majitelia vozidiel na benzínový či naftový pohon,
ale aj tí, ktorí majú motor s LPG či CNG pohonom.

Stanica technickej kontroly je otvorená v pondelok
až piatok od 7.30 do 17.00 hod. a v sobotu
od 8.00 do 13.00 hod. Za technickú kontrolu
osobného auta s obsahom motora 1,4 zaplatíte
19 eur a za emisnú kontrolu 18 eur. Akýmsi bonusom je opakovaná technická kontrola, za ktorú
zaplatíte 7 eur. Navyše, pri súčasnom absolvovaní
technickej i emisnej kontroly vám bude poskytnutá zľava 5 percent. Objednať sa môžete nielen telefonicky, ale aj prostredníctvom webovej stránky
www.accar.sk/stk/index.php, kde nájdete všetky
potrebné informácie.
(li)
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Dňa 14. apríla uplynulo 60 rokov od barbarskej noci, počas ktorej bola zlikvidovaná jediná vysoká škola v histórii mesta,
ktorú založila rehoľa saleziánov. Okrem
mužských reholí boli likvidované aj ženské
kláštory. Od roku 1950 sa vo väzniciach protiprávne ocitli aj rehoľné sestry zo Sv. Kríža
nad Hronom. Pripomeňme si aspoň dve z nich,
ktorých životné dielo slúži dobrému menu
a hrdosti nášho mesta. Práve v tomto čase im
blahoželáme ku vzácnym jubileám:
sr. Stella Rozália Danková sa 26. apríla dožíva úctyhodného 90. roku ešte stále aktívneho
života. V 50. rokoch 20. storočia bola prepustená
z pedagogickej práce, deportovaná do Čiech,
za pomoc kňazom ju väznili, potom zažila tvrdú manuálnu prácu v tábore. V čase politického
uvoľnenia v rokoch 1968-77 bola pozvaná pracovať do Paríža v rehoľnej medzinárodnej spoločnosti. Po návrate pomáhala na Slovensku
starým ľuďom a po roku 1989 spolupracovala
na vydaní dvoch kníh o osudoch rehoľníkov
a preložila niekoľko náboženských kníh z francúzštiny. Do rodného mesta sa rada vracia, ale
už len na hroby svojich blízkych. Je pre ňu príznačné (keďže sa celý život stretávala s ľudskou
biedou), že svoj rodičovský dom venovala ľuďom na pokraji spoločnosti. Jej dom v staršej
časti Žiaru nad Hronom (pôvodne obchod s textilom) slúži bezdomovcom. Najprv ako azylový
dom, v súčasnosti ako zariadenie sociálnych
služieb pod názvom Útulok poskytuje ľuďom
bez domova dočasný prístrešok, zaopatrenie,
poradenstvo (aj ľuďom mimo mesta). Kapacita
pre 21 ľudí je dlhodobo naplnená. Riaditeľkou
útulku je od 1.3.2003 poslankyňa MsZ Soňa Lukyová. Obdivuhodné je to, že vo svojom veku je
sr. Stella Rozália ešte stále vitálna a aktívne pôsobí ako pedagóg francúzskeho jazyka v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre,
sr. Jarmila Homolková 4. apríla oslávil 85 rokov v plnej aktivite v Belušských Slatinách. Tiež
prežila útrapy päťdesiatych rokov – deportácia
v Čechách, kde ťažko fyzicky pracovala, neskôr
bola odsúdená do väzenia. Po roku 1968 sa jej
splnila túžba, keď sa po príprave v Paríži stala
misionárkou. Pôsobila v ťažkých podmienkach
v Afrike (Burundi) v nemocnici a v sirotinci, kým
sama neochorela. Neskôr pracovala v Ríme
v Slovenskom ústave Cyrila a Metoda. V jej činnosti jej bola veľmi užitočná perfektná znalosť
francúzskeho jazyka, ovládala aj nárečie v oblasti, kde pôsobila v Afrike.
Spracovala (podľa J. Minku) Mária Zaťková
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Japonsko
Japonsko, krajina vychádzajúceho slnka, je súostrovie ležiace v severovýchodnej časti Tichého
oceánu. Jeho územie tvoria 4 hlavné ostrovy – severný Hokkaidó, stredné Honšú a Šikoku, južný
Kjušú a ďalších takmer 4000 menších ostrovov.
Okrem tradičných poľnohospodárskych plodín,
ako je najmä ryža a zelenina, sa tu pestuje aj veľa
ovocia a čaju. Príprava jedla a jeho prezentácia
musí byť nielen lahôdkou pre jazyk, ale aj pre nos
a oči. Japonskí kuchári totiž berú do slova a do písmena porekadlo, že jeme i očami. Z hľadiska zdravej výživy je jednou z najzdravších na svete. Jednou
z najcharakteristickejších surovín japonskej kuchyne je sójová omáčka, ktorá je vhodná na varenie a
dochucovanie jedál a ryžové víno – sake. Z korenín
sa najviac využíva korenie kari. Ryby sa jedia surové, sušené, varené, smažené, pečené alebo dusené.
Z morských rastlín sú najznámejšie riasy nori, ktoré
sa používajú najmä na prípravu sushi. Základom
japonskej stravy je ryža. Podáva sa teplá, studená,
biela či zafarbená rôznymi prísadami, samostatne
či so zeleninou, alebo s rôznymi druhmi rýb. Zvláštnosťou japonskej ryže je, že sa pripravuje a podáva
neslaná a nemastná. Ryža má neutralizovať chuť
podávaných pokrmov. Najznámejšie japonské jedlo sushi si získava popularitu na celom svete. Najčastejšie sa obaľuje morskými riasami, sezamovými
alebo ľanovými semiačkami. Ako dezert sa veľmi
často podávajú rôzne ovocné kompóty alebo esteticky upravené surové ovocie. Klasickým nápojom
Japoncov je silný zelený čaj. Základným druhom
zeleného čaju je senča. Pije sa bez cukru, mlieka a
citrónu. K čaju sa často podávajú sladkosti, ktoré vyvažujú horkú chuť nápoja. Z alkoholických nápojov
je najobľúbenejším sake – ryžové víno. Populárny
je aj destilát z ryže, sladkých zemiakov a obilia nazývaný šočú. Zvláštnosťou japonskej kuchyne je, že
pri jedle je dovolené chlípať aj grgať, čo vyjadruje,
že hosťovi jedlo skutočne chutilo. Japonská kuchyňa je zaujímavá, no zatiaľ nie veľmi rozšírená. Preto
je snahou Japoncov rozšíriť ju po celom svete a
k tejto snahe chceme prispieť aj my našou chutnou
ponukou počas Gastrofestivalu, čím vás zároveň aj
srdečne pozývame ochutnať tieto špeciality:
- Pikantný hubový vývar s vložkou mrkvy a mladej cibuľky podávaný so závitkami z bazalkovej
omelety.
- Sushi s údeným lososom čerstvou uhorkou
a mrkvou podávané so sójovou omáčkou.
- Dusené rezance z bravčového stehna na hubách
šitake a paprike.
- Pečené rezance z kuracích pŕs na dusenej zelenine a čerstvom zázvore.
- Čokoládové sushi s kivi a mangom.

Slovenská kuchyňa – Zbojnícka koliba
Poznáte príslovie: Všade dobre, doma najlepšie?
Ak áno, tak sa nechajte zlákať pravou atmosférou
domova! Reštaurácia Zbojnícka koliba vás pozýva
na tradičné špeciality slovenskej kuchyne. Ponúka najznámejšie, a u mnohých aj najobľúbenejšie,
slovenské jedlo – bryndzové halušky, ktorých chuť
je jedinečná a nenahraditeľná vďaka bryndzi produkovanej len na území Slovenska. Z legendárnych zemiakov, známych aj ako krumple či grule,
sme pre vás pripravili aj lievance pripomínajúce
originálnu babičkinu maškrtu, ktorá zasýti všetky
chuťové poháriky. Zemiakové placky u nás plnia
úlohu prílohy k pikantnému bravčovému soté na
čerstvej zelenine. Medzi osvedčené špeciality slovenskej kuchyne patria taktiež jedlá z diviny, a preto sme do jedálneho lístku primiešali aj jelení guláš
so žemľovými knedľami. Príjemný pocit zaručí interiér zariadený v atmosfére slovenského folklóru či
starých slovenských zvykoch.
La dolce vita
Aj vy ste milovníkom pravej talianskej kávy či
tradičných a chutných dezertov? Tak si určite nenechajte ujsť kaviareň v talianskom štýle La dolce
vita, ktorá vám svoje dvere otvorí v dňoch 27. až
29. apríla na podujatí Gastrofestival v priestoroch
Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Káva
a jej pôvod sa datuje do 15. storočia na Arabskom
polostrove a boli to práve Arabi, ktorí urobili z pitia
a prípravy kávy dokonalý obrad. V tomto období vznikli v Mekke prvé kaviarne a stali sa miestom stretávania umelcov, filozofov i duchovných.
Prostredníctvom obchodníkov sa káva začala šíriť
do Európy a do ostatných oblastí sveta. V dvadsiatych rokoch 17. storočia Talian Floriano Francesconi otvoril na Námestí sv. Marka v Benátkach prvú
európsku kaviareň Caffe Florian, kde si milovníci
histórie môžu dodnes vychutnávať lahodnú vôňu
všadeprítomnej kávy, tort a koláčikov, štrngot šálok a lyžičiek i šuškanie spokojných hostí. Taliansko
ako krajina, kde je káva súčasťou životného štýlu,
nielen nápojom na povzbudenie, ale sama o sebe
určitou kultúrou, si právom drží prvenstvo v počte
útulných kaviarničiek i dodnes. Našim cieľom počas Gastrofestivalu je priblížiť autentickú atmosféru
talianskej kaviarne, ktorá svojim sortimentom káv
a dezertov priláka nejedného hosťa. Receptúry dezertov pripravovaných v La dolce vita pozostávajú
z kvalitných talianskych surovín, tradičných pre rozmanité oblasti tejto slnečnej krajiny.
- Crêpes flambées con ananas e cocciolato –
Flambované palacinky s kúskami ananásu, šľahačkou, preliate čokoládovým topingom.
- Semifreddo con coulis di frutti di bosco – Čo-
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koládová zmrzlina s kúskami lieskových orieškov
na omáčke zo zmesi ríbezlí a lesného ovocia.
- Panna Cotta con coulis di fragole – Studený smotanovo-čokoládový krém na jahodovej omáčke.
- Torta alla ricotta con pesche – Makovo-oriešková torta s tvarohovo- smotanovým krémom a plátkami broskýň.
- Strudel di mele con salsa alla vaniglia – Jablková
štrúdľa s hrozienkami na vanilkovom kréme.
V ponuke nápojov dominujú kávy na rôzne spôsoby od tradičného Espressa, cez Cappuccino,
Latte Macchiatto až po ľadovú kávu Caffé freddo
so zmrzlinou a osviežujúce Frappé, všetky pripravované z kvalitnej zrnkovej talianskej kávy. Deti
iste poteší horúca čokoláda či jahodový alebo vanilkovo-banánový milkshake. Ponuku dopĺňa čaj
z čerstvej mäty s medom a obľúbené ovocné džúsy.
Pre viac informácii ohľadom kaviarne La dolce vita
kliknite na www.zsszh.edu.sk a využite príležitosť
spoznať tajomstvá sladkého talianskeho života.
Zastavte sa aj vy, nájdite si u nás svoje miesto, kde
neexistuje čas a vychutnajte si svoju šálku kávy...
Western Steak
Praveký inštinkt ľudí už od nepamäti viedol
k úprave jedál na otvorenom ohni. Až dodnes
tento inštinkt vyháňa ľudí každoročne do prírody
v krásnom slnečnom počasí, pripravovať pochúťky
na grile či ohni. Lákavá vôňa, farebné zeleninové šaláty, kvalitné nápoje a skvelí priatelia – to je
predpoklad „dobrej“ grilovačky. Steaky vynašli Briti,
ktorí si veľké kusy hovädzieho mäsa začali opekať
na ohni. Dnes sa však šťavnaté kusy hovädziny spájajú skôr s americkou kuchyňou a Američania im
dali aj celkom inú podobu. Mäso sa pred grilovaním
nakladá do marinád, pridávajú sa rôzne prísady ako
syry, bylinky či exotické ovocie, čím dosiahneme
výbornú kombináciu chuti. Western Steak House
vás pozýva na šťavnaté steaky s lákavou vôňou
a lahodnou chuťou. V nevšednom westernovom
prostredí s príjemnou obsluhou sa určite budete
cítiť ako v pravom americkom westerne a neoľutujete, že ste si zvolili práve túto reštauráciu.
Jedlá na objednávku:
- Grilovaný hovädzí steak s pestrím korením
na šampiňónovej omáčke.
- Grilovaný bravčový steak s bylinkami na pikantnej majonézovej omáčke.
- Grilovaný kurací steak na horčicovej omáčke.
Tak, toto je naša ponuka pre Gastrofestival 2010,
dúfame, že si vyberiete a nenecháte si ujsť túto
jedinečnú príležitosť na stretnutie s nevšedným
gastronomickým zážitkom v našom meste. Tešíme
sa na vašu návštevu.
5. H, SOŠ OS Žiar nad Hronom
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MSKC

____________________

Divadelné predstaveni
e:
13.05. 2010 o 19:00 / Dom

__á
Dom
__c__
e__vä__z_enie

kultúry Námestie Matice
slovenskej
Vstupné:13,00€ Pozor be
z rezervácií!!!

V hviezdnom

obsadení
hrajú: Zdena STUDEN
KOVÁ, Jozef VAJDA, Marta
SLÁDEČKOVÁ,
Zuzana TLUČKOVÁ Pet
er SKLÁR
Réžia : Juraj NVOTA
_____________________
_____________________
_____________________
__

SilentDuo

14.05. 2010 o 20:00 / reštau

rácia Paluba
vstupné vrátane konzumn
ého: 5 € (rezervácie v reš
taurácií Paluba)
_________________
_____
____
__
___
____
___
____
_____
__
____
____
______
______________________
______________

ZH hudobná revolúcia!

2 exkluzívne koncerty
v jednom víkende.

PeterNagy a Indigo
SK tour 2010
21.05. 2010 o 18.00 /

D
Dom kultúry na Námestí
Matice slovenskej
Exkluzíívn
vnny koncert, jeden z kultú
rnych vrcholov tohto rok
Neneechajte ssii uj
ujssť!
a.
ťť!! Vs
Vstupné len
l n 11 € bez rezervácií exk
le
luzívne
len 600 vstupeniek!!!
_____________________
___________________
______
______
______
_____
____
___
___
___
___
__
____
_______
______
______
____

RYTMUS –hiKpRhoÁĽ

pove
vejj scény

v Žiari na
22.05. 2010 o 20.00 / Estrád d Hronnom

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
PRINCEZNÁ A ŽABA

23./24./25.4. o 17.00 hod. a 19.00 hod. (animovaná rodinná komédia, USA, 97 min.)
Tvorcovia filmov Malá morská víla a Aladin prinášajú animovanú komédiu z New Orleans o krásnej dievčine, princovi, žabe
a slávnom bozku, ktorý však všetko prevráti naopak.
V slovenskom znení hrajú a spievajú:
Michal Hudák, Helena Krajčiová, Vladimír Kobielsky, Richard Müller
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 7 ROKOV

na sála MsKC

ZOUFALCI

V ráám
mci HIPP HOP NIIG
G HT
–
DJ
Ro
m
an
Zá
možný
+ DJ Grimaso, Nová Kom
un
ita
a
in
í ...
Zahájenie predaja vst

27./28.4. o 19.00 hod. (komédia, dráma, ČR, 97 min. česká verzia)
Ako byť spokojný a nebyť pri tom sám?
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

upeniek (5 € predpredaj,
7 € po 14.5.)
Sledujte ďalšie inform
od 17.4. 2010 v pokladn
i MsKC.
ác
ie na www.msk
____

ce rum.sk!!!
______________nt__
________

____________________

SĽUK – jedinečné vystúpenia 60 ročnej legen

26.05. 2010

o 10.00 a o 19.00 / Dom

Doobeda o 10.00 predst
avenie
Večer o 19.00 predstave
nie

dy pre malých aj veľkých
kultúry na Námestí Matice
slovenskej

Gašparko pre deti

Zo zlatého fondu Jura

ja Kubánku
__
__
__
__
__
__
Sledujte ďalšie inform
ácie a propag __________

____________________

áciu MsKC.
Viac info: www.mskcent
ru
m
.s
k
a
na
w
ww r 24.sk
____________________
________________.z__ia__
_____
pre nezná

Š anca

me kapely

Mestské kultúrne centru
mať dosiaľ nepoznané m v našom meste organizuje súťaž, vďaka ktorej
sku
bu
cia moderných žánrov vla piny možnosť zviditeľniť sa. Podmienkou je pro dú
skupiny z nášho región stnej tvorby. Demonahrávky môžu posielať ne duku,
zná
ka je 7. mája, druhé ko ktoré však nesmú mať vydaný žiadny album. Uz me
lo
ávi
ďalší ročník žiarskeho Dň sa uskutoční 22. mája. Práve vtedy sa bude ko ernať aj
a zdravia. Na tomto podu
ce kapely zahrať. Z nich
jatí si budú môcť postu
po
pu
rí sa predstavia na žiarsk rota i široká verejnosť vyberú troch najlepšíc júh, ktoom City feste, ktorý bý
va
prázdnin a vždy je doslo
va nabitý esami našej pravidelne koncom letných
i zahraničnej hudobnej
scény.
(r)

IMAGINÁRIUM DR. PARNASSA

1./2.5. o 19.00 hod. (dobrodružný, Francúzsko/Kanada/UK,
122 min., české titulky)
Dr. Parnassus kedysi dávno vyhral nesmrteľnosť v stávke s diablom. Film je posledným filmom Heatha Ledgera, ktorý nečakane
zomrel počas natáčania.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
MORGANOVCI

4./5.5. o 19.00 hod. (romantická komédia, USA, 94 min., slovenské
titulky)
Komédia Morganovci rozpráva príbeh veľmi úspešného manželského páru, Meryl a Paula Morganových, ktorých krásne a úžasné
životy majú iba jednu chybu – ich rozpadajúce sa manželstvo.
Vstupné: 2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

www.mn.ziar.sk
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INFORMÁCIE/INZERCIA

ČAROVNÁ JAR

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom organizuje pod záštitou primátora
mesta Ivana Černaja Čarovnú jar.
22. a 23.4. – Hlavný program od 9.00 do 18.00
hod.
Výstava Kreatívny patchwork autorov Banskobystrického kraja, hostí zo Slovenska a Talianska.
Výstava paličkovanej čipky – KP Kremnica a KP
POS Čipôčka Žiar nad Hronom.
Predaj ľudovoumeleckých výrobkov úžitkového
a dekoratívneho charakteru.
Sprievodné podujatia
Predvádzanie – ručne šitý patchwork klasický,
ručne šitý patchwork taliansky, paličkovaná, šitá
a frivolitkovaná čipka.
Tvorivé dielne – drôt, hlina, pedig, pečenie chleba, maľba na hodváb, textil, šnúrky lietačky. Dielne
remesiel: SOS Banská Bystrica, POS Zvolen, NBS
Banská Štiavnica a POS Žiar nad Hronom. Poplatok
za dielňu: 1 €. Pedig, maľba na hodváb: 2 – 5 €.
24.4. – Hlavný program od 9.00 do 13.00 hod.
Výstava Kreatívny patchwork autorov Banskobystrického kraja a hostí zo Slovenska a Talianska.
Výstava paličkovanej čipky – od 13.30
do 16.00 hod.
Slávnostné odovzdanie Čipkárskej cesty klubov paličkovania Kremnica, Žiar nad Hronom a klubu paličkovania Zvolen. Vstupné: žiaci: 0,20 €, študenti: 0,30 €, dospelí: 0,50 €.

20.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
21.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
22.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
23.4. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
24.4. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
25.4. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
26.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
27.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
28.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
29.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
30.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
1.5. 8.00 – 21.00 lekáreň Iris
2.5. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
RNDr. Anna Florovičová

POZVÁNKA

Kresťanská skupina noXCUSE zo Žiliny
a téma 5 jazykov lásky...
V stredu 28. apríla o 18.00 hod. v zasadačke
MsKC. Vstup voľný. Informácie na 0905 320 616.
Organizuje Cirkev bratská.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

24.4. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
25.4. MUDr. Viera Krnčoková, Štefánikova 24, Lutila (672 20 71)
1.5. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 73)
2.5. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica
(674 46 64)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 12.00 hod.

denne
aktualizované
spravodajstvo

RIADKOVÁ INZERCIA
PREDAJ

•Predám kompletný kombinovaný tmavosivý kočík Babyactive. Cena: 80 €. T: 0907 652 865 ZH 1/8
•Predám samostatne stojaci prebaľovací pult s vaničkou na kúpanie a odkladacím priestorom, krémovej farby. Cena: 40 €. T: 0907 652 865 ZH
2/8
•Predám červenú autosedačku Chicco pre bábätko, bezchybný stav. Cena: 15 €. T: 0907 652 865 ZH
3/8

KÚPA

•Kúpim akýkoľvek starý motocykel alebo automobil do roku výroby 1970. Aj nepojazdné.
T: 0903 506 693
10/8
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám 1-izbový byt na Etape, OV, plast. okná,
prerobený a zateplený dom, pôv. stav, 1. poschodie. Cena: 18 500 €. T: 0905 803 386
4/8
•Predám 3-izbový byt na Etape, Ul. Vansovej, OV,
pôv. stav, 3. poschodie, tichá lokalita, možnosť parkovania. Súrne. Cena dohodou. T: 0905 445 756 5/8
•Predám nadštandardne prerobenú garsónku
s balkónom, po kompletnej rekonštrukcii (vodoinštalácia, elektrina, podlahy, znížené stropy),
so zariadením. Nízke náklady na bývanie. Lokalita:
Etapa. Cena: 23 000 €. T: 0915 898 989
6/8
•Predám garáž v ZH na Partizánskej ulici (pri roľníckom družstve). Cena: 4 300 €. T: 0911 800 568
7/8
2

•Predám 1-izbový byt o výmere 37,5 m , kompletne zrekonštruovaný, voľný ihneď, Ul. Bernolákova.
T: 0905 503 333
8/8
•Predám exkluzívny 3-izbový byt, vrátane garáže,
výmera spolu 143,35 m2. Dom je postavený v roku
2000, nachádzajúci sa na Ul. Jesenského, v samostatne stojacom dome so šiestimi bytovými jednotkami, vlastnou záhradou, posilňovňou.
T: 0905 503 333
9/8
•Predám 2-izbový tehlový byt, v tichom prostredí,
na prízemí, Ul. Š. Moysesa. Možnosť zakúpenia aj
so zariadením. Cena: 18 000 €. Dohoda istá.
T: 0908 239 132
11/8

www.ziar24.sk

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dám do prenájmu 2-izbový byt, Pod vršky, voľný
k 25.4. T: 0910 301 101
15/8
•Prenajmem garsónku, komplet zariadenú a
prerobenú. Cena: 250 €, vrátene energií. Voľný
od 1.5. Platba na 2 mesiace vopred.
13/8
T: 0910 534 280
DROBNOCHOV

•Predám teľnú jalovicu SS, s pasom. Cena dohodou. Súrne. T: 0908 969 023
14/8
ZAMESTNANIE

•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí (nie je
problém aj non-stop) mamičiek pracujúcich v za12/8
hraničí. T: 0908 896 138
SLUŽBY

Vstupné 5 €

•Chcete si zajazdiť na koni priamo v ZH? Volajte
0903 546 133
16/8

Estrádna sála MsKC Žiar nad Hronom predkolá od 15.00 hod. GALAVEČER o 19.00 hod.

17/8

www.mn.ziar.sk

•Preprava osôb do celej Európy Fordom Focus
Combi Titanium. Brigády, letiská, dovolenky. Spoľahlivo, rýchlo, bezpečne. T: 0905 705 374
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým
príbuzným a známym,
ktorí odprevadili na
poslednej ceste našu
drahú zosnulú
Máriu Vencelovú,
rod. Hrdú,
ktorá nás opustila
dňa 13. marca vo veku
80 rokov. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca
rodina.

Ďakujeme Zboru pre občianske záležitosti za veľmi pekný kultúrny program,
ktorý pripravujú pre najmenších občanov
mesta – naše deti, a to vo forme ich uvítania
do života. Menovite patrí poďakovanie pani
Silvii Hlôškovej, ako aj poslankyni mesta
PaedDr. Veronike Balážovej, ktoré v marci
uviedli do života mesta našu dcérku.
Rodina Martincová.

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

PREDAJ PONUKA:

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.
•Pozemok o rozlohe 67 848 m2, tzv.“Farské lúky“,
vhodný na priemyselný park.
•Stavebný pozemok o rozlohe 784 m2 v katastrálnom území Lutila.
Rodinné domy a chaty
•Rodinný dom v obci Slaská.

•Chata – prerobená, pri Janovej Lehote (Dérerov
mlyn).
•Rodinný dom v Lovčici Trubíne.
•Starý domček za výbornú cenu, vhodný aj
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.
1-izbový byt v pôvodnom stave, na Etape.
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
Ponuka – predaj bytov:
•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
•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

Ponuka – predaj ostatné nehnuteľnosti:
•obchodno-kancelársky priestor o výmere 210 m2, centrum ZH,
100.000 € / 3.012.600,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•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

prenájom obchodno – kancelárskych
priestorov v centre mesta
Žiar nad Hronom

www.mn.ziar.sk
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AKADÉMIA VZDELÁVANIA S NOVÝM VEDENÍM

Dňa 6. apríla nastúpil na základe výberového konania na pozíciu riaditeľa Akadémie vzdelávania,
pobočka Žiar nad Hronom, PhDr. Dušan Gréger,
ktorý v minulosti pôsobil aj ako primátor Žarnovice,
riaditeľ obvodného úradu práce či poslanec BBSK.
Po dvadsiatich šiestich rokoch sa tak opäť vracia
do Žiaru nad Hronom, kde začínal ako stredoškolský pedagóg na bývalom Strednom odbornom
učilišti hutníckom. Preto sme sa ho opýtali, aké
má Akadémia vzdelávania plány do budúcnosti: „Jedným z prioritných zámerov je inovovať
vzdelávanie tejto najstaršej vzdelávacej inštitúcie
na Slovensku, s cieľom skvalitnenia ponúkaných
produktov v podobe skupinových a individuálnych
kurzov, k spokojnosti všetkých klientov. Akadémia vzdelávania so svojou dlhoročnou tradíciou
má množstvo skúseností, ako aj kvalitných lektorov, ktorí môžu ponúkať svoje služby v desiatkach
akreditovaných kurzov“. Koho Akadémia vzdelávania vzdeláva? „Akadémia vzdelávania poskytuje služby širokému spektru klientov zo všetkých
spoločenských oblastí. K našim klientom patria
najmä inštitúcie verejnej a štátnej správy, občania
s potrebou jazykového a odborného vzdelávania,
firmy a organizácie, ktoré vedia, že úspech nie je
možný bez vzdelávania svojich zamestnancov, študenti a absolventi stredných a vysokých škôl, mladí ľudia, ktorí sa chcú uplatniť na Európskom trhu
práce, ale aj seniori a deti.“ Spolupracujete pri
takom rozsahu činností s nejakými partnermi?
„Áno, našimi partnermi sú Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce sociálnych
vecí a rodiny, Ministerstvo školstva SR, Sociálna poisťovňa, Inštitút pre verejnú správu, ale aj Technická
inšpekcia a Národný inšpektorát práce. Partnerov
máme tiež zo vzdelávacích a vedeckých inštitúcií,
spolupracujeme i s neziskovými organizáciami.
Za všetkých spomeniem Slovenskú akadémiu vied,
Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofickú fakultu UK Bratislava, ale aj Univerzitu Pavla
Jozefa Šafárika v Prešove. Okrem partnerov zo Slovenska majú v spolupráci s nami svoje zastúpenie
tiež zahraniční partneri, napr. Bankovní institut vysoká škola z Českej republiky alebo napríklad Veľvyslanectvo španielskeho kráľovstva na Slovensku.
Z neziskových organizácií uvediem Goetheho inštitút alebo Národnú agentúru Leonarda da Vinci.“
Môžete spomenúť niektoré oblasti vzdelávania,
ktoré sú v regióne najviac požadované? „V rámci jazykového vzdelávania máme najvyšší dopyt
po jazyku anglickom a nemeckom, ale populárnymi sú tiež španielčina a francúzština. Z odborného
vzdelávania je záujem o kurzy z oblasti ekonomiky,
podnikania, ale aj opatrovateľstva a sociálno-právnej činnosti. Čo sa týka informačných technológií,
klienti prejavujú najväčší záujem o základy obsluhy
počítača a ovládanie rôznych užívateľských programov, až po tvorbu WWW stránok. Manažérske vzdelávanie je už podľa názvu doménou dopytu manažérov a rôznych podnikateľských subjektov z nášho
regiónu. Spomenul by som ešte školenia obsluhy
tlakových a plynových zariadení a odbornej spôsobilosti elektrotechnikov. Rekvalifikácie zabezpečujeme pre žiadateľov z robotníckych profesií, služieb
a remesiel, ale ponúkame aj poradenské programy
pre trh práce“. Aké kurzy pripravuje AV na najbližšie obdobie? „Momentálne začína v Akadémii
vzdelávania jazyková škola, ale pripravujú sa tiež
rekvalifikačné kurzy a semináre: Základy pedikúry,
Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo,
Príprava na získanie európskeho certifikátu (ECDL
štart), Tvorba WWW stránok, Manuálna masáž klasická. Klienti sa tiež môžu stále prihlasovať na kurz
Opatrovateľstvo pre krajiny EU!“
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VŠETKO O TEPLE OD DALKIE...

Výroba a distribúcia tepla je zo zákona podnikateľskou činnosťou. Môžu ju vykonávať
obchodné licencované spoločnosti, pričom je
na Slovensku regulovaná Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví, ktorý reguluje aj dosahovaný
zisk. Hlavným prínosom systému centrálneho
zásobovania teplom pre mesto je bezporuchové
zabezpečenie strategickej činnosti pre obyvateľov za konkurencieschopnú cenu. Dôležitý je aj
fakt, že spoločnosť Dalkia, ako prevádzkovateľ
tepelno-technických zariadení, zabezpečuje ich
permanentnú modernizáciu.
Ako funguje mestský vykurovací systém
centrálneho zásobovania tepla (CZT) v Žiari
nad Hronom
Systém centrálneho zásobovania teplom zabezpečuje teplo a pohodlie pre všetkých svojich
užívateľov. Princíp jeho fungovania spočíva
v centralizovanej výrobe a distribúcii tepelnej
energie podzemnými rozvodmi pre obytné domy,
administratívne budovy, školy, športové zariadenia a ostatné budovy. Pre potreby mesta Žiaru
nad Hronom to v priemere ročne predstavuje
dodávku tepla až cca 225 000 GJ. Dodávka tepla
v Žiari nad Hronom je trochu špecifická v porovnaní s inými mestami. Fungujú tu dve spoločnosti
skupiny Dalkia. Výrobcom tepla je akciová spoločnosť Dalkia Industry Žiar nad Hronom, ktorá
prevádzkuje veľkú tepláreň. Okrem tepla vyrába a
distribuuje elektrickú energiu, plyn, dodáva pitnú
a priemyselnú vodu a odvádza aj odpadovú vodu.
Dalkia Industry privádza teplo do mesta tepelným
napájačom v dĺžke 2,5 km. Spoločnosť Dalkia Žiar
nad Hronom, s. r. o., je distribútorom tepla, ktoré
nakupuje na takzvanom bode „Z“ od spoločnosti
Dalkia Industry. Odtiaľ ho primárnymi rozvodmi
tepla dopravuje do jednotlivých domových odovzdávacích staníc tepla, ktorých je 205. Dalkia Žiar
nad Hronom predáva teplo na základe zmluvného
vzťahu s odberateľmi tepla, teda vlastníkmi, resp.

správcami objektu. Predajné miesto je päta domu,
pričom rozúčtovanie konečným spotrebiteľom robí
vlastník, resp. správca objektu.
Nevyhnutná je technologická modernizácia
systémov CZT
Výhodnosť systému CZT oproti individuálnym
zdrojom tepla je podmienená neustálou technologickou modernizáciou zariadení, ktoré zásobujú
domácnosti a prevádzky teplom. Spotreba paliva
a množstvo emisií sú nižšie ako pri samostatnom
vykurovaní. Do výstavby a rekonštrukcie sústav
boli v ostatných rokoch preinvestované veľké objemy financií. Aj v tomto roku dodávateľ tepla bude
pokračovať v investíciách do rozvodov tepla, ktoré
sa nachádzajú na uliciach SNP, Janského a Štefana
Moysesa.
Centrálne zásobovanie teplom má mnohé výhody.
Pre odberateľa znamená pohodlie a bezstarostnosť spolu so stabilnou a dobrou cenou. Ide
o profesionálne poskytovanie služieb, ktoré prináša istotu do domov odberateľov. CZT poskytuje
do budúcna alternatívne možnosti vykurovania
ekologickými palivami. CZT ako jediné umožňuje
hladký prechod na nové ekologické zdroje vykurovania.
CZT je hospodárne, komfortné, spoľahlivé,
bezpečné a ekologické.
Centrálne zásobovanie teplom dokáže ako jediné
poskytnúť svojim odberateľom trvalo dobrú cenu.
Za posledné obdobie zdražel zemný plyn o viac
ako 35 %. CZT ako jediný systém umožňuje rýchly
a pomerne jednoduchý prechod na obnoviteľné
zdroje energií. Je to tiež jediná reálna možnosť ako
dlhodobo a udržateľne znížiť cenu tepla. Priemerná úspora sa pohybuje od 2 € do cca 5 €/GJ. Prechod na biomasu a rekonštrukcia veľkých zdrojov
poskytne stabilizáciu ceny a dáva tak centrálnemu
zásobovaniu tepla do budúcna obrovský potenciál
a konkurenčnú výhodu pred domovými kotolňami.
V rámci centrálneho zásobovania teplom je možné
variovať druh paliva, regulovať náklady na výrobu a
zavádzať profesionálne opatrenia na zníženie ceny
centrálne. Dlhoročné skúsenosti v systéme CZT a
profesionalita pracovníkov pomáhajú predchádzať
zbytočným a drahým chybám, ku ktorým dochádza
pri domových kotolniach hlavne z neskúsenosti.
V rámci centrálneho systému je prechod na ekologické palivá nenáročný a návratnosť vložených
investícií je rýchla a veľmi vysoká. Biomasa je zdroj,
ktorý môžeme bez preháňania označiť za nevyčerpateľný a cenovo veľmi stabilný.
Komfort a komplexné služby – bezstarostnosť
a pohodlie
Odberateľ má vždy zabezpečenú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Nemusí sa starať, či má
objednaný plyn, uhlie, servis, nemá problémy
s údržbou, obsluhou zariadení a pod. Výrobcovia

www.mn.ziar.sk

tepla v systémoch CZT zabezpečujú nepretržitú
poruchovú službu, ktorá operatívne zasahuje aj
mimo pracovnej doby. Stará sa o to, že na zavolanie a oznámenie poruchy je porucha v najkratšom
možnom čase odstránená. U lokálnych zdrojov tepla dodávku plynu, servis, údržbu, obsluhu zariadení
a pod. musí zabezpečiť vlastník.
Spoľahlivosť – pokoj a istota
V systéme CZT sú u výrobcov tepla zakomponované všetky technické prvky, ktoré dokážu vždy dodávať teplo a teplú úžitkovú vodu odberateľom a aj
v prípade poruchy je zabezpečená dodávka tepla.
Neexistuje situácia, s výnimkou vyššej moci, ktorá
by dlhodobejšie ohrozila v systéme CZT dodávku
tepla a teplej úžitkovej vody do domácností.
Bezpečnosť a ekológia
Zariadenia na výrobu tepla patria medzi tzv. „vyhradené zariadenia“. Znamená to, že sú rizikové a
môže im hroziť závažná porucha. Práve vďaka tejto
kategorizácii podliehajú výrobcovia tepla v rámci
CZT prísnym kontrolám. Pravidelnými kontrolami
sa rizikovým stavom predchádza a v prípade zistenia akejkoľvek odchýlky hrozia výrobcovi vysoké
pokuty. Výrobcovia v systéme CZT podliehajú pravidelným revíznym kontrolám, ktoré už nie sú také
samozrejmé v prípade domových kotolní. U individuálnych zdrojov sa povinnosť pravidelných revízií
výrazne podceňuje a zanedbáva. Len pri centrálnom zásobovaní teplom sa dá plne nasadiť a efektívne využívať biomasa a kogenerácia, teda výroba
tepla a elektriny súčasne, čo dnes maximálne podporuje aj EÚ svojimi finančnými zdrojmi. U individuálnych zdrojov tepla je takéto efektívne využitie
nemožné. V rámci systému CZT platia prísne pravidlá aj v prípade znečisťovania životného prostredia
a výrobcovia v systéme CZT sú prísne kontrolovaní
štátnymi orgánmi.

Mestské noviny | 20. apríl 2010

ŠPORT

13

Kľúčové víťazstvá juniorov vonku, postup do Final Four majú na dosah
BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA:
Skupina o 9. - 16. miesto (o záchranu) - tabuľka:
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:
Juniori BK MŠK dosiahli kľúčové víťazstvá na palubovkách súperov a majú veľkú šancu dostať sa
do Final Four. Definitívne sa rozhodne už počas
najbližieho víkendu, keď hostia doma bratislavský
B.S.C. a Levice.
19. kolo: Prievidza - Žiar nad Hronom 68:79
(31:39), Štefanec 17, Kysela 15, Bulko 14, Vrtík 11,
Oravec 10, Matúš 6, Šoltés 2, Schubert 2
Pre obidvoch súperov bol zápas veľmi dôležitý,
lebo prehra jedného alebo druhého fakticky vyradila družstvo z boja o Final Four. Od začiatku boli
lepším družstvom Žiarčania. Škoda nepremieňania šancí spod koša i tresných hodov, čo vnieslo
do zápasu nervozitu. Po prestávke išli hostia
do 16-bodového náskoku, ale domáci, povzbudzovaní publikom, dokázali presnými trojkami vyrovnať. Vo štvrtej štvrtine sa viac bojovalo ako hralo.
Vyfaulovali sa traja žiarski hráči zo základnej päťky. V závere to na seba zobral Kysela, ktorý tromi
presnými trojkami po sebe zaklincoval domácich.
Pekné akcie Matúša výsledok ešte prikrášlili. Treba
však pochváliť celé družstvo za bojovnosť a výbornú obranu.
20. kolo: Považská Bystrica - Žiar nad Hronom
81:98 (44:44), Oravec 20, Bulko 18, Štefanec 18,
Šoltés 13, Vrtík 12, Truben 10, Schubert 6
Domáci vstúpili do zápasu veľmi dobre, keď sa im
podarilo dať tri trojky za sebou a viedli 9:0. Hra sa
však postupne vyrovnala a to vďaka presnej trojkovej streľby Štefanca a Šoltésa. Hral sa pekný a rýchly
basketbal s ukážkovými akciami na oboch stranách,

Z dvojstretnutia 15. kola súťaže mladších
minibasketbalistov Žilina B - Žiar nad Hronom
(53:11 a 52:17). Foto: bk

Ilustračné foto: Dušan Minár
keď Považania, s vyššími podkošovými hráčmi, zakončovali väčšinou spod koša. Individuálne akcie
Oravca, presné trestné hody Bulka a najmä presné
prihrávky Kyselu do rýchlych protiútokov boli základom pre postupné zvyšovanie náskoku Žiarčanov. Vo štvrtej štvrtine sa k tomu pridala ešte dobrá
osobná obrana a ďalšie dôležité víťazstvo si už
chlapci nedali zobrať.
1. TU Košice A
20 19 1
530
39
2. B.S.C.
20 13 7
225
33
3. Žiar n/Hr.
20 14 6
138
33
4. Inter
20 13 7
65
33
5. Svit
20 13 7
125
32
6. Prievidza
20 11 9
72
31
7. Spiš. N. Ves
20 9 11
64
29
8. Pov. Bystrica
20 9 11
-99
29
9. Malacky
20 7 13 -268 27
10. TU Košice B
20 5 15 -158 25
11. Levice
20 4 16 -372 24
12. Handlová
20 3 17 -322 23
Pozn.: Svit a Žiar nad Hronom majú po 1 kontumačnej prehre bez priznania bodu.
STARŠÍ ŽIACI - MO krajov BB, TN, ZA:
18. kolo: Prievidza - Žiar nad Hronom 75:40 a
85:23
1. Prievidza
30 29 1
951
59
2. Acad. Žilina
28 20 8
336 48
3. Handlová
28 12 16
-39
40
4. Pov. Bystrica
30 5 25 -626 35
5. Žiar n/Hr.
28 6 20 -524 34
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STARŠÍ MINI - MO krajov BB, TN, ZA:
17. kolo: Žilina A - Žiar nad Hronom 65:40, Supuka 22, Obert 8, Muoc 4, Holička 2, Horváth 2 a
93:21, Obert 10, Holička 5, Supuka 4, Rajnoha 2
V prvom zápase uhrali Žiarčania s istým účastníkom majstrovstiev Slovenska prijateľný výsledok,
keď sme hrali najmä s o rok mladšími chlapcami.
V druhom stretnutí družstvo odišlo kondične a veľmi zle bránilo.
1. Vict. Žilina A
32 28 4 1383 60
2. Vict. Žilina B
30 29 1 1603 59
3. Lučenec
28 19 9
392
47
4. Prievidza
28 17 11
254
45
5. Ban. Bystrica
30 14 16 -158 44
6. Dolný Kubín
30 11 19 -338 4 1
7. Žiar n/Hr.
30 11 19 -434 41
8. Pov. Bystrica
30 4 26 -814 34
9. Handlová
30 1 29 -1712 31
MLADŠÍ + MLADŠIE MINI - MO krajov BB, TN,
ZA:
Tabuľka:
1. Vict. Žilina B ch
28 24 4 1276 52
2. Vict. Žilina A ch
26 24 2
998
50
3. Pov. Bystrica ch
24 18 6
787
42
4. Lipt. Osada d
28 11 15 -183 41
5. Ban. Bystrica d
26 14 12
-78
40
6. Žiar n/Hr. ch
26 12 14
-15
38
7. Ban. Bystrica ch
26 8 18 -392 34
8. Zvolen d
26 5 21 -747 31
9. Ružomberok d
26 0 26 -1608 26
(gem, bk)
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III. LIGA STRED - 12. dvojkolo: Žiar nad Hronom - Lokomotíva Banská Bystrica 7:11, Žiar
nad Hronom - Budča 6:12
1. Brezno A
26 25 0 1 0 347:121 76
2. Riall B. B. B 26 23 0 3 0 310:158 72
3. Budča
26 22 1 3 0 303:165 71
4. Lokomot. B. B. 26 19 1 6 0 271:197 65
5. Stavbár B. B. 26 17 1 8 0 268:200 61
6. Kremnica
26 13 2 11 0 242:226 54
7. Brezno B
26 12 2 12 0 222:246 52
8. Žiar n/Hr.
26 12 1 13 0 240:228 51
9. Veľký Krtíš 26 10 2 14 0 215:253 48

10. Tis./Rev. B 26
11. Orovnica 26
12. Krupina C 26
13. Ľubietová 26
14. Brehy
26
15. Dudince
26
16. B. Štiavnica C26

9
8
7
6
5
5
4

2
2
2
3
2
0
1

15
16
17
17
19
21
21

0
0
0
0
0
0
0

196:272
213:255
220:248
211:257
197:271
155:313
134:334

46
44
42
41
38
36
35

ŠACH

III. LIGA C2 - 10. kolo: Pohorelá - Žiar nad Hronom 4:4, Toma 0,5, Drugda 0,5, Šandor 0,5, Prekopp 0,5, P. Rozinaj 0,5, Lupták 0,5, M. Rozinaj 0,5,
M. Hudec 0,5

1. Hriňová
2. TU Zvolen B
3. Žiar n/Hr.
4. Nová Baňa
5. Jelšava B
6. Podbrezová
7. Čebovce
8. Veža B. B. B
9. Detva
10. Vinica
11. Pohorelá
12. Sliač

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
7
7
4
3
4
3
2
3
2
1

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

1
2
2
3
5
4
6
5
4
6
6
8

50,5
47,5
50,5
45,5
39,5
38,5
37,5
37,0
36,5
33,0
34,0
30,0

25
24
22
21
13
12
12
11
10
10
8
4
(gem)

Žiarčanky o siedme miesto extraligy s nitrianskymi olympioničkami
VOLEJBAL

EXTRALIGA ŽENY:
Play off o 5. - 8. miesto - 3. zápasy: ZŠK UKF Nitra - VK MŠK Žiar nad Hronom 3:0 (13, 23, 14) konečný stav série 2:1, 64 minút, rozhodovali M.
Sarka a Patúc, 100 divákov
V rozhodujúcom zápase série nepodali Žiarčanky
optimálny výkon a v súboji o 7. miesto extraligy sa
stretnú v sérii na 2 zápasy s ďalším nitrianskym tímom - Centrom olympijskej prípravy.
Druhé stretnutie: Spišská Nová Ves - COP Nitra
3:2 - stav série 2:1
Program série o 7. miesto - streda 14. apríla
o 19. h COP Nitra - Žiar nad Hronom, sobota
17. apríla o 16. h Žiar nad Hronom - COP Nitra,
streda 21. apríla o 19. h COP Nitra - Žiar nad Hronom
I. TRIEDA STARŠIE ŽIAČKY STRED:
Predohrávka 18. kola: Poltár - Žiar nad Hronom
3:0 (23, 10, 19) a 3:2 (-16, -19, 21, 24, 6)
1. Poltár
36 32 4 100:24 68
2. Pov. Bystrica
32 30 2 90:19 62
3. Hnúšťa
32 24 8 80:29 56

4. Mil. B. Bystrica
5. Lipt. Hrádok
6. Žiar n/Hr.
7. Žilina
8. Krupina
9. Zvolen
10. Tat. B. Bystrica

32
32
34
32
32
32
34

20
18
14
13
8
5
0

12
14
20
19
24
27
34

71:40
59:49
52:64
46:64
27:75
22:83
2:102

MSR STRED - ML. ŽIAČKY JUH - MIDIMAX:
Tabuľka po 13 kolách:
1. Hnúšťa I. A
26 26 0 52:0
2. Poltár B
26 19 7 38:18
3. Hnúšťa I. B
26 18 8 37:22
4. Zvolen A
26 17 9 38:21
5. Hnúšťa II. A
26 16 10 34:23
6. Tat. B. Bystrica A
26 15 11 32:27
7. Krupina A
26 14 12 32:30
8. Tat. B. Bystrica B
26 13 13 33:28
9. Poltár A
26 13 13 30:30
10. Krupina B
26 10 16 23:38
11. Žiar n/Hr. B
26 9 17 22:35
12. Hnúšťa II. B
26 8 18 22:39
13. Zvolen B
26 2 24 9:48

52
50
48
45
40
37
34

52
45
44
43
42
41
40
39
39
36
35
34
28

26 2 24

6:49

28
(gem)

Ilustračné foto: Dušan Minár

ŽENY - EXTRALIGA - O 7. MIESTO - 3. zápas - streda 21. apríla o 19. h COP Nitra - Žiar nad Hronom

JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA, O 1. - 12.
MIESTO - 21. kolo - sobota 24. apríla Žiar nad Hronom - B.S.C. Bratislava (mestská športová hala),
22. kolo - nedeľa 25. apríla Žiar nad Hronom - Levice (mestská športová hala)
ŽIACI - OM STARŠÍ MINI - 18. kolo - sobota
24. apríla Žiar nad Hronom - Žilina B (telocvičňa
II. ZŠ)

BASKETBAL

STOLNÝ TENIS

MUŽI - I. LIGA - SKUPINA O 9. - 16. MIESTO 13. kolo - sobota 1. mája B.S.C. Bratislava - Žiar
nad Hronom, 14. kolo - nedeľa 2. mája Pezinok
B - Žiar nad Hronom

III. LIGA STRED - 14. dvojkolo - sobota 24. apríla o 10. h Žiar nad Hronom - Ľubietová, o 15.
h Žiar nad Hronom - Stavbár Banská Bystrica
(telocvičňa I. ZŠ)

FUTBAL

MUŽI - IV. LIGA STRED-JUH - 18. kolo - nedeľa
25. apríla o 16. h Dolná Strehová - Žiar nad Hronom, 19. kolo - nedeľa 2. mája o 16.30 h Hliník
nad Hronom - Žiar nad Hronom, II. TRIEDA SEVER ObFZ ZH - 16. kolo - nedeľa 25. apríla o 16. h
Šašovské Podhradie - Kosorín
DORAST - III. LIGA SD a MD STRED - 20. kolo sobota 24. apríla o 10. a 12.30 h Žiar nad Hronom
- Dolný Kubín
ŽIACI - II. LIGA SŽ a MŽ STRED-JUH - 19. kolo - sobota 1. mája o 10. a 12. h Žiar nad Hronom - Revúca, III. LIGA SŽ a MŽ STRED, SKUPINA C - 14. kolo
- nedeľa 25. apríla o 10. a 12. h Žiar nad Hronom
B - Slovenská Ľupča

14. Žiar n/Hr. A

VOLEJBAL

www.mn.ziar.sk
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Futbalová štvrtá liga: Doma žiarske víťazstvo 3:0, vonku prehra 0:3
FUTBAL

IV. LIGA STRED-JUH:
15. kolo: FK Žiar nad Hronom/Ladomerská
Vieska - FC 98 Hajnáčka 3:0 (1:0), góly: M. Rapčan, Zelovič, Čamaj, rozhodoval Majer - 200 divákov, ŽIAR: Pažout - Žňava, Zelovič, Kochol, Dobrota
(72. Mackura), Urgela, M. Rapčan, Kubík (68. Cvejkuš), Šimon, Čamaj, Slaný (73. Abrahám). Tréner
Stanislav Šimko.
Domáci boli v stretnutí favoritom, čo potvrdzovali už od úvodných minút. Po množstve šancí otvoril
skóre v 30. minúte Rapčan. Aj v druhom polčase
videli diváci v Ladomerskej Vieske prevahu domácich, ktorí hostí takmer k ničom nepustili. V 60. minúte zvýšil na 2:0 hlavou Zelovič a na konečných
3:0 upravil po peknej akcii Čamaj.
(fk)
Ostatné zápasy: Jupie Banská Bystrica - Dolná
Strehová 2:0, Divín - Kalinovo 1:2, Veľký Blh - Tisovec 0:2, Banská Štiavnica - Brusno 0:0, Hliník
nad Hronom - Revúca 2:1, Poltár - Štiavnické
Bane 2:2
16. kolo: Baník Štiavnické Bane - FK Žiar
nad Hronom/Ladomerská Vieska 3:0 (2:0), góly:
Holmík 2, Michálek, rozhodoval Ríša - 200 divákov,
ŽIAR: Pažout - Slaný, Kochol (52. Cvejkuš), Kmeť,
Dobrota, Kubík, Šimon, Čamaj, Urgela, Abrahám
(77. Žňava), M. Rapčan. Tréner Stanislav Šimko.
Štiavnické Bane po dvoch chybách v žiarskej
obrane vyhrávali už v 15. minúte 2:0. Zápas sa väčšinou odohrával na domácej polovici, ale šance,
ktoré si žiarski futbalisti vypracovali, zneškodnil
brankár Sekula. Druhý polčas hostia opäť dominovali, ale skórovali len domáci. Našim futbalistom sa
nepodarilo znížiť ani po úniku Čamaja. Mladé žiarske družstvo nestačilo na agresívnu hru domácich
a jednoznačne prehralo.
(fkziar.sk)
Ostatné zápasy: Dolná Strehová - Poltár 0:6,
Hajnáčka - Hliník nad Hronom 1:2, Revúca - Banská Štiavnica 2:1, Brusno - Veľký Blh 6:0, Tisovec
- Divín 5:0, Kalinovo - Jupie Banská Bystrica 2:0
1. Tisovec
16 11 3 2 37:15 36
2. Brusno
16 9 4 3 45:18 31
3. Kalinovo
16 9 4 3 30:17 31
4. Jupie BB
16 9 2 5 37:22 29
5. Poltár
16 8 4 4 33:19 28
6. Štiav. Bane
16 7 6 3 33:23 27
7. Žiar n/Hr.
16 7 5 4 27:24 26
8. Revúca
16 6 2 8 25:26 20
9. Ban. Štiavnica 16 4 7 5 21:25 19
10. Hliník n/Hr.
16 5 0 11 28:42 15
11. Hajnáčka
16 3 5 8 26:43 14
12. Divín
16 4 1 11 20:43 13
13. Veľký Blh
16 3 3 10 12:35 12
14. Dol. Strehová 16 3 2 11 13:35 11
Opäť víťazstvo 8:0
II. TRIEDA SEVER ObFZ ZH:

13. kolo: TJ Kopernica - TJ Šašovské Podhradie
0:8 (0:3), góly: Danko 4, Letáš 3, T. Urblík, rozhodoval Fáber - 30 divákov, ŠAŠOVSKÉ PODHRADIE:
Holos - P. Urblík, P. Baran, Čierny, J. Baran, Pavlove
(73. Pacher), Repiský, Sedliak, T. Urblík, Letáš, Danko (79. Kostrian)
Ostatné zápasy: Trnavá Hora - Kosorín 1:1, Nevoľné - Pitelová 2:0, Ihráč - Hronská Dúbrava
1:1, stretnutie Krahule - Kremnické Bane odložili, Janova Lehota mala voľno
14. kolo: TJ Šašovské Podhradie - TJ Sokol Trnavá Hora 2:2 (1:1), góly: Urblík, Baran, hralo sa na
umelej tráve v Žiari nad Hronom, rozhodoval Budinský - 130 divákov
Ostatné zápasy: Kremnické Bane - Ihráč 1:0,
Hronská Dúbrava - Nevoľné 2:0, Pitelová - Kopernica 3:0, Kosorín - Janova Lehota 2:2, Krahule mali voľno
1. Kosorín
13 11 2 0 45:10 35
2. Jan. Lehota
12 9 1 2 44:13 28
3. Hron. Dúbrava 13 6 3 4 23:22 21
4. Šaš. Podhradie 13 6 1 6 39:25 19
5. Krem. Bane
11 5 3 3 18:19 18
6. Pitelová
13 5 2 6 21:21 17
7. Trnavá Hora
13 5 2 6 26:30 17
8. Nevoľné
13 5 2 6 21:29 17
9. Ihráč
13 2 4 7 14:26 10
10. Krahule
11 2 1 8 12:29
7
11. Kopernica
13 2 1 10 18:57
7
FUTBAL MLÁDEŽE
III. LIGA SD STRED:
17. kolo: Krásno nad Kysucou - Žiar nad Hronom 1:3 (1:0), góly: Gábor, Vuong, Šebeň, ŽIAR:
Siekela - Žurav, J. Janúch, Bodor, Debnár - Sásik, Gábor, Hlaváč, Glab - Zvara, Šebeň, striedal Voung,
18. kolo: Žiar nad Hronom - Čadca 2:0 (1:0),
góly: Šebeň, Cvejkuš, ŽIAR: Siekela - Žurav, J. Janúch, Bodor, Debnár, Gábor, Sásik, Hlaváč, Šebeň,
Cvejkuš, Vuong, striedali Neuschl, Gajdoš
Tabuľka po 17. kole:
1. Fomat Martin
16 12 2 2 77:22 38
2. Námestovo
16 12 2 2 50:20 38
3. Žiar n/Hr.
17 11 2 4 46:19 35
4. Badín
16 11 1 4 60:23 34
5. Dolný Kubín
17 10 4 3 46:21 34
6. Zvolen
17 10 4 3 46:27 34
7. Nová Baňa
17 6 3 8 35:50 21
8. Bánová
17 5 5 7 25:40 20
9. Lipt. Mikuláš
17 5 4 8 33:38 19
10. Čadca
16 6 0 10 31:36 18
11. Hôrky
17 4 6 7 23:45 18
12. Podbrezová C 17 6 0 11 30:62 18
13. Kys. N. Mesto 17 4 2 11 24:62 14
14. Krásno n/K.
17 3 4 10 22:41 13
15. Fiľakovo
17 3 4 10 21:45 13

www.mn.ziar.sk

16. Bytča

17 2 5 10

29:47
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III. LIGA MD STRED:
17. kolo: Krásno nad Kysucou - Žiar nad Hronom 2:0, 18. kolo: Žiar nad Hronom - Čadca 5:2
(2:1), góly: Pobežka 2, Širáň, R. Hudec, Gallo, ŽIAR:
Sámel - Mišuta, Milčík, Mezei, T. Hudec - Lipták, Kukučka, Hric, Glab - Pobežka, Gallo, striedali Širáň,
Haluška, Pančík, R. Hudec
Tabuľka po 17. kole:
1. Námestovo
16 13 3 0 59:9 42
2. Dolný Kubín
17 10 6 1 38:11 36
3. Zvolen
17 10 4 3 33:19 34
4. Fomat Martin
16 10 3 3 60:23 33
5. Čadca
16 9 4 3 58:35 31
6. Žiar n/Hr.
17 9 2 6 41:22 29
7. Krásno n/K.
17 8 3 6 24:30 27
8. Kys. N. Mesto
17 8 2 7 31:26 26
9. Bytča
17 6 3 8 27:38 21
10. Fiľakovo
17 6 2 9 28:38 20
11. Badín
16 5 2 9 27:38 17
12. Nová Baňa
17 5 2 10 18:50 17
13. Podbrezová C 17 5 1 11 30:47 16
14. Bánová
17 4 3 10 24:44 15
15. Lipt. Mikuláš 17 3 2 12 18:44 11
16. Hôrky
17 2 0 15 16:58
6
II. LIGA SŽ STRED-JUH:
15. kolo: Žiar nad Hronom - Hriňová 8:0 (2:0),
Arendáš 2, Mojžiška 2, Kukučka 2, Hric, Búci,
16. kolo: Tempus Rimavská Sobota - Žiar
nad Hronom 2:1 (1:0), Rajnoha
Tabuľka po 15. kole:
1. Krupina
15 12 3 0 46:5 39
2. Tempus R. Sobota 15 12 1 2 63:15 37
3. Žiar n/Hr.
15 9 2 4 48:13 29
4. Detva
14 9 1 4 35:18 28
5. Revúca
15 9 1 5 30:24 28
6. MFK B. Bystrica 15 8 2 5 28:19 26
7. Tisovec
15 8 0 7 48:38 24
8. Zvolen C
15 7 1 7 32:43 22
9. MFK R. Sobota 15 4 5 6 30:30 17
10. Fiľakovo
15 4 2 9 23:38 14
11. Hriňová
15 4 1 10 24:42 13
12. Sliač
14 4 1 9 21:42 13
13. Badín
15 2 2 11 15:68
8
14. Ban. Štiavnica 13 0 0 13 12:60
0
II. LIGA MŽ STRED-JUH:
15. kolo: Žiar nad Hronom - Hriňová 5:1 (1:0),
Horný 3, Šimko, Pittner, 16. kolo: Tempus Rimavská Sobota - Žiar nad Hronom 2:2 (1:1), Šimko,
Horný
III. LIGA SŽ STRED-SKUPINA C:
12. kolo: Žiar nad Hronom B - Brusno 11:0 (4:0),
Karvaš 5, Kupec 2, Cicko 2, Kružlic, Foltán (gem)
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V Žiline ďalšie medaily žiarskeho karate, v stredoslovenskom pohári druhé miesto

Karatisti MŠK Žiar nad Hronom s víťazným pohárom. Zľava Ivan Tatár, Samuel Gáfrik, Martina Tatárová, Rastislav Štyriak, Laura Beňová, Radovan Černák,
Barbora Beňová, Adam Matuška. Foto: kk
Karatisti MŠK Žiar nad Hronom sa v nedeľu
28. marca zúčastnili na 2. ročníku Grand Prix Žilina.
Táto súťaž bola spojená s III. kolom Stredoslovenského pohára detí a mládeže, v ktorom sa počítajú
body zúčastneným klubom, združeným v Stredoslovenskom zväze karate. Na súťaži sa zúčastnilo
450 pretekárov z 5 krajín (Ukrajina, Poľsko, Česko,
Maďarsko a Slovensko). Ako prvé sa do bojov o
medaile zapojili cvičenci súborných cvičení KATA,
v zastúpení starších žiačok Alexandry Galetovej a
Emy Janekovej a kadeta Petra Hanzlíka. Ema Janeková našla premožiteľku až vo finále a skončila druhá, Saša s Peťom prehrali o tretie miesto. Poobede,
po slávnostnom nástupe, sa začala súťaž v športovom zápase KUMITE. V kategórii mladších žiakov
štartoval nováčik medzi zápasníkmi Erik Sklenka,
ktorý aj napriek bojovnému výkonu prehral v prvom kole. Nina Jelžová je tiež začínajúca pretekárka, ktorá, hoci pôsobí ako krehká kvetinka, dokáže

sa tvrdo pobiť o medailu. Po peknom výkone si tentoraz vybojovala druhé miesto. V kategórii starších
žiakov do 30 kg nastúpil Adam Matuška a vybojoval
si 3. miesto. V kategórii starší žiaci do 40 kg bojovník
srdcom Michal Výrostko prehral nešťastne v prvom
kole a z bojov vypadol. V kategóriách starších žiačok do 35 kg a nad 40 kg malo žiarske MŠK dvojité
zastúpenie. V ľahšej váhe nás zastupovali zverenkyne žiarskeho klubu Timea Trokšiarová s Dominikou
Veisovou a nad 40 kg zverenkyne z Hornej Ždane
Martina Tatárová a Karolína Pivarčiová. V oboch kategória dokázali zápasníčky dominanciu žiarskeho
karate a po vyradení všetkých súperiek sa stretli
vo finále. Timea vyhrala nad Dominikou a Martina
nad Karolínou a tak do zbierky kovov pribudli dve
zlaté a dve strieborné medaile. V kategórii starších
žiačok do 40 kg štartovala Laura Beňová, ktorej, aj
napriek jej veľkému talentu, neprialo šťastie, v boji
o tretie miesto sa vyfaulovala a obsadila nepopu-

lárne 4. miesto. Aj v kategórii kadetov do 57 kg štartovali dvaja žiarski borci - Rastislav Štyriak a Samuel
Gáfrik. Rasťo prehral o postup do semifinále po remíze s o dve hlavy vyšším pretekárom na zástavky
a Samo si na druhej strane pavúka poradil okrem
finalistu so všetkými zápasníkmi. Právom mu tak
patrila tretia priečka. V mladších dorastencoch reprezentoval Žiar nad Hronom Matúš Trokšiar, ktorý
po dvoch víťazstvách našiel premožiteľa o postup
do semifinále. Nakoniec štartovala kadetka Barbora Beňová, ktorá si vybojovala krásne tretie miesto.
Na konci súťaže prebehlo zrátanie výsledných bodov v rámci Stredoslovenského pohára, v ktorom
žiarsky klub figuroval po druhom kole na treťom
mieste. Vďaka výkonom našich pretekárov v tomto
treťom kole sme dokázali bodovo predbehnúť Zvolen a celkovo sme skončili druhí. Všetky výsledky,
ako aj fotogáleriu, si môžete pozrieť na stránke klubu www.karatezh.sk.
Radovan Černák

