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V tomto čísle:
APRÍLOVÉ ZASTUPITEĽSTVO

Poslanci schválili prenájom
zimného štadióna

Na aprílovom zastupiteľstve schválili poslanci prenájom zimného štadióna, kúpu nových
bytov pre mesto, ako aj prenájom priestorov
na Svätokrížskom námestí. Viac zo zastupiteľstva
na 2. strane.
MESTSKÝ ROZHLAS ONLINE

Mesto pripravilo pre svojich občanov novú
službu v rámci informovanosti – mestský rozhlas
online. O akú službu ide sa dočítate na strane 3.
FOTO SÚŤAŽ

STRANA 3

Foto: Rastislav Uhrovič

V meste pribudnú nové smetné koše
Ilustračné foto
Mesto Žiar nad Hronom pre vás pripravilo fotografickú súťaž na tému Máj v meste. Bližšie informácie o súťaži nájdete na 3. strane.
DEŇ ZDRAVIA

V sobotu 22. mája sa uskutoční 1. ročník podujatia zameraného na zdravý životný štýl Žiarčanov s názvom Deň zdravia. Opäť nebude chýbať
množstvo sprievodných podujatí či prezentačné
stánky so zdravou výživou. Pozvánka na strane
3.
ŽIAR NAD HRONOM - MESTO PREVENCIE

V našom meste sa stretli členovia Asociácie
pre prevenciu drogových závislostí. Rozhovor
s uznávaným lekárom Ľubomírom Gábrišom
nájdete na 5. strane.
Ul. SNP 83 (pri večierke)
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
9.30 - 12.00 hod. 12.30 - 17.00 hod.

STRANA 4
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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Z APRÍLOVÉHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Vo štvrtok 22. apríla sa uskutočnilo druhé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom, ktorého sa zúčastnilo všetkých
19 poslancov.
V úvode predstúpila pred prítomných hlavná kontrolórka mesta Eva Vincentová a predniesla správu
o kontrole plnenia prijatých uznesení, ako aj správu
o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách
za minulý rok.
Náčelník Mestskej polície Vladimír Mališ predniesol správu o činnosti MsP za minulý rok. Skonštatoval, že výsledky MsP dosiahli požadovanú úroveň,
k čomu prispela i organizačná a riadiaca činnosť.
Policajti si v minulom roku priebežne zvyšovali odbornú úroveň najmä účasťou na odborných seminároch, školeniach a kurzoch.
Informáciu o plnení rozpočtu mesta predniesol
hlavný ekonóm mesta Juraj Gallo. Celkový rozpočet za rok 2009 tak bol podľa správy ustálený v pluse, a to na sume takmer 117-tisíc eur, pričom príjmy
predstavovali 17 475 539 eur a výdavky 17 358 802
eur. Poslanci tiež schválili rozpočtové opatrenie,
ktoré predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu
mesta na strane príjmov ako aj výdavkov o sumu
48 629 eur.
Poslanci schválili päťročný prenájom zimného
štadióna
Na aprílovom zastupiteľstve prišli na rad aj majetkovo-právne vzťahy. Okrem iného, poslanci
v tomto bode programu schválili žiadosť Andrey
Martinovej, ktorá požiadala o dlhodobý prenájom
nehnuteľností – pozemkov na Svätokrížskom námestí. V projektovej štúdii, ktorú Martinová predložila, sa neuvažuje s využitím existujúceho objektu,
ktorý v minulosti slúžil ako verejné toalety, naopak,
navrhuje zriadenie kancelárskych priestorov a cukrárne s terasou a detským ihriskom. Poslanci tento
návrh schválili.
Začiatkom apríla dostalo mesto ponuku na od-

kúpenie zrekonštruovaných bytov v bytovom
dome na Ulici M. Chrásteka od spoločnosti Jadrany, v ktorom je už mesto vlastníkom 24 bytov situovaných na 2. až 4. poschodí. Poslanci vo štvrtok schválili kúpu 12 bytov, ktoré sa nachádzajú
na 4. a 5. poschodí, pričom ide o štyri 3-izbové
a osem 2-izbových bytov. Ďalších 6 bytov sa nachádza na 6. poschodí. Kúpna cena, na ktorej sa mesto
so spoločnosťou dohodli, je 618 eur za m2, čo
predstavuje celkovú sumu za všetky byty viac ako
515-tisíc eur. Kúpna cena bude zaplatená v dvoch
splátkach, a to 50 percent v tomto roku a zvyšných
50 percent do 1 roka odo dňa uzatvorenia kúpnej
zmluvy. Rekonštrukcia bytov by mala byť ukončená
do októbra tohto roku. Primátor Ivan Černaj: „Kúpiť
ďalšie byty v Jadrane sme sa rozhodli preto, lebo
o nájomné byty je veľký záujem. Keďže hospodárska kríza stlačila cenu nehnuteľností dolu, rozhodli
sme sa kúpiť všetky tri poschodia. Tieto byty budeme postupne prenajímať v súlade s platnými
pravidlami VZN o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta. Na jednej strane to hodnotím
ako sociálnu aktivitu mesta, avšak návratnosť investovaných prostriedkov je najneskôr do 30 rokov.
Zároveň má výborný sociálny rozmer, čiže v žiadnom prípade to nie sú „vyhodené“ peniaze.“
Ďalším bodom štvrtkového rokovania bolo
prednesenie žiadosti spoločnosti Sport Trend o dlhodobý prenájom zimného štadióna za účelom
športovo-kultúrnych aktivít, založenia družstva pre
Slovenskú hokejbalovú extraligu a organizovania
turnajov pre základné a stredné školy. Spoločnosť
zároveň požiadala o príspevok na prevádzku štadióna vo výške, ktorú na prevádzku vynakladá aj
samotné mesto. Poslanci túto žiadosť jednohlasne podporili a zimný štadión tak mesto prenajme
na dobu piatich rokov za sumu 1 euro na rok a spoločnosti poskytne finančný príspevok vo výške
17 504 eur na rok za účelom financovania nákladov
vynaložených na prevádzku
zimného štadióna, ktoré zahŕňajú náklady na elektrickú
energiu, plyn, dodávku tepla,
vodné a stočné a drobné opravy.
Schválené nové a doplnené
VZN
Na aprílovom zastupiteľstve
poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žiar nad Hronom,
Aprílového zastupiteľstva sa zúčastnili všetci poslanci MsZ. ktorým sa zrušuje Všeobecne

záväzné nariadenie mesta Žiar nad Hronom č.
1/2007 o podmienkach poskytovania návratnej
finančnej výpomoci fyzickým osobám z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, a to s účinnosťou od
7. mája. Schválené bolo aj VZN č. 2/2010, ktorým
sa mení VZN č. 7/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta, rovnako s účinnosťou
od 7. mája. Ako sme vás už pred časom informovali, prevádzkovateľom pohrebísk sa tak stala spoločnosť Grrei z nášho mesta. Ustanovenie § 7 Zriaďovanie hrobov na pohrebisku sa doplnilo o nový odsek,
v ktorom sa stanovuje ochranné pásmo pohrebiska
na 50 metrov a v jeho ochrannom pásme sa nesmú
povoľovať ani umiestňovať žiadne budovy.
V správe o činnosti obchodných spoločností a príspevkovej organizácii bola poslancom prezentovaná činnosť Mestského kultúrneho centra v meste,
správa o výsledkoch hospodárenia Mestského
športového klubu a správa o výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar
nad Hronom za rok 2009. Bodom programu bola aj
informácia o prevenčných aktivitách mesta, keďže
naše mesto sa pre tento rok stalo mestom prevencie. Na Kalendár podujatí boli aj v tomto roku
schválené finančné prostriedky z rozpočtu mesta
v sume 6 638 eur a poskytnutý bude aj príspevok
z Nadácie ZSNP a Slovalco v sume 3 500 eur. Žiar
nad Hronom ako mesto prevencie 2010 má pri
tejto príležitosti vytvorené svoje vlastné logo, pri
tvorbe ktorého boli využité prvky súčasného loga
mesta a doplnené o symbolickú striešku, znázorňujúcu dom ako príbytok rodiny, ktorá sa v našom
meste cíti bezpečne.
Posledným bodom aprílového zastupiteľstva
bolo schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Žiar nad Hronom. VZN bolo predložené z dôvodu
potreby zmeny a bližšej špecifikácie niektorých
vybraných bodov, ktoré si vyžiadal výkon VZN
č. 15/2009 v praxi. Zmena sa dotkla ohlasovacej povinnosti, a termínu splatnosti prvej splátky do 28.
februára. Tá sa mení, presúva sa na 31. marec. Zmenu podnietili predsedovia bytových spoločenstiev,
výška poplatku pritom zostala nezmenená.
Mimo programu zastupiteľstva predstúpila aj
riaditeľka nových Technických služieb, a. s. Zuzana
Gallová. Poslancom prezentovala činnosť „nových“
technických služieb od začiatku ich vzniku – od
1. marca. V súčasnosti má spoločnosť 35 zamestnancov a sídli na Ulici SNP v areáli „starých“ technických služieb.
(li)
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Zimný štadión ožije hokejbalom Deň zdravia

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve schválili poslanci dlhodobý prenájom zimného štadióna spoločnosti Sport Trend. Cieľom spoločnosti je vytvorenie športovo-kultúrnych aktivít,
založenie družstva pre Slovenskú hokejbalovú
extraligu a organizovanie turnajov pre základné a stredné školy.
Spoločnosť Sport Trend sa zaoberá predovšetkým
športovou činnosťou, pričom dominantným športom je hokejbal, s ktorým už v rámci regiónu dosiahli úspechy. Rastislav Uhrovič zo Sport Trendu:
„V súčasnej dobe hráme II. banskobystrickú hokejbalovú ligu a chceme zabojovať o postup do I. ligy.
Cieľom hokejbalového klubu je však posunúť hokejbal v Žiari nad Hronom na vyššiu úroveň. Máme
záujem pobiť sa o slovenskú hokejbalovú extraligu,
k čomu by mal zimný štadión v prípade úspechu
predovšetkým slúžiť, keďže je jediným ihriskom
v našom meste, ktoré spĺňa potrebné parametre.“ Okrem toho budú zimný štadión využívať aj
na ďalšie športové a kultúrne aktivity nielen členovia športového klubu Sport Trend, ktorí tu budú
trénovať, ale aj široká verejnosť, predovšetkým deti
a mládež. „Máme záujem organizovať hokejbalové
turnaje hlavne pre základné a stredné školy a prilákať tak viac detí k tomuto pouličnému športu,
čo by mohlo naštartovať výstavbu hokejbalových

ihrísk v našom regióne,“ netají plány Rastislav
Uhrovič. Samozrejme, štadión bude aj naďalej
prístupný aj bežnému Žiarčanovi. „Urobí sa tzv.
rozpis plochy na základe požiadavky jednotlivých
záujemcov a dostupnosti plochy. Podmienkami, za
akých bude možné predovšetkým užívať plochu,
sa budeme podrobnejšie zaoberať až po podpise
zmluvy s mestom a analýze potenciálnych záujemcov. Akú-takú predstavu však už máme aj dnes,“
dopĺňa ďalej Uhrovič. I keď v súčasnosti s ďalšími dodatočnými službami, napr. občerstvením,
na štadióne nepočíta, do budúcnosti chcú svoju
ponuku určite obohatiť. Ak by mesto našlo finančné prostriedky na prevádzku ľadovej plochy, prevádzkovateľom naďalej zostáva v zmysle zmluvy
spoločnosť Sport Trend. „S bratom sme obaja bývalí hokejisti a na tomto športovisku sme prežili
veľmi pekné chvíle svojho života. Navyše sme sa
zúčastňovali aj dobrovoľníckych brigád spojených
s rekonštrukciou ľadovej plochy na začiatku tohto
storočia, vďaka čomu je dnes možné hokejbal, ale
aj ľadový hokej na zimnom štadióne hrávať.“ Začiatok prenájmu zimného štadióna začne 1. júna.
Podľa plánu by mal byť zimný štadión pod hlavičkou spoločnosti k dispozícii širokej verejnosti už
v júni.
(li)

Mestský rozhlas bude v najbližších týždňoch opäť funkčný
Určite ste už zaregistrovali, že na väčšine územia
mesta nefunguje rozhlas. Čo je príčinou poruchy
a kedy bude opäť fungovať, nám vysvetlil hovorca
mesta Martin Baláž: „S mestským rozhlasom ako
s verejným médiom máme problémy od samého
začiatku po jeho rekonštrukcii. Ťažko to komentovať. So spoločnosťou, ktorá nám to pred niekoľkými rokmi robila, sme pravidelne riešili v rámci
záruky celého systému i jednotlivých prvkov rôzne
poruchy v hlásičoch alebo systémové problémy.
V súčasnosti máme nefunkčné veľké množstvo
hlásičov a celkovo je pokazený aj samotný systém.“
Mesto sa preto rozhodlo, že s pôvodnou firmou už
komunikovať nebude, keďže pozáručné opravy by
sa museli riadne financovať. „Dohodli sme sa preto

so spoločnosťou, ktorá v meste zabezpečuje verejné osvetlenie. Tá nám nainštaluje nové hlásiče
a bude sa nám starať o systém. Bude to bez investičných nákladov a v rámci verejného osvetlenia nám pomôžu aj s rozhlasom. Systém sa opäť
sfunkční a mestský rozhlas bude v priebehu niekoľkých týždňov znovu počuť v každej časti mesta. Veľmi nás mrzí, čo sa stalo, ale veríme, že už to
bude v poriadku,“ informoval ďalej hovorca. Mesto
ale zároveň pre svojich občanov pripravuje novú
službu – mestský rozhlas online. Hlásenie mestského rozhlasu tak v textovej podobe spolu s inými novinkami a správami môže dostávať každý do svojej
mailovej schránky, keď sa zaregistruje na webovej
stránke mesta.
(li)

FOTOSÚŤAŽ

Na mesiac máj pripravilo mesto Žiar
nad Hronom fotosúťaž na tému Máj v meste, do ktorej sa môže zapojiť každý, kto
do 31. mája pošle fotografiu spojenú s mestom Žiar nad Hronom na adresu webmaster@ziar.sk. Podmienkou je fotografovanie
objektov situovaných v meste Žiar nad Hronom, v parku alebo na hrade Šášov počas
mesiaca máj. Súťažné fotografie budú uverejňované vo fotogalérii na stránke www.

ziar.sk v albume Máj v meste, a tiež na stránke mesta Žiar nad Hronom na Facebooku,
kde bude možné fotky komentovať alebo
“ohodnotiť” kliknutím na “Páči sa mi to”.
Pre autorov víťazných fotografií, ktoré určí redakcia Mestských novín a administrátori webovej
stránky mesta, sú pripravené vecné ceny. Súťaž
trvá od 1. mája do 31. mája 2010. Spolu s fotografiou je potrebné zaslať i jej popis, meno autora,
jeho adresu a telefónne číslo.
(r)

www.mn.ziar.sk

V sobotu 22. mája sa pred a v areáli Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika uskutoční prvý
ročník Dňa zdravia. Keďže v tom čase už budú
prebiehať práce na rekonštrukcii námestia, presunieme sa tento rok práve do areálu „Dvojky“.
Súčasťou Dňa zdravia bude aj 1. ročník Žiarskeho polmaratónu. Od obeda bude počas tohto
dňa pripravených množstvo atrakcií pre všetky
vekové kategórie a nebudú chýbať ani rôzne
súťaže s Jožom Pročkom, ktorý bude opäť celý
deň moderovať. Tešiť sa môžete aj na vystúpenia domácich žiarskych kapiel. Súčasťou Dňa
zdravia budú prezentačné stánky so zdravou
výživou a s produktmi zdravého životného štýlu i čajovňa. Okrem polmaratónu sa do nesúťažného bežeckého okruhu mestom môže zapojiť každý. Bližšie informácie vám prinesieme
v ďalšom čísle Mestských novín.
(r)

MESTSKÝ ROZHLAS ONLINE

Pre obyvateľov mesta, ktorí v čase hlásenia
rozhlasu nie sú doma, bývajú na periférii, kde
ho zle počujú, alebo rozhlas jednoducho nepočúvajú, pripravilo mesto novú službu, a to
mestský rozhlas online. O bližšie informácie
sme požiadali hovorcu mesta Martina Baláža:
„Mesto Žiar nad Hronom prichádza pre svojich
obyvateľov s novou službou, čo sa týka informovanosti, nazvanou mestský rozhlas online.
Každý, kto má záujem a registruje sa na našej
webovej stránke, môže dostať to, čo sa hlási
v mestskom rozhlase priamo do svojej mailovej schránky v textovej forme. Budú to všetky
oznamy, ktoré si dávajú občania vyhlasovať
do rozhlasu.“ Na žiadosť obyvateľov prijalo
mesto približne pred rokom rozhodnutie, že
komerčná podnikateľská inzercia sa v rozhlase
hlásiť nebude. V rozhlase online však táto služba chýbať nebude. „Rovnako ako bežní občania, aj podnikatelia si môžu do online rozhlasu
zadať svoju inzerciu. V mailovom newsletteri
nebudú chýbať informácie napríklad o odstávkach elektriny, vody, aktuálne udalosti
a podujatia. Služba nie je spoplatnená, stačí
navštíviť mestskú stránku www.ziar.sk a zaregistrovať sa,“ doplnil informácie hovorca. Mestský rozhlas online je tiež možné nájsť priamo
na webovej stránke. Aktualizovať sa bude podľa
potreby, presne ako aj v normálnom rozhlase.
Systém nahlásenia inzercie či iných oznamov je
rovnaký ako pri hlásení v klasickom rozhlase –
stačí prísť na mestský úrad.
(li)
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Nové smetné koše v uliciach Žiaru
V najbližších mesiacoch sa v Žiari vymenia a doplnia malé smetné koše a koše na psie exkrementy.
V rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom mesto okrem iného získalo
finančné prostriedky na 243 kusov smetných košov
určených do ulíc mesta a na verejné priestranstvá
a na 65 kusov zberných nádob na psie exkrementy.
Malé zelené koše, ktoré sú v súčasnosti rozmiestnené na území mesta, majú objem 40 litrov a veľmi
rýchlo sa zapĺňajú. Problémy vznikajú aj vtedy, keď
do nich niekto vhodí cigaretový ohorok. Viackrát sa
stalo, že sa vznietil obsah koša a poškodila sa celá
zberná nádoba. Problematické je aj ich otváranie
zospodu, ktoré keď dobre nedrží, alebo keď niekto
do koša vhodí ťažší odpad, často povolí a obsah
zbernej nádoby sa vysype.
Nové smetné koše, vyrobené pre potreby
nášho mesta, majú objem až 120 litrov. Zmestí sa
do nich trikrát toľko odpadu ako do pôvodných.

Ide o kompaktnú celokovovú konštrukciu s tromi
vhadzovacími otvormi. Nádoby sú vybavené popolníkom a skonštruované tak, aby bolo možné
separovať odpad aj v uliciach mesta. Rozborom
odpadu z pôvodných malých smetných košov sa
zistilo, že viac ako 50 percent odpadu v nich tvoria
plasty, konkrétne PET fľaše z nápojov a spolu s nimi
aj kovové obaly – nápojové plechovky. Na druhom
mieste za plastmi skončil papier a len menej ako
15 percent tvoril zvyškový zmesový odpad. Tomuto je prispôsobená aj veľkosť jednotlivých nádob
na separované zložky. Nádoba na plasty a kovové obaly ja najväčšia (60 litrov). Ďalšie nádoby
na papier a na zmesový odpad sú menšie. Ostatné
časti koša je možné využívať ako reklamné plochy,
ktoré najmä v začiatkoch budú slúžiť na propagáciu separovaného zberu, ale v budúcnosti sa môžu
využívať aj na informovanie verejnosti o kultúrnych
a športových udalostiach a ďalšom dianí v meste.
(zg)

Čierne skládky – problém, ktorý stále trápi aj naše mesto
Mesto Žiar nad Hronom, tak ako aj iné mestá
na Slovensku, neustále čelí problému nelegálneho ukladania odpadov na svojom území. Nálezy
tzv. čiernych skládok nahlasujú mestu občania, taktiež zamestnanci MsÚ, pracovníci Technických služieb a Mestská polícia monitorujú odpad uložený
mimo určeného priestoru.
Od čiernych skládok nie sú ušetrené ani príjazdové komunikácie do nášho mesta vo všetkých smeroch. Okrem miest, kde sa odpad ukladá vo veľkom
množstve, okraje ciest „zdobia“ voľne roztrúsené

smeti. Tento negatívny jav je najviditeľnejší na jar,
keď sa roztopí sneh.
Mesto Žiar nad Hronom podľa zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov upravilo podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 14/2009,
v ktorom ustanovilo podrobnosti o spôsobe zberu
a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo, kovy), o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta, určené na ukladanie týchto odpadov. VZN č. 14/2009
v § 13 vymedzilo prípady porušenia zákona a VZN,
pričom sa priestupku dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom.
Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu
až do výšky 165 €, v blokovom konaní do výšky
33 €. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie možno v zmysle
vyššie uvedeného uložiť pokutu až do výšky
6 638 €.
Mesto pri náleze nelegálnej skládky hľadá pôvodcu odpadu, a v prípade, že sa pôvodca nedá
zistiť, náklady na zber, odvoz a likvidáciu takéhoto odpadu znáša samo.
Vyzývame našich občanov, aby s odpadom nakladali v zmysle platných predpisov, odpad ukladali do zberných nádob na to určených, využívali
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bezplatný odvoz a likvidáciu objemných odpadov
2x ročne v rámci dní jarnej a jesennej čistoty, prípadne aby v osobitných situáciách využívali možnosť ukladania odpadu v zbernom dvore, ktorý
sa nachádza v areáli Technických služieb, a. s.
na Ul. SNP č. 131.
Na zbernom dvore možno bezplatne uložiť:
•drobný stavebný odpad do 50 kg na osobu
a rok,
•elektroodpad (práčky, chladničky, sporáky, televízory, počítače a podobne),
•nebezpečný odpad (odpadové oleje, batérie,
akumulátory, žiarivky, chemikálie, obaly z nich
a podobne).
Pri nárazových prácach je možné objednať si
za poplatok veľkokapacitný kontajner na odvoz
objemného odpadu alebo drobného stavebného odpadu. V prípade záujmu o bližšie informácie a aktuálny cenník, volajte
ZELENÚ LINKU 0800 500 501.
OŽP
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Drogovo závislých každoročne pribúda
V piatok 16. apríla sa v našom
meste stretli členovia Asociácie pre prevenciu drogových
závislostí. Cieľom stretnutia
bola najmä výmena skúseností
z prevenčnej práce v rôznych mestách na Slovensku v súčasnosti a pomenovanie pozitív a negatív
prevenčnej práce. Predmetom rokovania bol i výber mesta, ktoré preberie Štafetu prevencie po našom meste v novembri.
Stretnutia sa zúčastnili zakladajúci členovia
Asociácie pre prevenciu drogových závislostí
na Slovensku, ktorí v roku 1996 iniciovali aj vznik
Štafety prevencie. Asociácia združujúca aktivistov
zo všetkých kútov Slovenska vznikla na platforme Nadácie Filia Nové Zámky, ktorá bola v poslednom desaťročí uplynulého storočia jedným
z najaktívnejších organizátorov vzdelávacích aktivít pre ľudí pôsobiacich v primárnej prevencii drogových závislostí. „Prezident
asociácie, lekár Ľubomír Gábriš, je neúnavným
propagátorom myšlienok o dôležitosti primárnej
prevencie závislostí prostredníctvom posilňovania
aktivít zameraných na rozvoj zdravého životného
štýlu, založeného na rovnováhe psychického a fyzického zdravia,“ vysvetlila Marta Mergová, vedúca
odboru školstva a športu a doplnila: „Stretnutia sa
zúčastnili zástupcovia Metodicko-pedagogického centra z Bratislavy – garanti akreditovaného
vzdelávania koordinátorov prevencie na školách,
zástupcovia Nadácie Filia Košice, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a
špeciálno-pedagogockého poradenstva z Palkovho centra z Liptovského Hrádku.
My sme vyžili túto možnosť na rozhovor s uznávaným psychiatrom a psychoterapeutom Ľubomírom Gábrišom, ktorý v roku 1993 založil prvé
lôžkové Centrum pre liečbu drogových závislostí
v Nových Zámkoch. V oblasti špecializácie na drogové závislostí má 23 rokov praxe.

MEDZINÁRODNÁ MLÁDEŽNÍCKA VÝMENA

V dňoch od 28. marca do 10. apríla zrealizovali členovia občianskeho združenia
Za Žiar projekt What si life of youth aobut?
(O čom je život mládeže?). Projektu, ktorý sa
konal na Krahuliach, sa zúčastnili nielen mládežníci zo Slovenska, ale aj zástupcovia mladých z Maďarska, Litvy a Lotyšska.
Pred samotnou výmenou sa ešte v marci stretli
v Mestskej obývačke mládežnícki lídri z organizácií, ktoré sa stali pre tento projekt partnermi. Erika
Rašlíková, koordinátor práce s mládežou: „Počas
týchto dní sme spoločne pripravili podrobný
program celej mládežníckej výmeny. Celkom
28 mládežníkov a 4 mládežnícki lídri sa dvanásť

Centrum existuje 17 rokov, je v súčasnosti
drogovo závislých viac či menej, ako tomu
bolo v minulosti?
Od vzniku centra nám tendencia mladých
drogovo závislých neklesla, naopak, ich počet
stále stúpa a čo je smutné, sú medzi nimi stále
mladší a mladší ľudia. V súčasnosti máme v centre štyridsať mladých nad 18 rokov a šestnásť do
18 rokov.
V čom spočíva ich pobyt v centre?
My na nich môžeme pôsobiť už iba samotnou
liečbou. Samozrejme, od rána do večera majú
svoj program, v rámci ktorého sa ich snažíme
učiť zmysluplne žiť. Učíme ich rozdeliť si svoj
čas na prácu i na oddych. Tiež ich učíme riešiť
problémy, s ktorými si nevedia dať rady. Priúčame ich realite, rozoznávať vonkajšie vplyvy,
ktoré sú pre nich škodlivé, chceme, aby poznali
hranice – nenechať sa uniesť, ale dať si nejaký
cieľ, vedieť ho splniť a nevzdávať sa.
Stáva sa, že sa k vám pacienti opakovane
vracajú?
Máme niekoľko prípadov, kedy sa k nám pacienti vracajú. Viac je však takých, ktorí sú u nás
prvýkrát. Je to pre nich výdatná pomoc, najmä,
keď sú včas takpovediac odchytení.
Aké sú najčastejšie dôvody, pre ktoré sa
mladí ľudia utiekajú k drogám?
Najväčším dôvodom je ten, že majú nereálne
sny, sú pod tlakom okolia, nemajú schopnosť
stanoviť si hranice a nevedia riešiť žiadne problémy.
Ste pre svojich pacientov skôr lekár alebo
priateľ?
Snažím sa držať to v rovine priateľstva s hranicami. Odosobniť sa od ich problémov sa nedá
úplne, no musí to mať určitú mieru.
dní zapájali do rôznych workshopov, hier, diskusií,
prezentácií a tímových prác. Porovnávali, čím je
život mládeže v jednotlivých krajinách rozdielny
alebo podobný.“ Hlavnými témami boli mládež
a škola, mládež a práca, mládež a rodina, mládež
a návykové látky, mládež a EÚ, mládež a voľný
čas. Súčasťou týchto aktivít bolo aj stretnutie
so zástupcami žiarskeho Mestského mládežníckeho parlamentu. „Keďže sa program mládežníckej výmeny konal počas Veľkej noci, bolo zaujímavé porovnávať zvyklosti, ktoré sú typické
pre jednotlivé krajiny. Napríklad v Litve a Lotyšsku nie je zaužívané polievať a šibať dievčatá,
u nich sa polievajú zvieratá,“ vysvetlila na záver
Erika Rašlíková. O možnostiach účasti na projektoch pre mládež sa môžete bližšie informovať
na mailovej adrese: erika.raslikova@ziar.sk.
Tento projekt sa uskutočnil s finančnou podporu
EÚ z programu Mládež v akcii a NA Iuventa. Obsah
tohto projektu nemusí vyjadrovať názor Európskej
únie alebo slovenskej Národnej kancelárie, a tieto
zaň nepreberajú žiadnu zodpovednosť.
(er)
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Ako dlho trvá pobyt v centre?
Pobyt v centre má päť fáz, ktoré sú rozpočítané na 18 mesiacov. Nepozeráme sa na ťažké
či ľahké prípady, pozeráme sa na jednotlivcov,
s ktorými pracujeme. Mnohokrát k nám prídu
ľudia, ktorí už nechcú žiť, majú sklony k sebapoškodzovaniu, dokonca k samovražde. Nie raz
sa však stalo, že by ste povedali, akí sú niektorí
z nich ťažké prípady a pritom sa veľmi dobre
ujali v živote. Naopak, pri iných sme si mysleli,
aké je to super a sústavne sa mocú v problémoch.
Na koho sa môžu obrátiť napríklad rodičia
drogovo závislých detí, ktorí pre ne hľadajú
pomoc?
Ak viete o niekom, kto má problém s drogami,
môžete sa obrátiť aj priamo na nás. Dôležité je
však vyvinúť na človeka tlak, dotlačiť ho k tomu,
aby spolupracoval. Deti do 18 rokov sú u nás
na rozhodnutie súdu a dospelí sú u nás pseudodobrovoľne, pod tlakom rodiny. Len vo veľmi
málo prípadoch prišli klienti sami od seba. Sú
to takí, ktorí už nevládzu a sami si povedia, že
musia so sebou niečo urobiť. Ale obyčajne o ich
umiestnenie požiadajú ich blízki.
(li)
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Spomienky na barbarskú noc
V minulom čísle Mestských novín sme si pripomenuli 60. výročie barbarskej noci. Sľúbili sme,
že sa k tejto téme ešte vrátime a bližšie vám priblížime tieto udalosti, ktoré sú hrubým písmom
zaznačené v našej histórii. Ako však vo svojom príhovore povedala Mária Zaťková, kronikárka mesta: „Stretnutie sme začali slovami odpustenia
a zmierenia. Teda nezišli sme sa preto, aby sme
nenávideli, ale preto, aby sme vedeli a poznali
cenu a váhu slobody. Nedostali sme ju len tak.
Bola draho zaplatená. A kto pozná, kto toto vie,
nemôže tento Boží dar hlúpo premárniť. Pozdravujem preto mladých ľudí, ktorí prišli, aby
na poznaní minulosti budovali lepší svet.“ Z noci
13. na 14. apríla boli z nášho mesta násilne odvlečení saleziáni. Ďalej citujeme Máriu Zaťkovú: „Už mesiac pred akciou „K“ zmocnenci vlády informovali
direktora o zámere vlády poštátniť ústav, čo sa neskôr potvrdilo ako protiprávne. A keďže sa už dlhšiu
dobu pošuškávalo aj o akcii „K“, obyvatelia Sv. Kríža
boli v strehu odhodlaní brániť saleziánov. Po me-

siaci však ich bdelosť ochabovala. V kaštieli ešte postavili saleziáni stráž, ktorá pre každý prípad zatarasila aj vstupnú bránu. Obyvateľstvo i 70 osadníkov
kaštieľa v tú noc spalo. Po polnoci akcia začala tichým rozmiestnením 30-ich vojakov po meste, aby
sa zabránilo prípadnému odporu obyvateľov, pred
kaštieľom boli pripravení členovia ŠTB, 20 ozbrojených milicionárov a zo školy ZNB 100 príslušníkov.
Nasledovalo vyrazenie brány, bezohľadné sústredenie rozospatých saleziánov do prednáškovej siene, tvrdý zásah ozbrojencov proti odpor prejavujúcemu direktorovi a po zborovom speve vatikánskej
znelky Christus vincit... (Kristus víťaz...), ktorým prejavili svoj protest proti zásahu, prinútili obyvateľov
kláštora vziať si len nevyhnutné veci a nastúpiť do
dvoch pripravených autobusov a nákladného auta.
O 4-tej hodine ráno vyrazili, aby sa už nikdy sem
nevrátili. Čakal ich sústreďovací tábor v Šaštíne, potom v Podolínci, fyzicky ťažké práce, preškoľovania,
pracovné tábory, mučenie a väzenie, zákazy výkonu duchovných služieb. Hlavného predstaveného
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Františka Valábka a prefekta Ernesta Horniaka vzali
priamo na výsluch a do väzenia. Nasledovala prehliadka kaštieľa na hľadanie „protištátnych materiálov“ (samozrejme nič nenašli), likvidoval sa majetok
kláštora, kaplnka a priam „koniášovsky“ brutálne
ničenie bohatej kláštornej knižnice (podľa záznamov sa vraj knihy naložili do troch nákladných áut
a odniesli do univerzitnej knižnice, ale podľa žijúcich svedkov sa knihy vyhadzovali z okien, vidlami
nahadzovali na traktor, časť sa spálila a časť tajne
rozobrala prítomnými Krížanmi). Nočný prepad
vyvolal vo Sv. Kríži spravodlivé rozhorčenie obyvateľov mesta a okolia. Iba pokojná otázka dentistu
Štefana Zúbrika: „Prečo ten hrubý zásah proti saleziánom?“ ho pripravila o život po krutom mučení
v pivniciach kaštieľa. Ďalšími obeťami boli Ján Barniak (keď povedal, že to bol neľudský čin, niekto ho
udal, po mučení bol väznený) a jeho priatelia Albín
Hurtík a Ľudovít Dekýš (kňaz z Dolnej Trnávky) boli
tiež väznení, neskôr celé ich rodiny diskriminované
(podrobnejšie o tom píše Ing. J. Homola).“ A hoci
boli po prevrate v roku 1990 obete tejto noci rehabilitované, nikto nikdy nevymaže z dejín a zo spomienok ľudí udalosti, ktoré navždy zmenili život
v našom meste.
(r)

INFORMÁCIA PRE SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV O ZMENE ZÁKONA O VLASTNÍCTVE BYTOV
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

•Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 Z. z. bol opätovne novelizovaný s platnosťou novely č. 70/2010 od 1. apríla tohto roku.
Návrhom zákona sa upresňujú definície jednotlivých pojmov, precizujú sa rozhodovacie procesy
pri správe bytového domu, zvýrazňuje sa úloha
správcu, riešia sa vzťahy medzi vlastníkmi bytov
a správcom, resp. orgánmi spoločenstva. Úprava nie
je tak rozsiahla ako pri novelách v roku 2004 a 2007,
ale napriek tomu obsahuje viacero významných
zmien, ktorými sú hlavne:
•určenie povinnosti aj pre spoločenstvá predložiť vlastníkom správu o činnosti spoločenstva
do 31.5. nasledujúceho roka, ďalej vykonať vyúčtovanie úhrad za plnenia na jednotlivé byty, a taktiež
vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky,
údržby a opráv za dom a doručiť ho každému bytu
(niektoré z týchto povinností už spoločenstvá vykonávajú a majú ich zahrnuté v existujúcich zmluvách
o spoločenstve),
•jasné definovanie toho, že finančné prostriedky
na účte spoločenstva sú majetkom vlastníkov bytov
a nebytových priestorov, spoločenstvo môže s nimi
disponovať, a hlavne, tieto prostriedky spadajú
pod zákon o ochrane vkladov,
•doplnenie o zodpovednosť za spôsobenú škodu: ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru
neumožní na požiadanie zástupcovi spoločenstva a osobe oprávnenej vykonať opravu a údržbu
za účelom vykonania obhliadky alebo opravy (ak
opravu nezabezpečí sám), ďalej v prípadoch opravy

spoločných častí alebo spoločných zariadení domu
prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu
zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte
a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt, vlastník zodpovedá za škody vzniknuté takýmto
jeho konaním,
•umožnenie písomného hlasovania už aj pri hlasovaní o úvere, o zabezpečení úveru, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe, o zmene formy výkonu správy,
pričom je ale pre tieto prípady sprísnená kontrola
overením popisu (podpis vlastníka potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi
vlastníkov, písomné hlasovanie môže overiť aj notár
alebo obecný úrad), t. j. písomne hlasovať sa nemôže už len o zmluve o spoločenstve a zmluve o výkone správy,
•jediný spôsob, akým sa po novom môže tvoriť
fond prevádzky, údržby a opráv je podľa veľkosti
spoluvlastníckeho podielu (t. j. plocha bytu a plocha prípadnej pivnice), pričom ak je súčasťou bytu
balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu
prevádzky, údržby a opráv sa do veľkosti spoluvlastníckeho podielu zarátava 25 % z podlahovej plochy
tohto balkóna, lodžie alebo terasy. Takže zákon už
nepripúšťa ani pri hlasovaní dvoma tretinami vlastníkov zmenu spôsobu tvorby, napr. na každý byt
rovnako alebo iným spôsobom.
Z dôvodu tejto zmeny je potrebné zistiť plochy
všetkých balkónov, lodžií a terás, ktoré sú súčasťou
bytov, ak takýmto údajom už spoločenstvo nedisponuje. Tieto výmery je možné zistiť z pôvodnej
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projektovej dokumentácie (ak existuje), z novej projektovej dokumentácie (pri obnove domu a pod.),
z pôvodných kúpnych zmlúv, ktorými sa nadobudli
byty a nebytové priestory od vlastníka domu alebo
fyzickým zmeraním (odporúčame za účasti členov
rady, keďže tento údaj bude použitý na výpočet
platby do FO). Následne sa zistený rozmer musí
zohľadniť pri prepočte, t. j. navýšení FO pre dotknuté
byty, resp. nebytové priestory. Táto úprava FO by sa
mala dopočítať od 1.4.2010.
S touto zmenou súvisí aj premenovanie a oddelenie FO (ak to tak SVB zrealizované nemá), ktorý bol
tvorený napr. na splácanie úverov za bytové okná,
keďže sa nepočíta podľa spoluvlastníckeho podielu,
ale podľa hodnoty okien v danom byte, a preto musí
byť mimo hlavného FO.
Všetky uvedené zmeny v zákone je potrebné zapracovať do zmluvy o spoločenstve (dodatkom
alebo novou zmluvou) najneskôr do 31.3.2011.
V najbližších mesiacoch Regionálne centrum ZSVB
zrealizuje pre svojich členov, ale aj nečlenov školenie k novele zákona. Vypracovanie Dodatku k Zmluve o spoločenstve si môžu spoločenstvá objednať
v ústrednej kancelárii združenia za zvýhodnený poplatok. Konzultačné hodiny: Pondelok 13.00 – 15.00
hod., A. Dubčeka 41, Žiar nad Hronom
- rczsvbzh@orangemail.sk, 045/672 22 01, www.
zsvb.sk
Ing. Július Malý, Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku – Regionálne centrum
Žiar nad Hronom

Mestské noviny | 4. máj 2010

Diétne stravovanie žiakov skutočnosťou
Ako sme vás už v predchádzajúcom čísle Mestských novín informovali, mesto Žiar nad Hronom
zareagovalo na požiadavku rodičov a od septembra 2010 spustí prípravu diétnej stravy v Základnej
škole na Jilemnického ulici č. 2. V školskej jedálni
budú pripravovať diéty šetriacu, bezlepkovú a diabetickú pre žiakov všetkých žiarskych škôl, ktorí
o ne prejavia záujem. Ako postupovať v prípade,
že ste rozhodli využiť ponuku diétneho stravovania
na „Štvorke“, vám poradí Dana Štefanková, metodička školského stravovania: „Ak vaše dieťa navštevuje inú základnú školu v meste a vy ho chcete
prihlásiť na „Štvorke“, potrebujete k tomu súhlas
riaditeľa uvedenej školy. V prípade, že nemáte
záujem o prestup, môže sa vaše dieťa z inej školy
chodiť stravovať do školskej jedálne na tejto škole. Môžete tiež využiť odnášku stravy v obedároch,
pričom podmienkou je dodržiavanie hygienických
predpisov pri odovzdávaní nádob.“ Zákonný zástupca žiaka písomne požiada o prípravu diétneho

jedla u vedúcej školskej jedálne. K žiadosti (prihláške na diétne stravovanie) je potrebné doložiť
písomné vyjadrenie lekára špecialistu, ktorý diétu
diagnostikoval s konkrétnym vyjadrením, o ktorú z troch diét ide, tiež s jej podrobným popisom.
„Po celý čas podávania diétnych jedál žiakovi je nevyhnutná spolupráca rodiča s vedúcou školskej jedálne Annou Kasanovou, ktorá vám poskytne akékoľvek informácie o príprave diétneho stravovania
na telefónnom čísle 672 48 22. Finančné pásmo na
diétne stravovanie stanovil zriaďovateľ všeobecne
záväzným nariadením. Príspevok zákonného zástupcu na obed pre žiakov I. stupňa je 1,31 eur a
II. stupňa 1,39 eur,“ doplňuje Dana Štefanková. Bližšie informácie nájdete aj na internetovej stránke
školy www.zsjilemnickehozh.sk. Ak máte záujem
o prípravu diétnej stravy pre vaše dieťa, neváhajte
a pošlite prihlášku čo najskôr. V septembri začíname!
(li)

Čarovná jar
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom a OZ Rak – klub Včielka Dolná Trnávka uskutočnili pod záštitou primátora mesta Žiaru
nad Hronom Ivana Černaja trojdňové komponované podujatie Čarovná jar. Podujatie bolo zamerané
na výstavné prezentácie kreatívneho patchworku, paličkovanej čipky klubov z Kremnice a POS
v Žiari nad Hronom a na slávnostné odovzdávanie
Čipkárskej cesty. Taktiež na predvádzanie tvorby
paličkovanej, frivolitkovanej, šitej a háčkovanej
čipky a šitých qiltov zo Slovenska a Talianska. Obohatením boli aj tvorivé dielne pre širokú verejnosť
zamerané na prácu s hlinou, drôtom, pedigom
textilného šperku, zvukových hračiek, výrobu prstových bábok a pečenie chleba. Lektormi dielní
boli odborní zamestnanci dielní remesiel pri SOS
Banská Bystrica, POS Zvolen, SBM Banská Štiavnica a POS Žiar nad Hronom. Kreatívny patchwork
prezentoval tvorbu patchworku autorov Banskobystrického kraja a hostí zo Slovenska (klub Piešťany, Bratislava, Žiar nad Hronom, Dolná Trnávka
a jednotlivci Levice, Dubnica nad Váhom, Trnava,
Banská Bystrica, Vyhne, Lutila) a z Talianska. Výstava
paličkovanej čipky prezentovala tvorbu pôvodnej
kremnickej a hodrušskej čipky i zaujímavé moderné artefakty súčasnej tvorby autorov klubov. Podujatia sa zúčastnilo takmer 800 návštevníkov. Vystavených bolo 150 qiltov väčších a menších rozmerov
a množstvo dekoratívnych predmetov k jarnému
a zimnému zvykosloviu.Výstavných aktivít sa zú-
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PUBLICISTIKA/INZERCIA
ŽIVOT S BIELOU PALIČKOU

V stredu 21. apríla pripravilo Centrum voľného
času v našom meste pre žiakov 8. a 9. ročníkov besedu s ukážkami kompenzačných pomôcok nevidiacich. Besedu viedla vedúca Krajského strediska
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Dagmar
Filadelfiová. Školákom priblížila rôzne pomôcky,
ktoré uľahčujú život nevidiaceho človeka, či už
pri bežnej chôdzi, čítaní, písaní, alebo pri domácich
prácach. Okrem pomôcok používaných nevidiacimi v domácom prostredí si žiaci pozreli aj počítač
so špeciálnymi programami pre zrakovo postihnutých (čítač obrazovky, zväčšovač programov a pod.).
Zároveň si mohli vyskúšať chôdzu s klapkami s pomocou bielej paličky a ukázala im tiež, ako vidia ľudia postihnutí rôznymi chorobami zraku. Besedy sa
zúčastnil aj Peter Vavro s manželkou zo Základnej
organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v našom meste, ktorí žiakom priblížili život
nevidiaceho človeka z vlastných skúseností, rozprávali im o svojom živote, či už súčasnom, alebo aj
zo života v minulosti, najmä z detstva. Peter Vavro
ich oboznámil aj so vznikom Brailovho písma a jeho
manželka predviedla ukážky písania Brailovou abecedou. Besedy sa zúčastnilo 162 detí zo základných
škôl v meste.
(li)
POZVÁNKA

častnilo 20 paličkárok a približne 80 žien s quiltami
a inými textilnými technikami.
Čipkárska cesta je celoslovenské podujatie vyhlásené Národopisným múzeom v Liptovskom
Hrádku. Po Slovensku putujú 3 valce, ktoré mapujú činnosť jednotlivých klubov. Manuál predpisuje
veľkosť štvorcov, ktoré sa môžu paličkovať ľubovoľne, ale okrajová pásová čipka musí prezentovať
pôvodnú čipku lokality, kde pôsobí klub. Vyvrcholenie Čipkárskej cesty bude 8. augusta v Pribyline
čipkárskou nedeľou. Podujatie podporila Nádácia
ZSNP a Slovalco.
Helena Soboslayová, odborná zamestnankyňa POS v Žiari nad Hronom

www.mn.ziar.sk

ĽS-HZDS Vás pozýva
na divadelné predstavenie

CARLO GOLDONI : ČERTICE
v réžii M.Spišáka a v podaní hercov
Divadla J. G. Tajovského Zvolen
dňa 7. mája 2010 o 18,00 hod.
v Divadelnej sále Mestského kultúrneho
centra v Žiari nad Hronom.
Na Vašu účasť sa tešia
Ing. Jozef Pavúk, predseda KP ĽS-HZDS
Banská Bystrica a Ing. Jozef Tokarčík,
kandidát na poslanca do NR SR
za ĽS-HZDS.
Vstup voľný.
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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
Ré
žia : Juraj NVOTA
______
______
______
______
______
______
______
_______
__ _________
__ __________________
___________

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
Exkluzívnny koncert, jeden
z kultúrnych vrcholov toh
Neneechajte ssii uj
to roka.
ujssť!
ťť!! Vs
VVsttup
upné 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
na sála MsKC

V ráám
mci HIPP HOP NIIG
G HT
–
DJ
Ro
m
an
Zá
možný
+ DJ Grimaso, Nová Kom
unita a iní ...
Zahájenie predaja vst
upeniek (5 € predpredaj,
7 € po

14

.5.)
Sledujte ďalšie inform
od 17.4. 2010 v pokladn
i
Ms
KC
ác
____________________ ie na www.mskcentrum.sk!!! .
____________________
________

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 Ku nku
________________bá
______

____________________

Výstava fotografií a po
hyblivých
obrázk
o
v
P
e
te
r Ko
Žiar nad
Hronom - študent Aka

váč

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
KNIHA PREŽITIA

8./9. 5. o 19.00 hod. (akčný/dobrodružný, USA, 118 min., slovenské
titulky)
V nie príliš vzdialenej budúcnosti, asi tridsať rokov po konečnej vojne, prechádza pustatinami kontinentu, ktorý bol kedysi Amerikou,
osamelý muž. Všade naokolo sa nachádzajú opustené mestá, rozpadajúce sa cesty, vyprahnutá zem – pomníky nedávnej katastrofy.
Civilizácia neexistuje, zákony neplatia.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
3 SEZÓNY V PEKLE

11./12. 5. o 19.00 hod. (milostná dráma, ČR/SR/SRN, 110 min., česká
verzia)
Pokiaľ snívaš, nie si mŕtvy! Píše sa rok 1947 a doba praje zmyselnosti, extravagancii, humoru a nekonečnému vyčkávaniu. Vstupné:
2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA

14./15./16. 5. o 17.00 hod. (animovaný, USA, 97 min., slovenský dabing)
Dej filmu sa odohráva na drsnom severe, ktorý obývajú ešte drsnejší
Vikingovia a spolu s nimi aj draci. Tí sú jednoznačne najdrsnejší. Jediný, kto nie je ani trochu drsný, je hlavný hrdina Štikút.
Vstupné: 2,30 €

Šanca pre neznáme kape

ly

Mestské kultúrne centru
trica
ktorej budú mať dosiaľ m v našom meste organizuje súťaž, vďaka
nepoznané skupiny mo
žno
mienkou je produkcia
Výstavná sála MsKC v trv
moderných žánrov vlastn sť zviditeľniť sa. Podaní od 16. 4. - 16. 5. 2010
ky môžu posielať nezná
ej
____________________
me skupiny z nášho reg tvorby. Demonahráv____________________ mať vydaný žiadny album. Uzávierka je 7. má iónu, ktoré však nesmú
ja, druhé kolo sa
__ 22. mája. Práve vtedy sa bude kona
ť aj ďalší ročník žiarskeh uskutoční
via. Na tomto podujatí
o Dňa zdrasi
Sledujte ďalšie inform
porota i široká verejnosť budú môcť postupujúce kapely zahrať. Z nic
ác
h
ie
Viac info: www.mskcent a propagáciu MsKC.
na žiarskom City feste, vyberú troch najlepších, ktorí sa predstavi
a
kto
rý
bý
va
ru
e koncom letných prá
____________________ m.sk a na www.ziar 24.sk nin a vždy je doslova nabitý esami naprašejvidi eln
zahraničnej hudobnej scézd____________________
ny.
_____
(r)
démie umení Banská Bys

www.mn.ziar.sk
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Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Banskej Bystrici a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom
vás pozývajú na 1. ročník krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných
vozidiel, ktorá sa uskutoční pri príležitosti osláv
sv. Floriána v utorok 4. mája na Námestí Matice
slovenskej v Žiari nad Hronom. Program začína
o 9.00 hod. a vyhodnotenie súťaže bude
od 14.30 hod.
POZVÁNKA

Mesto Žiar nad Hronom, MsKC Žiar
nad Hronom, Slovenský zväz tanečného športu
v Bratislave a TŠK Stella Žiar nad Hronom vás
pozývajú na Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách 2010
dňa 8. mája v Estrádnej sále MsKC. Predkolá
od 15.00 hod., galavečer od 19.00 hod.

• 4.7.-10.7. – Repište: pobytový tábor s pestrým
programom, v peknom prostredí.
• 95 € členovia krúžkov v CVČ (ubytovanie, strava,
pitný režim, vstupenky, materiál na činnosť).
• 100 € ostatní.
• Doprava individuálna.
• Prihlášky + poplatok najneskôr do 31.5.2010.
• Prímestský tábor – 6.7.-9.7. a 2.8.-6.8.
• 4 € na deň (vstupenky, pitný režim, obed, materiál
na tvorivé dielne).
• V čase od 7.00 do 15.30 hod.
• Program: športové hry, súťaže, pobyt pri vode, vychádzka do prírody, tvorivé dielne a pod.
• Program bude prispôsobený počtu detí a počasiu.
• Prihlášky + poplatok najneskôr do 31.5.2010.
Prihlášky a bližšie informácie nájdete na www.
cvczh.edu.sk, denne v čase od 8.00 do 17.00 hod.
v CVČ na Ul. M. R. Štefánika 17 alebo na tel. číslach:
673 33 48, 0905 797 871, 0905 295 556.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

POĎAKOVANIE

4. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
5. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
6. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
7. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
8. 5. 8.00 – 21.00 lekáreň Janského
9. 5. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
10. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
11. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
12. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
13. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
14. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
15. 5. 13.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
16. 5. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
17. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
18. 5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod. RNDr. Anna Florovičová

Športový klub telesne postihnutých Victoria
ďakuje vedeniu Základnej školy na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom za poskytnutie
priestorov telocvične dňa 10. apríla za účelom
zorganizovaného turnaja telesne postihnutých
detí v športe zv. Boccia.
Jana Maceková,
podpredseda ŠK TS Victoria

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

8. 5. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
9. 5. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
15. 5. MUDr. Sergej Rusenko, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 69)
16. 5. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 12.00 hod.
MUDr. Ľudmila Lysinová
LETO 2010 V CENTRE VOĽNÉHO ČASU

• 1. 7.-3.7. – CVČ deťom: hry, športovanie, práca
s papierom a zábava pod dozorom vedúcich.
• 1 € – pitný režim, bez stravy.
• v čase od 8.30 do 15.00 hod.
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POĎAKOVANIE

Touto cestou ďakujem primátorovi mesta Ivanovi Černajovi za pomoc a radu, ktorú mi poskytol v ťažkej chvíli môjho života.
Chcem povedať, že máme primátora – človeka,
na ktorého je spoľahnutie v každej chvíli. Chápe obyčajného človeka, keď potrebuje jeho
radu a pomoc.
Tiež ďakujem MUDr. Jane Mrázovej a jej zdravotnej sestričke Miroslave Kúšikovej za ochotu
a láskavosť, ako aj za rýchlu pomoc pri mojich
zdravotných problémoch.
Vďačná Mária Waldhauserová

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym,
priateľom, kolegom z práce a vedeniu závodu Fagor, ktorí odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého syna a brata
Petra Waldhausera,
ktorý nás opustil vo veku 36 rokov.
Za všetkých ďakujú smútiaci rodičia, sestra
Jana, Marika a brat Vlado s rodinami.
SPOMIENKA

Nezomiera ten, kto žije v našich srdciach.

Dňa 2. mája uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Štefan Gašparík
zo Žiaru nad Hronom. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka, dcéra Monika a syn Duško s rodinami.
SPOMIENKA

Celý život si čestne pracoval,
odpočívaj v pokoji.

POĎAKOVANIE

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
ďakuje organizáciám: AB Team, Slovalco, Minár Ernest – Ebon, K-Systém a Sikra, ktoré
poskytli sponzorský dar formou prestavby chirurgického oddelenia. Zároveň želáme veľa
pracovných úspechov.

Dňa 10. mája 2005 vo veku nedožitých
83 rokov ukončil svoju pozemskú púť
Ing. Pavel Mravík.
Pri piatom výročí úmrtia s láskou spomína
manželka, dcéra Jana a syn Pavel s rodinami.

SPOMIENKA

Dotĺklo srdce, ktoré nás milovalo,
zamdleli ruky, ktoré pre nás toľko vykonali.
Dňa 7. mája uplynú 2 roky od chvíle, kedy nás navždy opustila naša drahá
mama, stará mama a prastará mama
Helena Dekíšová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.

www.mn.ziar.sk
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INZERCIA/INFORMÁCIE
PREDAJ

•Predám nový perinák REA. Cena: 30 €.
T: 0908 572 203

4/9

•Výhodne predám stojany do obchodu (vhodné
na textil, príp. second hand), ramienka, registračnú
pokladňu a zrkadlá do skúšobnej kabínky.
T: 0904 822 531
10/9
•Predám obývaciu stenu, gaučovú súpravu + stolík, skrine a postele do spálne, kuch. stôl + pohovku. Cena dohodou. Treba vidieť. T: 0907 806 779,
0903 178 838
13/9
•Ponúkam na predaj starožitný nábytok a rôzne
starožitnosti. T: 0949 261 917, 0917 510 238
14/9
•Predám automatickú práčku. Adresa v redakcii.
15/9

•Predám knihu Záhady prírody z r. 1953, Astronomické ročenky z r. 1983 až 1991 a kúpim knihu
Lovec dersu od Arsenieva. T: 0904 456 487

18/9

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám murovanú garáž v dolnej časti sídliska
(za býv. domom pionierov). El. energia zavedená.
Cena: 4 600 €. T: 0907 248 261
1/9
•Predám nebytový priestor, rozloha 12,63 m2, býv.
Dom služieb. T: 0907 434 490
3/9
•Predám RD v Žarnovici, interiér po kompletnej
rekonštrukcii, vrátane zariadenia. T: 0905 548 711
5/9

•Predám lacno 1-izbový byt v ZH, Ul. M. Chrásteka. Pôv. stav, 33 m2, 2. poschodie. Cena: 9 000 €.
T: 0911 102 823
12/9
•Predám na Liptove staršie drevené stavby: drevenicu, sypáreň, maštálku. Ponúkané stavby aj jednotlivo, podmienka demontáž a odvezenie.
T: 0949 261 917, 0917 510 238
14/9
•Predám garáž v ZH na Partizánskej ul. (oproti poľnohosp. družstvu). Cena: 4 300 €. T: 0911 800 568
1/7

•Predám 2-izbový byt v ZH, OV, Š. Moysesa 17/14,
2 pivnice, prízemie, plastové okná, bezpečnostné
dvere, príp. aj s nábytkom. Cena dohodou.
T: 0907 806 779, 0903 178 838
8/7

AKO ŽIJÚ ŽIACI „MATEMATICKÝCH TRIED“
NA „DVOJKE“?

•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

To bola otázka, ktorú sme položili takmer všetkým
žiakom navštevujúcim triedy so zameraním na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov. Odpovede boli prevažne pozitívne. Samozrejme, že sa
našli aj šomroši, ktorí sa posťažovali na veľa učenia,
ale v konečnom dôsledku priznali, že podľa príslovia „ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“ sa im táto
námaha určite vyplatí ako príprava na stredné školy. Dôkazom sú už tradične veľmi dobré výsledky
žiakov z týchto tried na celoslovenskom testovaní
žiakov 9. ročníka. Z ďalších odpovedí sme sa dozvedeli, že sa im zrekonštruovaná škola veľmi páči a sú
vďační najmä za jej super moderné vybavenie nielen v odborných učebniach, ale aj v triedach s e-Beam tabuľou s interaktívnym perom, notebookom
a dataprojektorom s reproduktormi, novými lavicami, stoličkami a iným zariadením. V odborných
učebniach sa bežne využíva prístup na internet,
v jazykovej učebni notebooky pre každého žiaka,
v učebni fyziky sa žiaci tešia z pokusov, lebo voda
a elektrina je privedená do všetkých žiackych pracovných stolov. V odbornej učebni biológie je digitálny mikroskop, pomocou ktorého môžu vidieť
všetky vzorky aj na veľkej ploche e-Beam tabule,
v školských dielňach pribudla učebňa elektroniky
a multimediálna učebňa. Piataci v matematickej
triede sú z prvého školského roka na II. stupni doslova nadšení. Tí starší si pochvaľujú možnosť zapájať sa do rôznych olympiád, súťaží, navštevovať
tvorivé dielne či krúžok elektroniky. Školu robia žiaci, pretože akí sú žiaci, taká je škola. Ak sa žiaci cítia
v škole dobre, tak majú svoju školu radi a tešia sa aj
na svojich učiteľov. Na záver už iba vyznanie žiakov
jednej z matematických tried: „Naša pani učiteľka je
perfektná učiteľka matematiky a aj triedna učiteľka.
Dá sa s ňou o všetkom porozprávať a spolu vyriešime vždy každý problém“. Milí štvrtáci, Základná
škola na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom sa
na vás teší. Príďte aj vy medzi nás, žiakov tried so zameraním na vyučovanie prírodovedných predmetov. My sa na matematikov nehráme, my sa naozaj
zapájame do prírodovedných olympiád a s hrdosťou nosíme titul Top škola.
Srdečne vás pozývame na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 11. mája o 8.00 hod.
v priestoroch našej školy. So sebou si prineste
pozitívnu náladu, písacie a rysovacie pomôcky.
Mgr. Jana Bystričanová
a žiaci „matematických tried“

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim dom v tichej lokalite (IBV) v ZH.
T: 0905 272 101

8/9

AUTO MOTO

•Predám motorovú kolobežku KEEWAY, 40 m3,
nosnosť do 100 kg. Cena dohodou. T: 0908 288 298
6/9

•Predám 2-rýchlostnú Babetu po GO, ako nová +
veľa ND. Cena: 350 €. Dohoda istá.
T: 0908 288 298
7/9
•Predám na Fiat 126/p rôzne ND (nové aj použité),
vrátane komplet zachovalých predných a zadných
sedačiek. T: 0904 276 248
17/9
•Predám Opel Astra Caravan 1,7 DTi 16 V, r. v.
4/2001, 55 kW, diesel, 266 000 km, biela farba, posilňovač riadenia, ABS, 4 x airbag, centrál, diaľkové
ovládanie, rádio/CD, manuálna klimatizácia.
T: 0907 605 431
11/6
ZAMESTNANIE

•Hľadám zo ZH staršieho zručného robotníka
na 40-80 hodín mesačne – dlhodobo, 2,32 €/hod.
Ide o eloxovanie, prax nie je nutná. T: 0905 272 101
9/9

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

•Doučím angličtinu a francúzštinu.
T: 0904 822 531

11/9

•Chcete si zajazdiť na koni priamo v ZH? Volajte
0903 546 133
16/8
•Preprava osôb do celej Európy Fordom Focus
Combi Titanium. Brigády, letiská, dovolenky. Spoľahlivo, rýchlo, bezpečne. T: 0905 705 374
17/8
DROBNOCHOV

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Prenajmem veľký, nový, pekný 1-izbový byt
s loggiou, na 2. poschodí, 40 m2, vo veľmi tichej
štvrti. Výťah, murované jadro, eurookná, zariadená
kuchyňa, linka, chladnička, kombinovaný sporák.
V tesnej blízkosti veľmi dobré možnosti relaxu
v prírode. T: 0905 794 222
2/9
•Dám do prenájmu garsónku v ZH.
T: 0918 833 263

•Dám do prenájmu 2-izbový byt, Pod vršky, voľný
ihneď. T: 0910 301 101
15/8

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

16/9

www.mn.ziar.sk
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POĎAKOVANIE

Ďakujem svojej dcére Jane, zaťovi Jarovi,
neveste Marike a synovi Vladovi za nezištnú
pomoc, ktorú mi poukázali počas tragédie,
ktorá sa odohrala v rodine, a stále mi pomáhajú, nakoľko aj oni majú svoje rodiny, vždy
sa môžem na nich s dôverou obrátiť. Chcem
povedať, že si ich vážim a že im zo srdca ďakujem.
Vďačná matka Mária Waldhauserová.

Letné jazykové kurzy pre žiakov a študentov
Na základe prieskumu vykonaného v niektorých základných a stredných školách sa Akadémia vzdelávania, pobočka Žiar nad Hronom,
rozhodla do svojich vzdelávacích programov
začleniť prázdninové jazykové kurzy. Budú
určené pre žiakov základných škôl a študentov
stredných škôl a gymnázií.
Obsah kurzov bude diferencovaný podľa
toho, či pôjde o žiakov ZŠ, alebo o študentov
SŠ. Pre žiakov základných škôl sme kurzy zamerali najmä na súhrnné zopakovanie nadobudnutých jazykových vedomostí a zručností.
Cieľom bude tiež vysvetliť nezvládnuté učivo,
nájsť a odstrániť nedostatky v používaní jazyka
a upevniť znalosti prostredníctvom intenzívnej
konverzácie. Pre stredoškolákov sme pripravili
kurzy, ktorých úlohou je utvrdiť doterajšie vedomosti študentov, rozšíriť slovnú zásobu a komunikačné zručnosti. Budúcim maturantom
ponúkame konverzačné hodiny z okruhu najčastejšie používaných maturitných tém (napr.
rodina, škola, hobby), takže cieľom „rýchlokurzu“ bude tiež čiastočne pripraviť frekventantov
na maturity. Bližšie vyšpecifikovanie obsahu
kurzov sa udeje na základe konkrétnych požiadaviek prihlásených žiakov a študentov. Dĺžka
uvedených kurzov nepresiahne dobu jedného kalendárneho mesiaca. Realizovať sa budú
v dvoch termínoch: v júli a v auguste. Budú
organizované intenzívnou formou, to znamená
trikrát do týždňa po jednej hodine.
Záujemcovia sa môžu prihlasovať na adrese
Akadémie vzdelávania alebo telefonicky už odteraz.
(AV)

denne
aktualizované
spravodajstvo

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 ostatné nehnuteľnosti:
•stavebný pozemok so základmi pre RD, v blízkosti lyžiarskeho strediska, Krahule, 22.000 € / 662.772,- Sk
•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.ziar24.sk
www.mn.ziar.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
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Matematické úspechy žiakov „Štvorky“
„ČÍSLO JE PODSTATOU VŠETKÝCH VECÍ A CELÉHO KOZMU.“

S výrokom slávneho Pytagora sa stotožňujú
mnohí žiaci Základnej školy na Jilemnického ulici.
Aj tento školský rok sme všetci mimoriadne hrdí
na výsledky našich žiakov v rôznych matematických
súťažiach. Úspechy sa začali už v januári piatakmi.
V obvodnom kole Matematickej olympiády si druhé
miesto podelili A. Galetová a R. Pajerský. Hneď
za nimi skončil M. Petrík. Na ich úspechy nadviazali v apríli aj starší žiaci. Vo všetkých troch kategóriách – VI.,VII. a VIII. ročník získali prvé miesta.
A tu sú naše šikovné hlavičky: kategória VI. ročník:
1. miesto – T. Kancko, kategória VII. ročník: 1. miesto
– A. Nárožný, 2. miesto – Š. Sebechlebský a S. Šouc,
kategória VIII. ročník: 1. miesto – J. Crcha – jediný
úspešný riešiteľ v kategórii. Naši žiaci boli výborne „naštartovaní“ a vo vynikajúcich výsledkoch
pokračovali aj v apríli v obvodnom kole Pytagoriády. Získali opäť popredné miesta. Kategória III.
ročník: 1. miesto – B. Bolf, 2. miesto – N. Briatková
a D. Koštová, kategória V. ročník: 2. miesto – J. Ihring, kategória VI. ročník: 1. miesto – T. Kancko, 3.

Čítanie zábavou

V Špeciálnej základnej škole v našom meste sa
tento mesiac uskutočnil kurz Splývavého čítania
– metóda SFUMATO. Kurz bol financovaný z Európskych sociálnych fondov, vedený samotnou
zakladateľkou tejto metódy Máriou Navrátilovou.
Určený bol pre učiteľky školy, ako aj pre ostatných, ktorých táto metóda oslovila. Cieľom kurzu
bolo získať dokonalú znalosť o primárnej čitateľskej gramotnosti s cieľom vedieť aplikovať dynamický stereotyp. Metóda SFUMATO sa používa na
školách ako metóda, pomocou ktorej sa redukuje
dvojité čítanie. Metodika SFUMATO odstraňujú
zlé návyky, zabraňuje dvojitému čítaniu, vyne-

miesto – M. Pajerský, kategória VII.
ročník: 1. miesto – J. Kapusta, 3. miesto
– A. Nárožný, kategória VIII. ročník:
1. miesto – J. Crcha. Za učiteľky matematiky chceme zdôrazniť, že výborné
výsledky sa nedostavili náhodou. Našou snahou je u detí pravidelne rozvíjať
tvorivé i logické myslenie, a to rôznou
formou. Žiaci majú na vyučovacích
hodinách vyhradený časový priestor
na riešenie zaujímavých logických príkladov či hlavolamov. Tieto im chystajú učiteľky, ale pripravujú si ich aj žiaci
sami. Materiály čerpajú z rôznych zdrojov – internet, odborná literatúra, časopisy, ale i vlastná hlavička. Každoročne
sa žiaci zapájajú do rôznych matematických súťaží
– Maks, Genius Logicus, Klokan a iných. Obľubujú
aj súťaž Sudoku a v tomto roku sa uskutočnil už III.
ročník v školskom kole. Najlepší postúpili v januári
do mestského kola, kde opäť získali pekné miesta.
V kategórii Pokročilý získala R. Ivaničová 2. miesto
a v kategórii Začiatočník T. Kancko 1. miesto. K rozvoju logického myslenia prispieva aj hranie šachu.
Každoročne sa na našej škole teší veľkej obľube
aj Šachový turnaj. Z tejto súťaže postúpili naši
najlepší žiaci do obvodného kola a ukázali svoju „silu“. V kategórii Dievčatá získala K. Poljaková
2. miesto a E. Janeková 3. miesto. V kategórii Chlapci získal M. Pajerský 1. miesto a A. Nárožný 2. miesto.
Všetci sme veľmi radi, že naše deti dokazujú, ako
vedia tvorivo pracovať a sme presvedčení, že budú
schopní rozvíjať a používať svoje matematické a logické myslenie aj na riešenie rôznych problémov
v každodenných situáciách.
Mgr. Beata Želiarová, vedúca PK M-INF
chávaniu či zámene písmen a vytvára základy pre
plynulé čítanie s porozumením. Mária Navrátilová
na škole pracovala aj s rómskymi deťmi, ktorých takéto vyučovanie zaujalo a úlohy plnili s radosťou. Celé vyučovanie bolo založené
na forme hry a dramatizácie. Prostredníctvom hry
a dramatizácie sa deti ľahšie naučia rozvíjať zrakovú i sluchovú pamäť, prácu s dychom a hlasovým
aparátom. Podstatou tejto metódy je intonácia
a farba hlasu. Kurz prebiehal v štyroch etapách
OSBUA – predšlabikárové obdobie. Každá etapa
bola zameraná na niečo iné, ale spolu tvorili jeden
celok splývavého čítania. Prvá etapa bola zameraná na expozíciu hlásky, kde sa učilo jednotlivé
hlásky zafixovať pomocou pohybového, výtvarného, dramatického prvku a činnostnej výchovy.

www.mn.ziar.sk
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OBJAVOVANIE TALENTOV NA „ŠTVORKE“

Vo štvrtok 22. apríla sa v Základnej škole na Jilemnického ulici konal už druhý ročník súťaže
„Štvorka“ má talent. V dvoch výberových kolách
sa predstavili šikovné gymnastky, psovod, speváci,
klavirista, basketbalisti či tanečnice. Ťažký údel rozhodovania o víťazovi nepadol tento raz len na hlavu poroty, ktorú tvorili členovia Žiackeho parlamenu, ale hlasovali aj prítomní diváci. Po vystúpeniach
finalistov – žongléra, gymnastky a hip-hopových
tanečníc bolo naozaj ťažké sa rozhodnúť, pretože
každé číslo bolo niečím úžasné a zaujímavé. Nakoniec sme sa po zrátaní hlasov dozvedeli víťazov. Na
3. mieste skončila šikovná prváčka Hana Matyášová
a 2. miesto si „vyžongloval“ štvrták Dalibor Mrška.
Najväčší potlesk zožali, ale aj najviac hlasov získali
hip-hopové tanečnice – ôsmačky Mária Királyová,
Lenka Neuschlová s druháčkou Natáliou Rajčanovou. Takže talenty „Štvorky“ na tento školský rok už
poznáme a tešíme sa na ďalšie ročníky.
Kristína Holá, zástupkyňa riad. školy
LESNÁ PEDAGOGIKA

Ako je známe, apríl je mesiac lesov. Zážitkovým učením a zábavnou formou mali žiaci
I. a II. stupňa na Špeciálnej základnej škole v Žiari
nad Hronom možnosť doplniť si vedomosti o životnom prostredí. Zážitkové učenie o lese a životnom
prostredí prebiehalo v Parku Štefana Moysesa pod
vedením lesných pedagógov. Cieľom zážitkového učenia bolo vzbudiť u žiakov radosť a záujem
o les, ochranu lesa, prírody a životného prostredia.
Aktivity, ktoré si lesní pedagógovia pre deti pripravili, boli veľmi zaujímavé a obohatené o chuť
objavovania, skúmania a spoznávania všetkého
okolo nás. Tento deň dal žiakom bezprostredný
kontakt s prírodou, naučil ich vnímať les všetkými
zmyslami a vždy mať otvorené nielen oči, ale aj
srdce. Zážitkové učenie bola jednou z mnohých aktivít, ktoré sú podporované Európskym sociálnym
fondom.
Silvia Plišková
Druhá etapa tvorila 1. stupeň syntézy, kde sa pracuje s tabuľkami, číta sa z tabule, začínajú sa zamieňať samohlásky a spoluhlásky. Druhý stupeň
syntézy bola tretia etapa zameraná na čítanie jednoslabičných slov. Posledná, štvrtá, etapa v sebe
zahŕňala už čítanie zo šlabikára, prácu s knihou
a čítanie viet. Po zvládnutí týchto etáp by si deti
nemali zamieňať jednotlivé hlásky, mali by mať
rozvinutú správnu silu, dĺžku a farbu hlasu, mali
by mať osvojenú dramatizáciu prejavu, a hlavne,
mali by vedieť včítať text s porozumením a správnou dramatizáciou. Záverom kurzu bola spätná
väzba, kde sa z účastné pedagogičky vyjadrovali
o svojich pocitoch, dojmoch a o tom, čo im toto
školenie dalo.
PaedDr. Silvia Plišková
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Juniori zdolali v rozhodujúcom stretnutí Bratislavčanov a postpúpili do Final Four
BASKETBAL

MUŽI - I. LIGA:
Skupina o 9. - 16. miesto (o záchranu):
11. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom - MBK Trnava 61:63 (27:27), Gašparík 22, Fábry 14, Horváth 8,
Baláž 7, Prokeš 6, Hörömpöli 4, Svit - B.S.C. Bratislava 80:67, Levoča - Pezinok B 51:108, Zvolen
- Trenčín 67:66
12. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom - Štadion
Trenčín 67:73 (35:30), Gašparík 21, Fábry 12,
Hörömpöli 10, Jonás 9, Kováč 5, Horváth 4, Oravec
2, Levoča - B.S.C. Bratislava 67:104, Svit - Pezinok B 82:67, Zvolen - Trnava 91:52
9. Žiar n/Hr.
12 8 4
144
20
10. Zvolen
12 8 4
129
20
11. Pezinok B
12 7 5
203
19
12. Svit
12 7 5
22
19
13. Trnava
12 7 5
-43
19
14. Trenčín
12 6 6
56
18
15. B.S.C.
12 5 7
33
17
16. Levoča
12 0 12 -544 12
JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA:
21. kolo: Žiar nad Hronom - B.S.C. Bratislava
71:51, Oravec 16, Vrtík 14, Bulko 11, Kysela 8, Schubert 8, Štefanec 5, Truben 2, Matúš 2
Zápas začal z oboch strán veľmi nervózne. Dominovali obrany a keďže domáci nedokázali premieňať trestné hody (v prvej štvrtine nedali 8),
po 10 minútach bol stav 10:11 pre hostí. No prišli
druhá a tretia štvrtina, v ktorých Žiarčania pokračovali vo veľmi dobrej obrane a navyše nedovoľovali

najlepšiemu hráčovi hostí Galátovi bodovať spod
koša. B.S.C. tak dalo do polčasu len 17 bodov. Domáci dobrou hrou v útoku, rýchlymi protiútokmi
a trojkami Oravca začali bodovať a vzdialili sa súperovi na rozdiel 30 bodov. Bratislavčania sa ešte
pokúsili o zvrat, no Kyselom dobre organizovaní
domáci im dovolili len znížiť. Víťazstvom si chlapci
vybojovali účasť na majstrovstvách Slovenska, bez
ohľadu na výsledok posledného zápasu proti Leviciam.
22. kolo: Žiar nad Hronom - Levice 71:85, Schubert 16, Kysela 15, Bulko 12, Štefanec 12, Vrtík 9,
Truben 2, Šoltés 2, Planken 2
1. TU Košice A
22 20 2
527
42
2. Inter
22 15 7
128
37
3. Svit
22 15 7
150
36
4. Žiar n/Hr.
22 15 7
144
36
5. B.S.C.
22 14 8
247
36
6. Prievidza
22 12 10
65
34
7. Spiš. N. Ves
22 10 12
60
32
8. Pov. Bystrica
22 10 12 -133 32
9. Malacky
22 7 15 -290 29
10. TU Košice B
22 5 17 -176 27
11. Levice
22 5 17 -361 27
12. Handlová
22 4 18 -361 26
Pozn.: Svit a Žiar nad Hronom majú po 1 kontumačnej prehre bez priznania bodu.
Do Final Four o majstra Slovenska postúpili TU Košice A, Inter Bratislava, Svit a Žiar nad Hronom. Záverečný turnaj sa uskutoční v Košiciach.

STARŠÍ ŽIACI - MO krajov BB, TN, ZA:
19. kolo: Žiar nad Hronom - Žilina 46:58 a
55:58
STARŠÍ MINI - MO krajov BB, TN, ZA:
Predohrávka 18. kola: Žiar nad Hronom - Žilina
B 31:67 a 27:71
MLADŠÍ + MLADŠIE MINI - MO krajov BB, TN,
ZA:
16. kolo: Žiar nad Hronom chlapci - Banská
Bystrica chlapci 89:9 (49:0), Rajnoha 18, Kadáši
10, Holička 9, Nagy 8, Majer 8, Horváth 8, Kuchár 8,
Koňarik 6, Antal 3, Šály 3, Dérer 2, Ostáš 2, Palkovič
2, Mihálka 2 a 82:15 (50:0), Kadáši 26, Rajnoha 16,
Holička 8, Horváth 8, Koňarik 6, Nagy 4, Šály 4, Záhorec 2, Palkovič 2, Kuchár 2, Ostáš 2, Antal 1, Majer
1
(gem, bk)

Žiarski basketbaloví juniori (pri lopte) zdolali
bratislavský klub B.S.C. a postúpili na majstrovstvá Slovenska. Foto: Dušan Minár

V extralige konečné ôsme miesto, kadetky idú na majstrovstvá Slovenska
VOLEJBAL

EXTRALIGA ŽENY:
O 7. miesto - 1. zápas: COP Nitra - VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:0 (15, 23, 22) - stav série 1:0, 2.
zápas: VK MŠK Žiar nad Hronom - COP Nitra 0:3
(-17, -14, -22) - konečný stav série 0:2

9. Mil. B. Bystrica
36 7 29 28:90 43
10. Poprad
36 0 36 14:108 36
Pozn.: Žiar má jednu kontumačnú prehru.
Na majstrovstvá Slovenska postúpili Vranov nad
Topľou, Liptovský Hrádok, Krupina a Zvolen.

I. LIGA JUNIORKY VÝCHOD:
17. kolo: Žiar nad Hronom - Spišská Nová Ves
3:0 (20, 16, 17) a 3:1 (13, -22, 20, 19), 18. kolo:
Poltár - Žiar nad Hronom 3:2 (22, -22, 22, -15,
13) a 0:3 (-16, -11, -10)
Konečná tabuľka:
1. Vranov n/T.
36 32 4 101:27 68
2. Lipt. Hrádok
36 29 7 91:35 65
3. Krupina
36 27 9 87:43 63
4. Zvolen
36 23 13 86:52 59
5. Žiar n/Hr.
36 23 13 81:49 58
6. Poltár
36 20 16 68:62 56
7. Spiš. N. Ves
36 12 24 51:76 48
8. Kežmarok
36 7 29 30:95 43

I. TRIEDA KADETKY STRED:
17. kolo: Žiar nad Hronom - Krupina 2:3 (-22,
22, -21, 22, -9) a 3:0 (19, 22, 19), 18. kolo: Liptovaský Hrádok - Žiar nad Hronom 3:1 (-20, 21, 13,
20) a 0:3 (-23, -7, -20)
1. Pov. Bystrica
36 35 1 107:15 71
2. Žiar n/Hr.
36 30 6 95:30 66
3. Lipt. Hrádok
36 22 14 80:54 58
4. Žilina
36 21 15 71:64 57
5. Krupina
36 20 16 70:72 56
6. Hnúšťa
36 19 17 71:57 55
7. Poltár
36 17 19 66:72 53
8. Zvolen
36 7 29 34:93 43
9. Mil. B. Bystrica
36 5 31 34:101 41

www.mn.ziar.sk

10. Martin
36 4 32 29:99 40
Na majstrovstvá Slovenska postúpili Považská Bystrica a Žiar nad Hronom.
I. TRIEDA STARŠIE ŽIAČKY STRED:
17. kolo: Žiar nad Hronom - Liptovský Hrádok
0:3 (-24, -18, -15) a 0:3 (-23, -14, -8)
1. Pov. Bystrica
36 34 2 102:19 70
2. Poltár
36 32 4 100:24 68
3. Hnúšťa
36 26 10 87:35 62
4. Mil. B. Bystrica
36 24 12 83:44 60
5. Lipt. Hrádok
36 21 15 69:53 57
6. Žiar n/Hr.
36 14 22 52:70 50
7. Žilina
36 14 22 53:74 50
8. Krupina
36 8 28 27:87 44
9. Zvolen
36 7 29 28:89 43
10. Tat. B. Bystrica
36 0 36 2:108 36
Na majstrovstvá Slovenska postúpili Považská Bystrica a Poltár.
(gem)
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Začala sa jarná časť II. banskobystrickej hokejbalovej ligy
Po dlhej zimnej prestávke sa 10. apríla začala
jarná časť II. banskobystrickej hokejbalovej ligy
dohrávkami zápasov, ktoré boli preložené z dôvodu nepriaznivého počasia z jesennej časti.
Žiarsky tím HbK SPORT TREND sa stretol v súboji
s predposledným tímom tabuľky Men At Work Banská Bystrica (dohrávka 5. kola), s ktorým si s prehľadom poradil v pomere 12:1.
Na druhý deň liga pokračovala 9. kolom, v ktorom
Žiarčania porazili tím Wizards 8:1. Hoci bol v prvej
tretine zápas vyrovnaný v ďalších dvoch sa prejavila herná prevaha Žiarčanov čomu zodpovedal aj
konečný stav zápasu.
O týždeň na to, teda 18. apríla, pokračovala
II. BBHbL 10. kolom. HbK SPORT TREND nastúpil
proti tímu Extrem Sásová. Hneď na začiatku sa Žiarčanom podarilo využiť presilovku a v polovici prvej
tretiny streliť aj druhý gól. Na konci tretiny sa však
súperovi podarilo znížiť na rozdiel jedného gólu a
v druhej tretine počas oslabenia vyrovnať. Následne na to sa tretím gólom Sásovčania dostali
do vedenia a otočil tak stav zápasu. Veľká šanca na
vyrovnanie sa ponúkla, keď sa žiarsky hráč dostal
do brejku, ktorý však úspešne nezakončil pre hodenú hokejku súpera a tak nasledovalo trestné strieľanie. Ani túto ďalšiu veľkú možnosť na vyrovnanie sa
však nepodarilo využiť. Hra sa začala pritvrdzovať
a oba tímy hrali stále viac a viac nervóznejšie, čo
vyvrcholilo šarvátkou v druhej polovici tretej tretiny, keď dvaja hráči dostali trest vylúčenia do konca
zápasu a ďalší dvaja dvojminútové tresty. Následne sa hra upokojila, čo pomohlo predovšetkým
Žiarčanom, ktorí najprv vyrovnali a dve minúty
pred koncom strelili aj víťazný gól. Záverečný nápor
Sásovčanov sa podarilo ustáť predovšetkým vďaka
brankárovi, ktorý v záverečnej tretine ukázal niekoľko skvelých zákrokov a tak si Hbk SPORT TREND
mohlo pripísať ďalšie víťazstvo.
Ostatný zápas súťaže odohrali žiarski hokejbalisti
25. apríla, keď porazili Valaskú hladko 7:1. Základom triumfu bol skvelý výkon brankára.
9. kolo: HbK SPORT TREND - Wizards Banská
Bystrica 8:1 (1:1, 3:0, 4:0), Považanec 3 + 2, T.
Valko 2 + 1, Uhrovič 1 + 2, Hronec 1 + 1, K. Valko
0 + 2, Vallo 1 + 0, Kotyk 0 + 1, SPORT TREND: Michaleje - Kotyk, K. Valko, Darmo, Uhrovič - T. Val-

Hokejbalisti HbK Sport Trend Žiar nad Hronom strácajú po 11. kole na vedúci tím tabuľky Cult Club Canadiens dva body. Foto: hbk
ko, Hronec, Košta, Vallo, Považanec, 10. kolo: HbK
SPORT TREND - Extrem Sásová 4:3 (2:1, 1:2, 1:0),
Uhrovič 2 + 1, Kotyk 1 + 0, T. Valko 1 + 0, Vallo 0 +
1, Považanec 0 + 1, tresty: Uhrovič 2 min, Kotyk 2
min, Darmo DKZ, SPORT TREND: Michaleje - Kotyk,
K. Valko, Darmo, Uhrovič - T. Valko, Hronec, Košta,
Vallo, Považanec, 11. kolo: HbK SPORT TREND Wanderers Valaská 7:1 (3:0, 2:0, 2:1), Považanec
4 + 0, Vallo 1 + 3, Hronec 1 + 1, Darmo 1 + 0, K. Valko
0 + 1, Mihálik 0 + 1, Košta 0 + 1, tresty: hráčska lavica 2 min, K. Valko 2 min, Hronec 2 min, Košta 2 min,
SPORT TREND: Michaleje - K. Valko, Darmo, Mihálik,
Košta - T. Valko, Hronec, Vallo, Považanec
1. CC Canadiens 11 9 1
2. Berserker
11 9 0

0
1

1 68:22
1 75:23

29
28

9
6
5
7
6
6
5
3
4
4
4
3
3
1
0
0

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

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

2
1
2
2
4
3
4
5
6
7
7
4
6
8
10
11

89:24
50:25
61:33
52:27
59:41
57:41
43:31
32:38
47:45
40:37
52:53
23:36
27:55
26:66
13:107
11:121

27
25
23
23
20
20
16
15
13
12
12
12
9
5
2
0

(zdroj: Hbk SPORT TREND, www.sporttrend.
pum.sk/hbk/)
sobota 8. mája o 10. a 12.30 h Žiar nad Hronom
- Fomat Martin, 23. kolo - sobota 15. mája o 10. a
12.30 h Žiar nad Hronom - Zvolen

FUTBAL

MUŽI - IV. LIGA STRED-JUH - 20. kolo - nedeľa
9. mája o 16.30 h Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska - Banská Štiavnica (ihrisko Žiar nad
Hronom), 21. kolo - nedeľa 16. mája o 17. h Veľký Blh - Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska,
II. TRIEDA SEVER ObFZ ZH - 18. kolo - nedeľa 9. mája

3. Sport Trend 11
4. Wolves
11
5. Extrem Sásová11
6. Tornado
11
7. Sharks
11
8. Eagle Sásová 11
9. Vik. Warriors 10
10. Barani
11
11. Wanderers 11
12. Radvaň Stars 11
13. Oskar
11
14. Wizards
10
15. Citrus Team B 9
16. Bruins
11
17. Rangers
11
18. Men At Works11

o 16.30 h Pitelová - Šašovské Podhradie, 19. kolo
- nedeľa 16. mája o 17. h Šašovské Podhradie Hronská Dúbrava (ihrisko Žiar nad Hronom)
DORAST - III. LIGA SD a MD STRED - 22. kolo -

www.mn.ziar.sk

BASKETBAL

ŽIACI - OM MLADŠÍ + MLADŠIE MINI - 18. kolo
- sobota 8. mája Žiar nad Hronom chlapci - Ružomberok dievčatá (telocvičňa II. ZŠ)
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Áčko opäť zvíťazilo doma a prehralo vonku, Šašovčanom sa nedarilo
FUTBAL

IV. LIGA STRED-JUH:
17. kolo: FK Žiar nad Hronom/Ladomerská
Vieska - SkloTatran Poltár 4:2 (2:0), góly: M. Rapčan 2, Šimon 2 - Karásek 2, rozhodoval Putra - 100
divákov, hralo sa v Žiari nad Hronom, ŽIAR: J. Rapčan - Žňava, Kochol, Kmeť, Dobrota, Kubík, Slaný,
Šimon, Urgela, Čamaj, M. Rapčan, striedali Cvejkuš,
Abrahám, Zelovič. Tréner Stanislav Šimko.
Domáci odohrali kvalitný majstrovský zápas
so súperom, ktorý ešte v jarnej sezóne neprehral.
Zápas začali vo vysokom tempe, ovládli stred poľa
a otvorili skóre po strelách Rapčana a Šimona.
Po góloch i naďalej súpera tlačili a vychádzali im
hlavne akcie po krídlach. Po ojedinelej akcií súpera
na konci polčasu a faule Kochola odpískal rozhodca pokutový kop, z ktorého znížil Karásek. Tento
Žiarčanov zaskočil a nemohli sa v druhom polčase
dostať do tempa, čo súper využil a strelil opäť Karáskom vyrovnávajúci gól. To však bolo pre nich impulzom, ktorý ich znova naštartoval a dvomi rýchlymi gólmi Šimona a Rapčana dosiahli zaslúžené
víťazstvo.
(fkziar.sk)
Ostatné zápasy: Kalinovo - Dolná Strehová 4:1,
Jupie Banská Bystrica-Podlavice - Tisovec 1:2,
Divín - Brusno 1:3, Veľký Blh - Revúca 1:0, Banská Štiavnica - Hajnáčka 3:2, Hliník nad Hronom
- Štiavnické Bane 1:0
18. kolo: Prameň Dolná Strehová - FK Žiar nad
Hronom/Ladomerská Vieska 3:0 (0:0), rozhodoval Oružinský - 200 divákov, ŽIAR: Pažout - Žňava,
Kochol, Kmeť, Dobrota, Čamaj, Slaný, Šimon, Urgela, M. Rapčan, Abrahám, striedali Kubík, Zelovič.
Tréner Stanislav Šimko.
V prvom polčase hrali Žiarčania futbal, na ktorý
sa dalo pozerať. Štyrikrát ohrozili bránu súpera, no
dvakrát nedotlačili loptu z troch metrov do prázdnej brány. Do druhého polčasu nastupovali s vedomím, že musia premeniť šance . Stal sa však opak a
domáci sa v 48. minúte ujali vedenia. Hostia mohli
ešte vyrovnať z protiútoku, ked Rapčan z piatich
metrov trafil brankára. Od tohto momentu začali
hrať Žiarčania ľahkovážne a až do konca zápasu sa
len pohybovali po ihrisku, akoby o nič nešlo. Nakoniec tak utŕžili zahanbujúcu prehru.
(fkziar.sk)
Ostatné zápasy: Poltár - Hliník nad Hronom 6:1,
Štiavnické Bane - Banská Štiavnica 2:1, Hajnáčka - Veľký Blh 1:0, Revúca - Divín 7:1, Brusno
- Jupie Banská Bystrica-Podlavice 2:2, Tisovec Kalinovo 3:1
1. Tisovec
18 13 3 2 42:17 42
2. Brusno
18 10 5 3 50:21 35
3. Kalinovo
18 10 4 4 35:21 34
4. Poltár
18 9 4 5 41:24 31
5. Jupie BB
18 9 3 6 40:26 30
6. Štiav. Bane
18 8 6 4 35:25 30
7. Žiar n/Hr.
18 8 5 5 31:29 29
8. Revúca
18 7 2 9 32:28 23
9. Ban. Štiavnica 18 5 7 6 25:29 22

10. Hliník n/Hr.
11. Hajnáčka
12. Veľký Blh
13. Dol. Strehová
14. Divín

18
18
18
18
18

6
4
4
4
4

0
5
3
2
1

12
9
11
12
13

30:48
29:46
13:36
17:39
22:53

18
17
15
14
13

Šašovčanom sa nedarilo
II. TRIEDA SEVER ObFZ ZH:
15. kolo: Družstevník Janova Lehota - Bučina
Šašovské Podhradie 6:1 (2:0), Trnavá Hora - Pitelová 4:0, Kopernica - Hronská Dúbrava 2:1,
Nevoľné - Kremnické Bane 2:2, Ihráč - Krahule
3:4, Kosorín mal voľno
16. kolo: Bučina Šašovské Podhradie - TJ Kosorín 2:3 (1:1), Baran, T. Urblík, ŠAŠOVSKÉ PODHRADIE: Holos - Čierny, Netolický, Kostrian, P. Urblík,
Baran, Pacher, Pavlove, Sedliak, T. Urblík, Letáš,
striedal Danko, Krahule - Nevoľné 2:2, Kremnické Bane - Kopernica nehrali, Hronská Dúbrava
- Trnavá Hora 0:3, Pitelová - Janova Lehota 0:5,
Ihráč mal voľno
1. Kosorín
14 12 2 0 48:12 38
2. Jan. Lehota
14 11 1 2 55:14 34
3. Trnavá Hora
15 7 2 6 33:30 23
4. Hron. Dúbrava 15 6 3 6 24:27 21
5. Šaš. Podhradie 15 6 1 8 42:34 19
6. Krem. Bane
12 5 4 3 20:21 19
7. Nevoľné
15 5 4 6 25:33 19
8. Pitelová
15 5 2 8 21:30 17
9. Krahule
13 3 2 8 18:34 11
10. Ihráč
14 2 4 8 17:30 10
11. Kopernica
14 3 1 10 20:58 10
FUTBAL MLÁDEŽE
III. LIGA SD STRED:
19. kolo: Fiľakovo - Žiar nad Hronom 2:2 (0:2),
Zvara, Šebeň, ŽIAR: Siekela - Žurav, J. Janúch, Bodor, Debnár, Gábor, Sásik, Hlaváč, Šebeň, Zvara,
Vuong, 20. kolo: Žiar nad Hronom - Dolný Kubín
2:1 (0:0), Cvejkuš, Neuschl, ŽIAR: Siekela - Žurav, J.
Janúch, Bodor, Debnár, Gábor, Sásik, Gajdoš, Zvara,
Glab, Cvejkuš, striedali Vuong, Neuschl
Tabuľka po 19. kole:
1. Fomat Martin
18 14 2 2 92:24 44
2. Námestovo
18 14 2 2 53:21 44
3. Žiar n/Hr.
19 12 3 4 50:21 39
4. Badín
17 12 1 4 63:23 37
5. Zvolen
19 11 4 4 50:30 37
6. Dolný Kubín
19 10 4 5 46:26 34
7. Bánová
19 7 5 7 34:45 26
8. Podbrezová C 19 8 0 11 36:64 24
9. Čadca
18 7 0 11 35:38 21
10. Nová Baňa
18 6 3 9 39:56 21
11. Hôrky
19 5 6 8 27:46 21
12. Lipt. Mikuláš 18 5 4 9 33:42 19
13. Fiľakovo
19 3 5 11 25:60 14
14. Kys. N. Mesto 18 4 2 12 24:65 14
15. Krásno n/K.
19 3 4 12 22:47 13
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16. Bytča

19 2 5 12

32:53
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III. LIGA MD STRED:
19. kolo: Fiľakovo - Žiar nad Hronom 2:1, 20.
kolo: Žiar nad Hronom - Dolný Kubín 2:2 (0:1),
Pobežka 2, ŽIAR: Sámel - Mišuta, Milčík, Mezei, Haluška - R. Hudec, Širáň, Lipták, Kukučka - Pobežka,
Mokrý, striedali Pančík, Hric
II. LIGA SŽ STRED-JUH:
17. kolo: Žiar nad Hronom - Krupina 1:0 (1:0),
Mojžiška, 18. kolo: Badín - Žiar nad Hronom 1:5
(1:4), Mojžiška 3, Arendáš 2
Tabuľka po 17. kole:
1. Tempus R. Sobota 17 14 1 2 74:16 43
2. Krupina
17 13 3 1 47:6 42
3. Žiar n/Hr.
17 10 2 5 50:15 32
4. Detva
16 10 1 5 38:20 31
5. MFK B. Bystrica 17 9 3 5 32:22 30
6. Revúca
16 9 1 6 30:25 28
7. Tisovec
17 9 0 8 53:43 27
8. Zvolen C
17 8 1 8 36:46 25
9. MFK R. Sobota 17 5 5 7 34:36 20
10. Sliač
17 6 1 10 29:46 19
11. Fiľakovo
17 5 2 10 26:40 17
12. Hriňová
17 4 1 12 28:49 13
13. Badín
16 2 3 11 17:70
9
14. Ban. Štiavnica 16 1 0 15 17:77
3
II. LIGA MŽ STRED-JUH:
17. kolo: Žiar nad Hronom - Krupina 2:1 (1:1),
Šimko, Bugár, ŽIAR: Mokroš - Rišňovský, Halás, Bugár - Ďurica, Šimko, Horný - Dubina, Gaj, striedal
Pittner, 18. kolo: Badín - Žiar nad Hronom 1:5
(0:3), Gaj 3, Ďurica, Pittner, ŽIAR: Mokroš - Páleník,
Halás, Schillinger - Ďurica, Maslen, Bugár - Gaj, Pittner, striedali Lukačko, Dubina, Müller
III. LIGA SŽ STRED-SKUPINA C:
13. kolo: Žarnovica - Žiar nad Hronom B 2:1
(1:0), Karvaš, 14. kolo: Žiar nad Hronom B - Slovenská Ľupča 5:1 (2:0), Karvaš 2, Šimko, Kružlic,
Hric
Tabuľka po 13. kole:
1. Žiar n/Hr. B
13 10 1 2 54:13 31
2. Žarnovica
12 9 2 1 35:8 29
3. Kremnica
12 8 1 3 44:17 25
4. Dudince
13 7 2 4 54:18 23
5. Hliník n/Hr.
13 7 2 4 32:24 23
6. Selce
12 5 5 2 33:13 20
7. Hont. Nemce
13 5 2 6 25:24 17
8. Slov. Ľupča
13 3 3 7 19:46 12
9. 1. FK Horehron 13 3 2 8 21:46 11
10. Kováčová
12 3 2 7 14:40 11
11. Heľpa
13 2 3 8 19:47
9
12. Brusno
13 1 1 11 8:62
4
(gem)
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Streetball Tour 2010 klope na dvere
JUBILEJNÝ 5. ROČNÍK OBĽÚBENEJ SÉRIE STREETBALL TOUR ŠTARTUJE 8.MÁJA V BANSKEJ BYSTRICI

Už iba necelé dva týždne chýbajú do štartu najväčšej streetballovej tour na Slovensku - Streetball
Tour 2010. Jubilejný 5. ročník populárnej série
turnajov, organizovaný premiérovo ako otvorené
majstrovstvá Slovenska v streetballe odštartuje
8. mája podujatím v Banskej Bystrici a zavíta celkovo do 8 miest po celom Slovensku. Po metropole
stredného Slovenska sa organizátori aktuálnej edície Streetball Tour Basketland, Slovenská streetballová asociácia (SSA) a Slovenská asociácia športu
na školách (SAŠŠ) rozhodli zaradiť do tohtoročného exkluzívneho výberu streetballových turnajov
Handlovú (22.5.), Bratislavu - Vajnory (29.5.), Prešov
(5.6.), Piešťany (12.6.), Žiar nad Hronom (19.6.), Ružomberok (26.6.) s finálovým vyvrcholením v Malackách (3.7.). Na jednotlivých podujatiach si vyznávači pouličného basketbalu všetkých vekových
a výkonnostných skupín zmerajú sily v celkovo

5 kategóriách - a) AND1 Mini Street category (mini
street ZŠ - žiaci a žiačky ZŠ, ročník 1998 a mladší),
b) kategória Nádácie Slovenskej sporiteľne (mix
ZŠ - žiaci a žiačky ZŠ, roč. 1995 a mladší), c) BASKETLAND category (chlapci do 19 rokov, ročník
1991 a mladší), d) KORATEX category (muži ročník
1990 a starší), e) SATRO Open Mix category (voľná
mix kategória pre priateľov športu a zábavy)
Na každom z regionálnych kôl tak účastníci nebudú bojovať iba o víťazstvo a hodnotné ceny daného podujatia, ale zároveň získavajú body do celkového poradia Streetball Tour 2010 a majstrovstiev
Slovenska v streetballe. Absolútni víťazi sa na záver
tour môžu tešiť na hodnotné ceny od partnerov
podujatia s hlavnými lákadlami v podobe lístkov
na NBA Europe Tour 2010, Streetfest ako aj určený
podiel z Prize money pre jednotlivé hlavné kategórie v celkovej hodnote 666 €. Najlepší tím hlavnej
mužskej kategórie bude Slovensko reprezentovať
na júlových neoficiálnych majstrovstvách sveta
v streetballe Moscow Open 2010.
Ďalšou novinkou Streetball Tour 2010 je zaradenie vyškolených streetballových rozhodcov, čo by
malo prispieť spolu s úpravou pravidiel (k najdôležitejším patria časový limit na streľbu a možnosť
nadstavenia hracieho času pri zdržovaní) k ďalšiemu posunu v rámci rozvoja fair-play a zvyšovania
kvality a atraktivity zápasov.
V programe všetkých 8 turnajov budú aj tradičné
a veľmi populárne individuálne doplnkové súťaže
BASKETLAND Slam Dunk Contest, SPALDING 3pts
Shooting, SATRO FT Shooting Contest, AND1 Skills
1 on 1 a bohatý kultúrny program v znamení kvalitnej streetovej kultúry, streetdancu, hip-hopu, bikerov, exhibícií extraligovych basketbalovych timov
a pod. O výbornú atmosféru a náladu sa postarajú
známe tváre sveta vinylov a mixov DJ Spank a DJ
Code, hovoreným slovom bude sprevádzať a tradične nezameniteľným humorom zabávať obľúbený speaker v streetbalovej komunite Pepe Shilo
Lopez.
„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo tento rok
vďaka naším partnerom rozšíriť počet podujatí
aj napriek ekonomickej kríze a priviesť Streetball
Tour do miest s veľkou streetballovou tradíciou
- do Žiaru nad Hronom a Prešova. Najmä zarade-

nie metropole Šariša do kalendára našej série nás
osobitne teší, keďže zorganizovať turnaj na východe Slovenska vzhľadom na veľký potenciál tohto
regiónu bolo naším dlhodobým cieľom. Veríme,
že aj v tomto roku bude Streetball Tour 2010 hojne navštevovaná či už aktívnymi účastníkmi alebo
divákmi a podarí sa opäť posunúť kvalitu podujatia
o stupienok vyššie“ vyjadril sa pred štartom tohtoročnej Streetball Tour zástupca Basketland n. f.
František Kubala.
Viac informácií ohľadom prihlásenia a detailov týkajúcich sa Streetball Tour 2010 nájdete
na www.basketland.sk.
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