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V tomto čísle:
SPOLOČNÁ CYKLOTRASA ŽIARU S LUTILOU

Mesto Žiar nad Hronom a obec Lutila chcú
v budúcnosti vybudovať asfaltovú cyklotrasu. Tá
by viedla popri Lutilskom potoku a vyústila by
v Parku Štefana Moysesa. Viac na strane 3.

Mesto a jeho eseročka hospodárili
so ziskom

NÁDOBY URČENÉ ŠPACIÁLNE NA ŠATSTVO

STRANA 2
Doteraz sa Žiarčania mohli zadarmo zbaviť
nepotrebného šatstva buď v rámci Dní čistoty,
alebo odovzdaním na Zberný dvor. Od mája
je po meste rozmiestnených 20 nových zberných nádob, ktoré sú určené na nepotrebné
šatstvo, textil, obuv či hračky. Bližšie informácie
na 3. strane.
SCHVÁLILI ĎALŠÍ PROJEKT
PRE ŽIARSKU MLÁDEŽ

Národná agentúra schválila pre žiarsku mládež
nový projekt v sume takmer 15-tisíc eur. Cieľom
projektu je vytvoriť priestor pre aktivity a príležitosti pre mládež na stredných školách či nezamestnaných mladých ľudí. Strana 2.

STRANA 3

Do primátorských volieb idú dvaja kandidáti

NA OPRAVU CHODNÍKOV
BY BOLO TREBA 170 - TISÍC EUR

Na základe podnetov, ktoré mesto získalo
od obyvateľov, sa začne s opravou najviac zničených chodníkov. Oprava všetkých by mesto stála
170-tisíc eur. Strana 3.

STRANA 2

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď,
v hotovosti.

Majstrovstvá Slovenska v polmaratóne
v sobotu 25. mája

0905 602 942

Súčasťou bude aj 6. ročník Slovenského inline pohára

Výhodne
vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď v hotovosti.

0905 33 23 88
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Do boja o kreslo primátora idú dvaja kandidáti
Doplňujúce voľby na post primátora sa v Žiari
nad Hronom uskutočnia 29. júna. Kandidovať
v nich budú Peter Antal a Roman Zaťko.
Peter Antal sa svojou kandidatúrou do blížiacich
sa volieb netajil. Po tom, ako sa Ladislav Kukolík
rozhodol nekandidovať, sa dlhšiu dobu zdalo, že
voľby v meste budú záležitosťou jedného kandidáta. V pondelok 6. mája však bývalý viceprimátor
Žiaru, Roman Zaťko, potvrdil, že v nadchádzajúcich
doplňujúcich voľbách má záujem kandidovať ako
nezávislý kandidát. „Moje rozhodnutie je rozhodnutím nie človeka z ulice, ale človeka, ktorý reálne
osem rokov pôsobil vo výkonnej funkcii v meste
Žiar nad Hronom,“ uviedol počas svojho vyhlásenia a dodal: „Som pripravený túto funkciu zastávať,
dôverne poznám Mestský úrad a ľudí, ktorí v ňom
pracujú a čoho sú schopní a aké výkony dokážu

O voličov zabojujú Peter Antal a Roman Zaťko.

podať.“
Podľa Zaťka musí byť rozdielnosť v súťaži oboch
kandidátov jasná a definitívna. „Rozdiel v mojom ponímaní je predovšetkým v tom, že ak vychádzame z klasického chlieb a hry, tak pre mňa
je dôležitejší chlieb. Dôležité je zakladať veci,
svoju víziu a činnosť na tom, aby sme si nezatvárali
dvere pred budúcnosťou. Možno treba mať trochu
odvážnejšie plány, odvážnejšie vízie a možno ťažšie
ciele. To budú možno základné rozdiely a črty
môjho ponímania výkonu práce a toho, čo ponúka môj protikandidát. Nie je však mojim účelom
nejakým spôsobom sa detailne venovať protikandidátovi. Mojou snahou bude predovšetkým
prezentovať sa tým, ako to vidím ja, akým spôsobom by som mesto riadil a kam by mesto mohlo
smerovať.“ Roman Zaťko v súčasnosti charakterizuje svoje vzťahy so súčasným vedením mesta ako
korektné. „Stále spolupracujem s mestom na úrovni poradenstva a konzultačných služieb vo vzťahu
k realizovaným projektom. Snažím sa vychádzať
v ústrety a pomáhať tam, kde môžem.“

Zámery s mestom Antal
ešte len predstaví
Ako nezávislý bude v blížiacich sa voľbách

Ďalší projekt za 15-tisíc eur pre žiarsku mládež
Ako sme vás už informovali, projekt O nás
s nami sa v meste Žiar nad Hronom realizuje
od minulého roka a končí v auguste. V rámci
neho sa žiarska mládež naučila spolupracovať
s predstaviteľmi samosprávy a pracovníkmi
s mládežou.
Čo je dobré, tak v tom aj treba pokračovať.„Radi by
sme vás informovali o novinke. Národná agentúra
Mládež v akcii schválila projekt pre mladých za
skoro 15 000 eur,“ informuje Dominika Švecová,
koordinátorka práce s mládežou. Nový projekt pod
názvom My, Žiarčania sa rozbehne od mája a bude
trvať približne rok. „Hlavným cieľom projektu je
vytvoriť priestor pre aktivity a príležitosti hlavne
pre mládež na stredných školách, nezamestnaných
mladých ľudí a mládež z okolitých dedín. Tiež
pôjde o komunikáciu a prezentáciu sa pred ľuďmi,
ktorí sa zúčastňujú na rozhodovacom procese
o mládežníckej politike v našom meste, s miest-

nymi organizáciami a rôznymi neformálnymi skupinami,“ pokračuje Dominika Švecová. Prostredníctvom vhodných metód sa bude takisto diskutovať
o možnosti ako sa zamestnať a ako získať vhodnú
prax po skončení školy. V projekte sú naplánované
pracovné stretnutia zamerané na túto tematiku a
päť verejných akcií. Mladí sa počas realizácie naučia
ako funguje samospráva a ako môžu byť súčasťou
mládežníckej politiky.
„Realizátorom projektu je OZ ZaŽiar v spolupráci
s Mestským mládežníckym parlamentom mesta
Žiar nad Hronom a dúfame, že sa ku nám pridajú
ešte ďalší zo žiarskej mládeže, predstavitelia samosprávy a pracovníci s mládežou, nech aj tento
projekt môže byť úspešný ako ten predchádzajúci,“
dodáva na záver Švecová.
Pre viac informácií o projekte kontaktujte:
dominika.svecova@ziar.sk alebo facebookovskú
skupinu Žiarska MLÁDEŽ.
(r)

kandidovať aj súčasný zastupujúci primátor, Peter Antal. O úmysle kandidovať na post primátora
informoval Žiarčanov už dávnejšie. „ Som rád, že
nejdem do volieb sám,“ reagoval na informáciu
o kandidatúre Zaťka Antal a dodal: „Takto môžu
obyvatelia rozhodnúť, či ma chcú, alebo nechcú za
primátora mesta. Keby som bol jediným kandidátom, mohol by niekto tvrdiť, že som svoju pozíciu
dostal zadarmo.“
Roman Zaťko hovorí o odvážnejších plánoch, ako
má súčasné vedenie mesta. Peter Antal v tom však
má jasno: „Čo som doposiaľ prezentoval boli ciele,
ktoré treba v našom meste dosiahnuť počas volebného obdobia, v ktorom som sa zo dňa na deň ocitol v pozícii najvyššieho predstaviteľa mesta. Nejde
o volebný program alebo strategický rozvoj mesta.
Pokiaľ to chce pán Zaťko hodnotiť, nech si počká
na tieto materiály, keď ich budem prezentovať.“
Kandidáti na post primátora museli svoju kandidatúru zaregistrovať do 5. mája. Urobili tak
v súčasnosti zastupujúci primátor, Peter Antal
a Roman Zaťko, ktorý bol viceprimátorom mesta
niekoľko rokov. Obaja budú vo voľbách kandidovať
ako nezávislí, podmienkou preto bolo odovzdať
petíciu s minimálne 200 podpismi Žiarčanov. Peter
Antal odovzdal 239 podpisov a Roman Zaťko 420.
(li)
OZNAM O ZAREGISTROVANÝCH
KANDIDÁTOCH PRE VOĽBY PRIMÁTORA

Do 5. mája 2013 do 00.00 hod. doručili dvaja
kandidáti kandidátne listiny pre voľby primátora mesta Žiar nad Hronom, ktoré sa budú konať
29. júna 2013.
Mestská volebná komisia prijala kandidátne
listiny, preskúmala petície a konštatovala, že
kandidátne listiny sú v súlade so zákonom SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Vyhlásila, že pre voľby primátora mesta Žiar
nad Hronom zaregistrovala týchto kandidátov:
•Peter Antal, Mgr., 40 r., zástupca primátora,
Žiar nad Hronom, Sládkovičova 5/1, nezávislý
kandidát,
•Roman Zaťko, Mgr., 40 r., manažér, Žiar
nad Hronom, Š. Moysesa 441/58, nezávislý kandidát.
(r)

Alternatívna ekologická škôlka v našom meste
Mesto Žiar nad Hronom v školskom roku
2013/2014 ponúka možnosť vzdelávania detí
predškolského veku:
•s využitím špecifických metód zameraných na
jedinečnú osobnosť dieťaťa,
•používaním
netradičných
ekologických
učebných pomôcok
v Materskej škole – Elokovaná trieda ALEŠ (Alternatívna ekologická materská škola) na Rudenkovej
ul. č. 1 v Žiari nad Hronom.
V prípade záujmu vzdelávania vášho dieťaťa v tejto triede doručte vyplnenú prihlášku (zverejnenú
na www.ziarskeskolky.eu, www.ziar.sk) na MsÚ

– Odbor školstva a športu, Ul. Š. Moysesa 46, Žiar
nad Hronom najneskôr do 31. mája 2013.
Rozhodujúcou podmienkou pre prijatie vášho
dieťaťa v prípade záujmu prevyšujúceho maximálny možný počet prijatých detí bude dátum
doručenia prihlášky.
Bližšie informácie získate:
Martina Šimková, riaditeľka MŠ v Žiari nad Hronom:
0905 275 554,
e-mail: riaditel@ziarskeskolky.eu,
Adriana Giláňová, MsÚ – OŠaŠ Žiar nad Hronom:
0905 388 708, e-mail: adriana.gilanova@ziar.sk
(r)
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Mesto v minulom roku hospodárilo s prebytkom 1,3 milióna eur
Plánuje ich použiť na europrojekty

Podľa správy o záverečnom účte, ktorú si
vypočuli poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, mesto Žiar nad Hronom
v roku 2012 hospodárilo s prebytkom takmer 1,3 milióna eur. Tieto prostriedky sa stali
súčasťou rezervného fondu a vedenie samosprávy ich chce investovať do rozvoja mesta.
Podľa zástupcu primátora, Petra Antala, je

potešiteľné, že Žiar dokázal ušetriť takúto vysokú
sumu aj bez toho, aby v roku 2012 obmedzil základné funkcie mesta, ako napríklad kosenie, čistenie
mesta alebo verejné osvetlenie, ako v iných samosprávach. „Takýto pozitívny výsledok je vynikajúcou správou pre celé mesto,“ hovorí Peter Antal:
„Dáva záruku, že vieme hospodáriť aj v ťažkých
časoch a nikto sa nemusí obávať, že by mesto malo
existenčné problémy.“ Nezabúda pripomenúť, že
mesto až do konca novembra 2012 bolo pod vedením Ivana Černaja. „V žiadnom prípade sa tým
nechcem chváliť ja osobne, bol som členom tímu
bývalého primátora, kde rozpočet pripravoval
náš ekonóm, Juraj Gallo. A netreba zabúdať ani
na všetkých poslancov mestského zastupiteľstva,
ktorý rozpočet a jeho úpravy schvaľovali, bez nich
by sa tento výsledok tiež nezrodil,“ dodáva viceprimátor Žiaru.

Mesto reaguje na podnety svojich obyvateľov
Pred niekoľkými dňami sa vedenie mesta obrátilo na svojich občanov s požiadavkou, aby dali
podnety na poškodené chodníky v meste. „Dostali sme sedemnásť podnetov, za ktoré obyvateľom
mesta ďakujem,“ hovorí viceprimátor Peter Antal
a dodáva: „Na všetkých sedemnástich problémových chodníkoch by oprava predmetných
úsekov stála mesto 170-tisíc eur. Musíme preto
vybrať tie, ktorých oprava je najakútnejšia.“
(r)

Technické služby, s. r. o., hospodárili so ziskom 14 000 eur

Na poslednom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom zobrali
poslanci na vedomie správu o výsledku hospodárenia spoločnosti Technické služby, s. r. o.,
za rok 2012.
Ako zo správy vyplynulo, mestská eseročka

skončila minulý rok so ziskom 14-tisíc eur. „Keď
som nastupoval do vedenia technických služieb,
dali sme si za cieľ, že spoločnosť v priebehu
dvoch rokov privedieme do zisku,“ hovorí konateľ
spoločnosti a zastupujúci primátor, Peter Antal
a dodáva: „Dnes môžeme s radosťou konštatovať,
že hospodárime v plusových číslach bez toho, aby
nám mesto zvyšovalo príjem za služby.“
Okrem pozitívnej hospodárskej bilancie sa
v priebehu dvoch rokov v mestskej spoločnosti
obnovila technika a vytvorili sa aj nové služby.
„Za tento kladný hospodársky výsledok vďačíme
výkonu a nasadeniu našich pracovníkov, výbornej
spolupráci s pracovníkmi mestského úradu a podpore žiarskych poslancov,“ dodáva na záver Peter
Antal.
(li)

Nové zberné nádoby na šatstvo
Pred niekoľkými týždňami v našom meste
pribudli nové zberné nádoby špeciálne určené
na šatstvo. Doteraz sa občania Žiaru mali možnosť zákonne zbaviť nepotrebného šatstva buď
v rámci Dní čistoty, alebo odovzdaním na Zberný dvor.
Od mája môžete využívať 20 nových zberných
nádob, ktoré sú určené na zber nepotrebného
šatstva, obuvi, textilu a hračiek. Takýto odpad je
potrebné do kontajnera vhadzovať zabalený v igelitovom vreci alebo taške.
Nádoby boli rozmiestnené rovnomerne po celom
meste pre bytové domy pri vybraných stojiskách
zberných nádob a pre rodinné domy pri zberných
nádobách na sklo a použitý jedlý olej (19 nádob je

v rámci mesta a 1 nádoba v Šášovskom Podhradí).
Zozbierané šatstvo bude oprávnený subjekt zbierať a triediť, vytriedená časť sa odovzdá na opätovné používanie, napríklad pre detské domovy a charitné organizácie.
Zber nepotrebného šatstva, obuvi, textilu či
hračiek pri odovzdaní do špeciálnej zbernej nádoby nájde využitie iným spôsobom a neskončí ako nepotrebný odpad na skládke odpadov,
na čiernych skládkach, alebo nebude zapĺňať nádoby na zmesový komunálny odpad. Občania môžu
odovzdať odpad bližšie pri svojich domácnostiach.
Rozmiestnenie takýchto nádob je ďalším krokom
mesta vpred pri vylepšovaní systému nakladania
s odpadmi.
OŽP
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Peter Antal tvrdí, že hospodárenie mesta sa
v tomto roku uberá v podobných súradniciach
ako v roku 2012. „Znamená to, s mestskými peniazmi narábame tak, aby sme sa na konci roku mali
rozpočet minimálne vyrovnaný a znova dôvod na
úsmev,“ konštatuje Peter Antal.
Ušetrených 1,3 milióna eur sa stalo súčasťou
rezervného fondu mesta a samospráva sa ich chystá použiť ako spoluúčasť pre rozvojové projekty, na
ktoré bude žiadať dotáciu z eurofondov. „Od roku
2014 začína v našej republike nové plánovacie
obdobie na rozvojové projekty. Chceme vytvoriť
projekty nasmerované do rozvoja mesta a služieb
pre obyvateľa. Pri projektoch podporených
z eurofondov je výhodou, že potrebujeme len
5 % spoluúčasť, ostatné tvorí dotácia,“ uzatvára
súčasný zástupca primátora poverený vedením
mesta.
(r)

Žiar a Lutila chcú
spoločnú cyklotrasu

Mesto Žiar nad Hronom a obec Lutila chcú
v blízkej budúcnosti vybudovať cyklotrasu,
ktorá by spojila Lutilu so Žiarom nad Hronom.
Financie by čerpali zo štátneho rozpočtu.
Pred nedávnom vznikla Miestna akčná skupina
(MAS), ktorá združuje obce z celého žiarskeho
okresu, vrátane samotného mesta Žiar nad Hronom. „Cieľom je, aby toto združenie obcí a nášho
mesta čerpalo dotácie či už z eurofondov, alebo
zo štátneho rozpočtu práve na rôzne rozvojové
projekty. Takými sú napríklad aj cyklotrasy,“ hovorí
Peter Antal, zastupujúci primátor Žiaru. Asfaltovú
cyklotrasu chce mesto vybudovať spolu s Lutilou. „Cyklotrasa by viedla popri Lutilskom potoku
a vyústila by v Parku Štefana Moysesa. Samozrejme, bol by som rád, keby neskôr pokračovala aj do
ďalších obcí,“ dodáva Peter Antal.
Ako nám potvrdil starosta Lutily, Ján Pružina,
na budovaní cyklotrasy sa už začalo intenzívne
pracovať a v súčasnosti v obci prebiehajú pozemkové úpravy. Ich súčasťou bude aj vybudovanie
vstupov pre hospodárov na ich pozemky. „Pripravovaná cyklotrasa by mala slúžiť nielen cyklistom,
ale aj in-line korčuliarom,“ konkretizuje Ján Pružina.
Zámerom súčasnej vlády Slovenskej republiky je
v nasledujúcich troch rokoch investovať do budovania a značenia nových cyklotrás. Vyčlenila na to
približne 50-miliónov eur. „Pripravili sme základný
rámec, je však aj na jednotlivých samosprávach,
ako kvalitné projekty pripravia a ako vážne budú
brať otázku rozvoja cyklodopravy,“ konštatuje minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ján
Počiatek. Na Slovensku je v súčasnosti vyznačených
530 cykloturistických trás v celkovej dĺžke viac ako
10-tisíc kilometrov.
(li)
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Moja správa je môj odkaz
Dvadsaťpäť mladých umelcov z piatich krajín
precestovalo množstvo kilometrov, aby v rámci
mládežníckej výmeny My message is my culture
podporenej Národnou agentúrou Mládež v akcii a Európskou komisiou namaľovali na steny
Mestského kultúrneho centra symboliku kultúry typickú pre ich krajinu.
Mládežníci zo Slovenska, Poľska, Litvy, Rumunska
a Bulharska sa počas tohto projektu bližšie spoznali, vymenili si skúsenosti a aktivity v rámci neformálneho vzdelávania, naučili sa nové štýly maľovania a
niektorí sa aj zdokonalili v anglickom jazyku, keďže
práve týmto jazykom sa komunikovalo. Každý večer patril inej krajine, ktorej účastníci pripravili pre
ostatných program, ich typické jedlo a nápoje. Za
slovenskú stranu boli účastníkmi dvaja mladí žiar-

Nočná kontrola
v žiarskych podnikoch

ski umelci Miroslav Dekýš a Michal Ivanec a dve
študentky zo Strednej umeleckej školy v Kremnici
– Helena Horváthová a Miroslava Chrenková. Prípravu programu počas voľného času mali členovia Mestského mládežníckeho parlamentu, ktorí
túto zahraničnú návštevu zobrali do mesta, parku,
na Šibeničný vrch či dokonca na opekačku. (dš)

Žiarski poslanci brigádovali na detskom ihrisku
V piatok 26. apríla sa šesť poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom zapojilo
do mestského projektu Vyčistime si naše mesto.
Norbert Nagy, Peter Dubeň, Emil Vozár, Martin
Sklenka, Lýdia Cígerová a Mária Biesová počas tejto
akcie, a zároveň pri príležitosti Dňa Zeme skrášlili
a vymaľovali zariadenia v detskom ihrisku Slniečko,
ktoré sa nachádza pri budove bývalej polikliniky.
Celé podujatie sa uskutočnilo za asistencie vedúceho Odboru životného prostredia MsÚ, Jána Vinarčíka. Poslanci po tejto brigáde prisľúbili, že to nebola
ich posledná aktivita a aj naďalej sa budú snažiť byť
pre mesto a jeho obyvateľov prínosom.
(li)

V utorok 7. mája v nočných hodinách vykonala hliadka Mestskej polície v Žiari nad Hronom
v spolupráci s tromi hliadkami OO PZ kontrolu v podnikoch Neptún, Žiarčanka a Hooligans
v meste Žiar nad Hronom.
Kontrola bola zameraná na požívanie alkoholu
maloletými a mladistvými osobami. „V podniku
Neptún bolo kontrolovaných celkovo 8 osôb,“ informuje mestský policajt, Jozef Kováč a spresňuje:
„Orientačnou dychovou skúškou sme zistili požitie
alkoholu u dvoch mladistvých osôb, a to z Hliníka
nad Hronom a zo Žiaru nad Hronom. V podniku
Žiarčanka nebol nikto mladistvý a v podniku Hooligans bol jeden mladistvý podrobený dychovej
skúške s negatívnym výsledkom. K uvedenej veci
boli zápisnične vypočuté osoby za prítomnosti
sociálneho kurátora.“ Mladíkovi z Hliníka nad Hronom bola nameraná hodnota 0,10 mg/l a Žiarčanovi 0,19 mg/l. Od mladíkov policajti zistili, kto im
umožnil požitie alkoholického nápoja. „Tieto osoby
boli neskôr riešené v blokovom konaní,“ dodáva Jozef Kováč.
(li)

Začal sa celoslovenský
prieskum
Zdravie bez úplatku

Pre deti Fíha Tralala, pre dospelých Láďa Křížek
V sobotu 1. júna sa Deň detí v Žiari nad Hronom uskutoční opäť na Námestí Matice slovenskej. Mestské kultúrne centrum pripravuje
celomestské oslavy s celodenným programom
pre všetky deti aj ich rodičov.
Bohatý program je naplánovaný už od desiatej hodiny dopoludnia a potrvať by mal do
popoludňajších hodín. „Na detských oslávencov
čakajú komedianti Dyno a Lupy s jarmočným divadlom Príbeh rytiera, množstvo súťaží, atrakcií
a hier,“ sľubuje producent žiarskeho Céčka, Janko
Kulich a dopĺňa: „Pre deti od 2 rokov je pripravená
pesničkovo-divadelná šou Fíha Tralala. Rozkošný
škriatok Fíha, ktorý v knihe býva, učí deti prostredníctvom pesničiek a riekaniek spoznávať svet.
Učenie je hrou s Fíhou.“ Na svoje si však určite prídu
všetky deti – najmenšie i tie väčšie. Tešiť sa môžu
na nafukovacie atrakcie, skákadlá, maľovanie na
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tvár, súťaže, hry. Chýbať nebudú ani zaujímavosti,
ako sú policajné, hasičské či záchranárske autá.
„Tohtoročnou novinkou bude akási mini cesta rozprávkovým parkom v tzv. zelenej zóne priamo na
námestí, kde na deti čaká interaktívne putovanie
s rozprávkovými bytosťami. Najväčším lákadlom
určite bude divadielko Fíha Tralala, ktoré rovnako
ako populárne Spievankovo vypredáva kultúrne
domy po celom Slovensku a teší sa obrovskému
záujmu detí,“ spresňuje Janko Kulich.

Druhý ročník Dňa dospelých detí
O týždeň neskôr, v sobotu 8. júna, sa uskutoční
zábavné popoludnie aj pre dospelé deti. Pripravený je druhý ročník podujatia Deň dospelých
detí, ktorého sa minulý rok zúčastnilo takmer
300 divákov. „Deň dospelých detí sa uskutoční od
15-tej hodiny v priestoroch MsKC. Pripravená je
zábava so ZH Bandom, atrakcie pre dospelých, ako
napr. ródeo býk, veštica Melisa, sprievodné akcie a
rôzne súťaže,“ konkretizuje žiarsky producent. Ako
hlavný hosť vystúpi vo večerných hodinách česká
rocková legenda Láďa Křížek v sprievode gitaristu.
„Každý návštevník si môže vstupenku vymeniť za
čapované pivo. Prichystaná bude aj zábavná tombola a množstvo prekvapení. Cieľom podujatia je,
aby si svoje detstvo pripomenuli aj dospeláci a aby
sa mohli zabaviť bez detí,“ dodáva na záver Janko
Kulich. Vstup na akciu je povolený len osobám
starším ako 18 rokov.
(li)
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Od mája do júna 2013 prebieha na portáli
www.bezuplatku.sk dvojmesačný prieskum, do
ktorého sa môžete zapojiť aj vy. Akciu organizuje Health Policy Institute s podporou Nadácie
Pontis.
Zapojte sa do celoslovenského prieskumu. Aj
vaša skúsenosť môže uviesť veci na pravú mieru.
„Cieľom tohto projektu je zistiť, či sme na Slovensku
zvyknutí dávať neformálne platby a dary za služby
v zdravotníctve,“ hovorí Roman Mužík z Health Policy Institute a ďalej spresňuje: „Neformálnymi platbami a darmi sú myslené platby bez dokladu, ale
i kvety či bonboniéry za vyjadrenie vďaky za dobrú
starostlivosť. Zaujíma nás i to, v akej forme ľudia
tieto neformálne platby a dary dávajú a prečo.“
Úlohou portálu bezuplatku.sk je preto získať čo
najväčší počet vyplnených dotazníkov od občanov
z celého Slovenska. Prieskum je jedinečný v tom,
že svoju pozornosť sústredí na zažitú skúsenosť a
neopiera sa o názor alebo pocitové, subjektívne
vnímanie ľudí. Získané informácie tak poskytnú
podložený názor o výskyte neformálnych platieb
a darov za služby v slovenskom zdravotníctve.
Výsledok poskytne analýza dotazníkov vyzbieraných počas mesiacov máj a jún 2013 a bude
publikovaná na jeseň 2013. Aj po uzavretí zberu
dotazníkov pre analýzu však zostáva portál aktívny
a zber dotazníkov bude i naďalej pokračovať. (r)

Ilustračné foto.
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Prevencia mestu nie je ľahostajná
Nové technológie nie sú len užitočné, ale
nesprávnym používaní môžu skrývať mnoho
ohrození, najmä pre naše deti a žiakov. Mesto
Žiar nad Hronom sa preto rozhodlo v rámci
Kalendára aktivít zameraných na prevenciu
drogových závislostí a iných sociálne patologických javov na rok 2013 zabezpečiť vzdelávanie
v tejto oblasti všetkým pedagogickým zamestnancom v školách v meste.
Vzdelávací seminár IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie sa uskutočnil vo štvrtok
9. mája. „Učíme deti a žiakov denne používať množstvo noviniek z oblasti informačných a komunikačných technológii, zoznamujeme ich s novými
aplikáciami, technickými vymoženosťami a funkcionalitami sociálnych sietí, ale málokedy však
myslíme aj na druhú stranu veci,“ hovorí Adriana
Giláňová, metodička Odboru školstva a športu
MsÚ a spresňuje: „Po odbornej stránke zabezpečil
vzdelávanie Jaroslav Oster, ktorý pôsobí v oblasti
IT osemnásť rokov ako konzultant bezpečnosti IT v
spoločnosti Info consult. Posledných 11 rokov pôsobí tiež ako súdny znalec v oblasti IT. Podieľal sa na
rade vzdelávacích a realizačných projektov zame-

raných na problematiku informačnej bezpečnosti
v zdravotníckom sektore, samospráve i komerčnom sektore.“ Cieľom školenia bolo oboznámiť
pedagógov s touto oblasťou prostredníctvom
jednoduchých, a najmä reálnych príkladov zo života bezpečnostného experta a demonštrovať, aké
zradné môžu byť mnohokrát informačné technológie a ako ľahko sa môžeme ich využívaním dostať
do problémov.
Podujatia sa zúčastnilo 132 účastníkom, medzi
ktorými okrem pedagogických zamestnancov škôl
v meste boli aj zástupkyne CPPPaP v Žiar nad Hronom. Obsah seminára bol vyčerpaný témami ako
napríklad kybernetická/počítačová kriminalita, formy počítačovej kriminality, základné riziká digitálneho sveta, sociálne siete a ich riziká, kyberšikana,
ohováranie a vydieranie, sociálny hacking/manipulácia v digitálnom svete, podvody, školské aktivity či praktické skúsenosti na úrovni samosprávy.
„Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým,
ktorým záleží na budúcnosti našich detí, a preto sa
rozhodli zúčastniť tohto vzdelávania, ako aj Jaroslavovi Osterovi za zaujímavé a pútavé prednášanie,“
dodáva na záver Adriana Giláňová.

Pesnička nikdy nezvädne
V predvečer štátneho sviatku ukončenia
2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom sa
v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene uskutočnila krajská prehliadka speváckych skupín Krajskej organizácie JDS Banská Bystrica.
Prehliadka sa konala pod záštitou predsedu VÚC,
Vladimíra Maňku. Ako hostia boli prítomní funkcionári a poslanci NR SR, ako aj zástupca Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Každý
okres Banskobystrického kraja zastupoval jeden
spevácky súbor. Náš okres a naše mesto zastupovala spevácka skupina Seniori optimisti. Spevácky
súbor vznikol v roku 2001, v súčasnosti má 25 členov. Za dirigentskou paličkou sa vystriedalo viacero dirigentov, v súčasnosti je to Valéria Barcíková.
Každý dirigent zanechal v súbore svoje predstavy
o repertoári súboru. Hudobný sprievod dlhodobo
zabezpečuje na harmonike Dušan Droppa. Súbor
má v repertoári prevažne hymnické piesne a v súčasnom období už majú nacvičených 140 piesní.
Súbor je v našom meste aj v okrese známy tým,
že vystupuje na verejnosti, na kultúrnych akciách
spolupracuje s mestom Žiar nad Hronom, Mestským kultúrnym centrom, Pohronským osvetovým
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strediskom, domovom dôchodcov a v spolupráci
so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov pri spomienkových stretnutiach – oslobodenie
mesta, ukončenie 2. svetovej vojny a dňa víťazstva
nad fašizmom a SNP. Na požiadanie VÚC pravidelne v auguste príslušného roku vystupuje na Kališti
s kultúrnym programom, ale aj pre potreby kresťanských cirkví s cirkevnými piesňami.
Samozrejmosťou je účasť na regionálnych a krajských prehliadkach speváckych súborov seniorov.
Medzi najväčšie úspechy súbor považuje účasť
na celoslovenskej prehliadke v roku 2007 vo Zvolene a v roku 2010 v Bratislave, kde reprezentovali
Banskobystrický kraj. Hostia, ako aj diváci, sa zhodli
v jednom, že súbor zo Žiaru nad Hronom patrí medzi najlepšie, o čom svedčia potlesky, ktoré za svoje
piesne dostali. Svojimi piesňami sa snažia rozdávať
radosť a potešenie. Vďaka im za piesne, ktoré sú
venované domovine a láske, nech ich melódie ešte
dlho znejú medzi nami.
Nosím ja tú pieseň v srdci ako drahokam, nevymenil by som ju za celý sveta klam. Keby ma snáď
osud do sveta odvial raz, prekrásny rodný kraj,
k tebe sa vrátim zas.
Jaroslav Bulko
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Prerušenie prevádzky materskej školy
počas prázdnin
Riaditeľstvo Materskej školy, Ul. Dr. Janského
č. 8 v Žiari nad Hronom oznamuje prerušenie
prevádzky Materskej školy a jej elokovaných
tried v nasledovných termínoch:
– od 1.7. do 28. 7. 2013: Elokované triedy na Ul. M.
R. Štefánika č. 23, Elokované triedy na Ul. Rázusovej
č. 6, Elokované triedy na Ul. A. Kmeťa č. 17, Elokované triedy, na Ul. Rudenkovej č. 1.
– od 29.7. do 25.8. 2013: Materská škola, Ul. Dr.
Janského č. 8, Elokované triedy na Ul. Sládkovičovej
č. 1, Elokované triedy na Ul. A. Kmeťa č. 11, Elokované triedy na Ul. A. Kmeťa č. 17, Elokované triedy,
na Ul. Rudenkovej č. 1.
Upozorňujeme na uhrádzanie resp. neuhrádzanie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa zákona č. 245/2008 § 28 odst.
8 a), ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
Záujem, resp. potrebu o MŠ v tomto období nahláste učiteľkám v jednotlivých triedach najneskôr
do 31.5.2013. Uprednostnené budú deti rodičov,
ktorí nemajú možnosť zabezpečiť si opateru o svoje dieťa iným spôsobom.
(r)
NEDEĽNÝ AUTOBUS NA CINTORÍN

Ako sme vás pred časom informovali,
od nedele 24. marca opäť premáva na miestny
cintorín pravidelná autobusová linka Mestskej
hromadnej dopravy. Autobusová linka 613105
odchádza o 14.10 hod. zo zastávky od Slovalca,
na cintoríne je o 14.30 hod. Späť z cintorína odchádza o 15.30 hod.
V grafikone, ktorý sme uverejnili, bolo nesprávne uvedené, že smerom na cintorín stojí
autobus aj na Centrálnej autobusovej zastávke.
Správna informácia je, že smerom na cintorín
stojí autobus na Ul. A. Kmeťa (pri cirkevnej škole) a na Centrálnej autobusovej zastávke stojí,
keď sa vracia naspäť z cintorína. Spoj premáva
len v nedeľu. Ak na nedeľu pripadne sviatok,
spoj nepremáva.
(r)

Dočasné uzavretie
Stanice charity
Vážení darcovia a prispievatelia, terénni
sociálni pracovníci a ich asistenti sídliaci
na Ul. Dr. Janského č. 9 vám touto cestou
oznamujú, že šatstvo, obuv, prípadne iné
predmety od 6. mája už neprijímajú, a to
z dôvodu dočasného uzavretia Stanice charity – zber a výdaj.
V prípade znovu otvorenia Stanice charity – zber a výdaj šatstva a obuvi budú o tejto
skutočnosti terénni sociálni pracovníci a ich
asistenti verejnosť včas informovať ako cez
webovú stránku mesta, tak aj prostredníctvom
Mestských novín, oznamom na dverách kancelárie TSP a ATSP, prípadne oznamom na úradnej
tabuli mestského úradu.
Zároveň chceme všetkým minulým darcom
a prispievateľom vyjadriť poďakovanie za ich
pomoc. Ďakujeme za pochopenie.
(r)
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Žiarski skauti navštívili obe šášovské zrúcaniny
Aké dve zrúcaniny? Nie je tam iba jeden hrad?
Áno, aj nie. Na vedľajšom kopci stála menšia
pevnosť, ktorá s hlavným hradom spolupracovala. Jeho múry však už padli. Stromy ju prerástli a zem prikryla počas stáročí. Archeológovia však urobili dobrý kus práce, a tak môžeme
vidieť zvyšky hradnej priekopy, ale aj pás kameňov, ktoré boli pred kedysi stenami.
Mohla ich vidieť aj skupinka žiarskych skautov,
ktorí sa ôsmeho mája vybrali do okolia svojho mesta. Cestou po lesoch spoznávali krásu Božieho stvorenia, ale aj potrebu chrániť svet. Nakoniec prišiel
na rad ohník. Ten sa rozhorel aj napriek vlhkému
drevu, ktoré deň predtým skropil dážď. Po opekaní
sa vrátili domov, zasa o niečo vytrvalejší, citlivejší a
pevnejší.
Peter Dubec

Foto: Igor Haring.

Tri nádherné týždne v Nepále
Keďže medzi jednu z mnohých budhistických praxí patrí obchádzanie stúpy, v ktorúkoľvek dennú
hodinu okolo nej uvidíte chodiť množstvo ľudí. Je
verejným tajomstvom, že energie tejto stúpy sú
tak silné, že dokážu plniť priania. My sme sa tu cítili
dobre, ľahko a spokojne bez ohľadu na to, že sme
mali za sebou mnohohodinovú cestu cez niekoľko
časových pásiem. Navštívili sme aj ďalšie stúpy –
Swayambhunath v Káthmandu, World peace stupa
v Pokhare, množstvo stúp v Lumbini. Napriek tomu
sme sa už nevedeli dočkať, kedy zas uzrieme „veľkú
stúpu“ a tento pocit v nás pretrváva dodnes.
Uplynul už nejaký čas, odkedy sme sa ako študenti Akadémie tibetských náuk vrátili z trojtýždňovej púte po svätých miestach Nepálu. Ak
však pred ktorýmkoľvek z nás spomeniete túto
krajinu, objaví sa mu aj dnes na tvári blažený
úsmev pripomínajúci atmosféru miest spojených s historickou osobou Budhu Šakjamúniho,
prípadne s ďalšími veľkými majstrami budhistickej tradície.
Každé má svoju neopísateľnú atmosféru, no jedno majú spoločné – pri ich návšteve sme si jasne
uvedomili ako nás doslova ovládol pokoj a pokoj
mysle. Akoby z nás zrazu opadla všetka ťarcha každodenných problémov, akoby čas odrazu začal plynúť pomalšie, a my sme si ho jednoducho užívali
a len sa cítili dobre.
Ak zmeníme svoje myslenie, celá naša realita sa
zmení. Koľkokrát sme už počuli niečo podobné?
A práve na posvätných miestach v Nepále zisťujeme, ako to celé funguje. Žili a pôsobili tu osvietení
majstri – obyčajní ľudia, ktorí však dokázali svoju
myseľ vycvičiť k absolútnej dokonalosti a dosiahli
tak neobyčajné schopnosti. Zmenili nielen seba,
ale zmenili aj tieto miesta – presýtili ich pozitívnymi
energiami, ktoré tu ostávajú aj stáročia po nich. Dokonalý pokoj a pokoj mysle, ktorý oni zrealizovali,
sa nás priamo dotýka, pretože je aj našou podstatou – je kdesi hlboko v nás, avšak zahádzaný najrôznejšími myšlienkami, predstavami, konceptami.
Všetci sme Budhovia, len o tom nevieme...
Najsilnejšie miesto, ktoré sme navštívili, bola
Boudhanath stúpa v hlavnom meste Nepálu. Stúpa, ktorých je v Nepále neuveriteľné množstvo, je
stavbou symbolizujúcou osvietenú myseľ – každý, kto ju uzrie, mal by si uvedomiť, že dosiahnuť
osvietenie (môžeme si ho predstaviť ako absolútne
šťastie) je možné, treba však na tom popracovať.

Na mieste narodenia
samotného Budhu
Byť v Nepále a nenavštíviť Lumbini, konkrétne záhrady, v ktorých sa narodil Budha Šakjamúni, to by
asi ani nešlo o púť, preto sme v ich blízkosti pobudli
celé tri dni. Cestovali sme sem z Káthmandu celý
deň, no oplatilo sa. Byť ubytovaný v novučičkom
tibetskom kláštore je skvelé, vidieť niekoľko desiatok rôznych svätýň nádherné, no spočinúť chvíľku
v blízkosti samotného miesta narodenia Budhu je
niečo neopísateľné.
S týmto hlbokým zážitkom sme sa vydali do Pokhary, mesta pod Himalájami, kde sme od duchovna odskočili na chvíľku k tej materiálnejšej stránke
života – reštaurácie, obchody s nádherným tovarom. Podoba so západnými turistickými destináciami je tu väčšia ako na iných miestach v Nepále.
Napriek tomu sme sa tu necítili až tak „doma“ ako
pri „veľkej stúpe“, a tak sme sa opäť vydali do Káthmandu.
V hlavnom meste sme strávili posledný týždeň
púte, vyrážajúc takmer každý deň do okolia, aby
sme vzhliadli množstvo pútavých miest ako napríklad jaskyne Guru rinpočeho (zakladateľa tibetského budhizmu), Vadžrajogini (miesto známe tým, že
tu v jaskyniach dosahovali vysoký stupeň duchovnej dokonalosti ženy), Namo Budha (miesto, kde
pôsobil Budha v jednom zo svojich predchádzajúcich životov), Patan (staré kráľovské mesto plné
historických pamiatok) a iné. Každé by si zaslúžilo
priblížiť aspoň niekoľkými riadkami, žiaľ, miesta
pre tento text nie je tak mnoho. Na druhej strane,
čo tak vidieť to všetko na vlastné oči?
V júni sa vo Zvolene otvára nový ročník Akadémie
tibetských náuk pod vedením prvého slovenského
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V testovaní sú žiarski deviataci
nad celoslovenským priemerom

V Základnej škole na Jilemnického ulici sa
podarilo spojiť zdravý životný štýl s výsledkami v učení. Škola tiež dosiahla v rámci žiarskych základných škôl najlepšie výsledky v
celoslovenskom testovaní deviatakov, a to
nad celoslovenský priemer.
„Dokázali sme to, že šport vedie k disciplíne,
sebadisciplíne, schopnosti presadiť sa v živote, ale aj k spolupráci, pomoci, svedomitosti a
mnohým ďalším hodnotám,“ konštatuje Marian
Majzlík, riaditeľ školy a dodáva: „Všetko sme spojili s utvorením dobrých podmienok na učenie a
skvelou prácou učiteľov. Nik nemôže povedať,
že žiaci sa neučia. Učia sa a ešte ako.“ Od prvého
ročníka majú žiaci tejto školy dve hodiny predmetu Zdravý životný štýl, ktorý sa vyučuje čisto
v anglickom alebo nemeckom jazyku. Predmet
spája najmodernejšie trendy v učení jazykov,
a zároveň zdravý spôsob života. „V budúcom
školskom roku si podalo žiadosť o prestup do
našej školy množstvo rodičov žiakov, ktorí pochopili, čo je pre život naozaj dôležité – vybrali
si spojenie vzdelania a zdravia. Ide napríklad o
veľké množstvo futbalistov. V triedach nie sú
len chlapci, ale aj dievčatá,“ spresňuje Marian
Majzlík. V škole nechýba poriadok, disciplína,
učenie a pohyb v spojení s kreativitou a samostatnosťou. Okrem toho dáva škola deťom aj
ochranu zdravia pred drogami a rodičom pocit,
že ich dieťa je v bezpečí. „Spolupracujeme úzko
s rodičmi. Úplne samozrejme je trieda usporiadaná tak, aby sa v nej rodičia na rodičovskom
združení cítili príjemne, sú prítomní všetci učitelia hlavných predmetov, pohoda, príjemná
atmosféra a dôvera – to je štýl našej spolupráce,“ vysvetľuje riaditeľ školy a dodáva, že rodičia
za ním môžu kedykoľvek prísť a osloviť ho so
svojimi nápadmi, postrehmi a návrhmi na spoluprácu. „Týmto ďakujem aj svojim kolegom riaditeľom, ktorí svojim prístupom umožnili bezproblémový prestup žiakov do našej školy a dali
zdraviu zelenú,“ dodáva na záver riaditeľ žiarskej
„Štvorky“.
(li)
lámu Tibora Geljena. Vždy jeden víkend v mesiaci
prichádza, aby záujemcom priblížil myšlienky starých tibetských majstrov, ktoré v sebe nesú potenciál urobiť z každého jednotlivca šťastnejšieho
človeka. A práve poslucháči Akadémie tibetských
náuk majú aj možnosť ísť s ním na trojtýždňovú púť
po svätých miestach Nepálu. Pre nás to bola a stále
je veľká vec v našich životoch, a preto vrele odporúčame zapísať sa do akadémie. V prípade záujmu
nás môžete do konca mája kontaktovať na telefónnom čísle 0905 453 080, prípadne e-mailom na adrese: info@klassk.sk. Martin Svatuška a kolektív
Akadémie tibetských náuk Zvolen
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Výročie oslobodenia mesta

Druhá svetová vojna kruto zasiahla aj do života obyvateľov bývalého mestečka Svätý Kríž
nad Hronom – dnešné mesto Žiar nad Hronom.
Preto jeho občania nezabúdajú na obete a krviprelievanie, ktoré sprevádzalo cestu k víťazstvu
a slobode.
Nezabúdajú na blízkych i neznámych, ktorí v boji
proti fašizmu prežili nesmierne utrpenie a položili
to najcennejšie čo mali – svoje životy.
Miestni historici zaznamenali, že ťažké boje
v okolí mestečka Svätý Kríž nad Hronom trvali niekoľko dní a na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla 1945
nadránom sa objavil čelný predvoj oddielov 133.
divízie vtedajšej sovietskej armády a s ním vojaci
rumunskej divízie 53. armády. Tiež uvádzajú, že počas vojny zahynulo 84 občanov mestečka, ďalších
24 rómskych obyvateľov z neďalekej osady Slnečná
stráň vyvraždila esesácka jednotka a 63 obyvateľov
židovského pôvodu bolo odvlečených bez návratu.
Sú to strašné čísla. Obraz skazy poukazuje aj na to,
že takmer 90 percent domov a inej infraštruktúry
bolo zničených alebo poškodených.

Tieto udalosti, ktoré sú spojené s koncom II. svetovej vojny v Európe, si pripomenuli členovia Oblastného výboru a Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiari
nad Hronom spolu s ďalšími občanmi v predvečer
Dňa víťazstva nad nemeckým nacizmom, 8. mája.
Predseda oblastného výboru, Jaroslav Bulko,
priblížil udalosti na Slovensku a v Európe spred
68 rokov. Poukázal, že víťazným vstupom vojsk
Červenej armády a spojeneckých vojsk sme pred
68 rokmi dostali šancu pre nový začiatok. Posolstvo
8. mája je teda pre nás predovšetkým dňom, keď
vzdávame úctu a tichú spomienku všetkým, ktorí
bojovali za slobodu a mier. K prítomným sa prihovoril aj zastupujúci primátor mesta, Peter Antal,
ktorý nielen pozdravil priamych účastníkov bojov
II. svetovej vojny a členov SZPB, ale vyzdvihol úsilie všetkých, ktorí robia všetko, aby sa nezabudlo
na zmysel protifašistického zápasu, na varujúci
odkaz tejto nezmyselnej vojny a na význam spoločného mierového úsilia Európy o jednotu a spoluprácu. Potom predseda ZO SZPB slávnostne odovzdal preukazy novým členom s poukázaním, aby
sa rady protifašistických bojovníkov nezmenšovali
a aby si cestu medzi nás našli aj tí, ktorí hrôzy vojny
na vlastnej koži nezažili, a tak pomohli šíriť myšlienky tradície boja za slobodu a mier. Sami sme svedkami, že v našej republike i v iných štátoch Európy
znova počuť hlasy neonacistov, obhajujúcich fašizmus a jeho pohlavárov. Hlasy hnutí popierajúcich
základné ľudské práva a slobody. Po zasadnutí sa
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prítomní členovia SZPB zúčastnili spolu s asi tromi
stovkami občanov a žiakov mesta spomienkového
a pietneho zhromaždenia, kde k pamätnej tabuli osloboditeľov predstavitelia štátnych orgánov,
samosprávy, politických strán, SZPB a JDS položili
vence a kytice. Po pietnom akte sa k prítomným
prihovorila aj prednostka Obvodného úradu, Andrea Žiaková, ktorá upriamila pozornosť na najväčší vojenský konflikt nielen v Európe, ale i vo svete
a na dejinné poučenie z neho, pretože snahy o
popieranie výsledkov druhej svetovej vojny, glorifikácia predstaviteľov fašistického slovenského
štátu podkopávajú hodnotový základ súčasnej Slovenskej republiky, ktorá nenadväzuje na vojnový
Slovenský štát, ale na demokratické tradície boja
proti fašizmu v druhej svetovej vojne, tradície boja
za slobodu a mier, ako aj tradície demokratického
Československa. V závere spomienkového zhromaždenia vystúpil aj spevácky zbor Seniori – optimisti zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska s hymnickými a ruskými piesňami.
Organizátori boli príjemne prekvapení s peknou
účasťou občanov a žiakov, ktorí si prišli uctiť pamiatku padlých v II. svetovej vojne. Ale i sklamaní,
keď štáb miestnej televízie kládol otázky prítomným žiakom základných škôl a časť z nich nevedela
povedať nič o tejto vojne, ale ani na otázku, prečo
prišli na spomienkové zhromaždenie. To nepotrebuje komentár, to je na hlboké zamyslenie.
Mgr. Ľubomír Jančo,
predseda ZO SZPB v Žiari nad Hronom
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Umelecké slovo
Mám prednes
Prehliadka v umeleckom a netradičnom prednese poézie a prózy žiakov ĽDO ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej v Žiari nad Hronom. Prehliadka sa
uskutoční dňa 5. júna o 17.00 hod. v sále POS v Žiari
nad Hronom.
•Prevencia na školách
Workshop sústredený na tému zhubné kulty a
sekty spojený s prezentáciou organizácií zaoberajúcimi sa prevenciou. Workshop je určený pre riaditeľov škôl, výchovný poradcov, ale i ľudí, ktorých
daná téma zaujíma. Prihlásiť sa môžete osobne
alebo formou e-mailu: ivkaznavova@gmail.com.
Workshop sa uskutoční dňa 30. mája o 10.00 hod.
v priestoroch Pohronského osvetového strediska
v Žiari nad Hronom.
•Deň aktívneho občianstva
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže IUVETA organizuje Deň aktívneho občianstva pre študentov
a všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa, ako sa
aktívne zapájať do občianskeho života. Podujatie
prebieha v rámci Európskeho týždňa mládeže a
ako súčasť Európskeho roka občanov. Pozvanie
do diskusie prijali za mesto Žiar nad Hronom Peter
Antal a zástupcovia Mládežníckeho parlamentu
a Eurodesk-u, OZ Castrum Susol, OZ Strážni anjeli,
za BBSK Ľubomír Šesták a poslanec NR SR Ľudovít
Kaník. Srdečne vás pozývame dňa 29. mája od 9.00
hod. do priestorov Pohronského osvetového strediska. Bližšie informácie získate na www.osvetaziar.sk, alebo na tel. č. 678 13 01.
DETEKTÍVKA 2013

Napísať dobrú detektívku je z roka na rok ťažšie. Technológia pri odhaľovaní zločinov sa stále
zdokonaľuje a autor musí vymyslieť nielen dobrú zápletku, ale sledovať aj vedecké a technické pokroky pri vyšetrovaní. No najdôležitejším
faktom pri písaní detektívky je dobrý príbeh.
A ten možno už blúdi v hlavách či skrýva sa v
zásuvkách
mnohých z vás, milí čitatelia. Vydavateľstvo
Forza Music vám teraz dáva šancu váš román
či novelu, ktorá dosiaľ neuzrela svetlo sveta, vydať. Podmienky, ktoré treba splniť, sú len dve:
1. poslať dielo, ktoré dosiaľ nebolo nikde publikované,
2. dodržať rozsah 6-9 AH (120 až 180 normalizovaných strán).
Odmena pre vybraného autora je štedrejšia.
Vydavateľstvo zabezpečí kompletnú redakčnú
prípravu rukopisu, prípadne metodické pokyny pri jeho dokončení, grafiku, tlač, marketing
a dodanie do siete slovenských kníhkupectiev.
Autor dostane zmluvu na odmenu vo výške
2000 eur. Ostatné prijaté rukopisy budú honorované štandardným spôsobom.
Rukopisy posielajte do 1. septembra 2013.
Vyhlásenie výsledkov 2. decembra 2013. Rukopisy, prosím, zasielajte na adresu detektivka@
forzamusic.sk. Odborný garant súťaže: Kornel
Földvári.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Dňa 24. mája o 20.00 hod.
•Dotyky hrôzy H. R: Gigera
Dňa 30. mája o 19.00 hod.
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•Planetárium deťom – Martin a hviezda
Dňa 31. mája o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou
Náš pohľad na oblohu. Dňa 31. mája o 20.00 hod.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
ZITY STRNADOVEJ – PARÁKOVEJ

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

21.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
22.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max
23.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max
24.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3,
25.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
26.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
27.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
28.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
29.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
30.5. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
31.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
OZNAM O ZMENE POHOTOVOSTNÝCH
LEKÁRENSKÝCH SLUŽIEB

Od 1. mája služby podľa rozpisu lekární v čase od
20.00 do 21.00 hod.
Lekáreň Dr. Max v Tescu a lekáreň Sunpharma v
Kauflande otvorené do 20.00 hod. Pohotovostná
služby počas sviatkov v čase od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 21.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

25.5. MUDr. Ingrid Kupcová, Ul. Dr. Janského 2,
Žiar nad Hronom (672 22 72)
26.5. Dentino – MUDr. Kukolík, A. Kmeťa 11, Žiar
nad Hronom (673 39 99)
1.6. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(67 75 117)
2.6. MDDr. Vladimír Karvaš, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (0948 071 775)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Z pera čitateľa

A...
Dlho som to nosil v hlave. Preratúval som, aké
dosky, hranoly, skrutky, a hlavne koľko ich bude
treba. Postupne som na dvore mal kopu materiálu.
Teraz už len začať. Najťažšie bolo spraviť kostru. Ako
stavba v náznakoch začala ukazovať, čím by chcela byť, začali sa objavovať aj zvedavci. Jeden z nich,
pozerajúc ponad bránu, mi hovorí: „Ja viem, čo to
bude.“ „No, čo,“ povzbudil som ho. „Holubník, to je
jasné na prvý pohľad.“ Nemal som čas sa s ním o tom
vybavovať, tak som mu na to nič nepovedal. A on
po chvíli, uspokojený, že to asi tak bude, odišiel. Inokedy sa objavil iný, ten mi tiež povedal: „Ja viem, čo
to bude.“ „No, čo,“ podpichol som ho. „Zajačínec, to
je hneď vidieť.“ Strecha objektu mi dala zabrať. Aby
ľudí sediacich v objekte susedia nevideli, tak som
jeho boky prekryl trstinovými roštami. Ako sa blížilo
finále, so zvedavcami „čo to bude“ akoby sa pretrhlo
vrece. Jeden z nich mi povedal: „Veď už bolo na čase,
že si začal stavať včelín. Starý si len tak pre nič, za nič
zrušil. Na tomto dvore odjakživa mali včely,“ mudroval ďalej. Nepovedal som mu nič. Veď aj načo, beztak
by mi neuveril. Druhý mi vraví: „Na senník sa s tým
priveľa hráš.“ Objekt mal kvôli vetraniu tvar makovice. Vetráčiky rozmiestnené pod strechou dookola
po obvode objektu sa mi veľmi páčili. Tretí, zavesený na bráne, zavolal: „Na letnú kuchyňu je to malé.“
Neuhádol, to bolo v móde v minulosti. Takéto a podobné objekty sa posledné roky množia ako huby
po daždi v záhradách. Jediné, načo sa určite spoľahnem na okoloidúcich je, že mu vymyslia priliehavé
meno. A vy si čo myslíte, čo som to vlastne celý čas
staval?
Teodor Komenda
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Prijímacie skúšky
– dňa 4. júna od 13.00 do 17.00 hod.
v ZUŠ na Jilemnického 2, Žiar nad Hronom.
•Hudobný odbor: klavír, akordeón, flauta,
gitara, saxofón, bicie, spev, husle.
•Výtvarný odbor: kresba, maľba, počítačová
grafika, digitálna fotografia, drevorezba.
•Tanečný odbor: baletná príprava, scénický tanec, ľudový tanec, dets. ľudový súbor
Hroniarik.
•Literárno – dramatický odbor: poézia,
próza, štúdium rolí a hereckého prejavu, dets.
divadelný súbor ATĎ.
Prijímacie skúšky
– 6. júna od 13.00 do 17.00 hod.
v ZŠ Š. Moysesa – cirkevná škola
•Hudobný odbor: klavír, akordeón, flauta,
spev, husle.

Hľadám domov
AMOR

Amorko má 5 – 6 týždňov a do útulku sa dostal ako 2-týždňové šteniatko spolu s mamou a
sestrou Abby. Bude menšieho vzrastu (mama je
kríženec nemeckého špica).
ABBY

Abby má 5 – 6 týždňov
a do útulku sa dostala
ako 2-týždňové šteniatko
spolu s mamou a bratom
Amorkom. Bude menšieho vzrastu. Na adopciu bude vo veku 2 mesiacov, ale už teraz je možné si šteniatko zarezervovať.
BLONDIE

Ročná sučka kríženca
nemeckého špica (mama
šteniatok Abby a Amora).
Je veľmi milej, priateľskej povahy. Veselá a poslušná sučka.
BEAUTY

Beauty je nádherná,
krehká 1-ročná sučka, kríženec nemeckého špica.
Je malého vzrastu (cca
6 kg). Je vhodná skôr do
bytu, ale aj do domu s prístupom do vnútra, lebo
je veľmi spoločenská. Beauty bude odčervená,
očkovaná, čipovaná a kastrovaná.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737
alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 609
772 (prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám akvárium, roz. 50 x 30 x 30 cm, ohrievač, ovzdušňovač
9/10
s dvoma vývodmi. T: 0948 976 311

www.geodesy-service.sk

•Predám kufr. nerez. záhradný gril na drevené uhlie, motorčeky na
grilovanie kurčiat. Možnosť grilovania – všetko. Rozmery v zloženom
stave: 44 x 29 x 13 cm. T: 0948 976 311
10/10
•Predám vecičky pre psíkov, nosené, ale veľmi zachovalé. Niektoré
celkom nové. Veľkosť 32 – 40. Tričká, mikiny, svetríky, tepláky, teplákové súpravy. T: 0911 992 994
13/10
•Predám skleník za symbolickú cenu. T: 0944 554 721

14/10

Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám bicykel zn. DEMA, dievčenský, vo veľmi dobrom stave,
málo jazdený. Veľkosť kolies: 24. Cena: 100 €.
T: 0908 214 645
20/10

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

•Predám používanú mrazničku zn. IDAF dobrý stav, funkčná,
používaná bez problémov, výška 73 cm, šírka 60 cm, hĺbka 64 cm,
viem zabezpečiť aj prevoz za prepravné v rámci ZH a okolie do 30 km
za prepravné. Cena: 60 €. T: 0905 713 359
27/10
•Predám minimálne používané čalúnené stoličky 4 ks, hnedé,
veľmi pekné, mali sme len pre slávnostné príležitosti, dobrý stav bez
značných poškodení. Cena za kus: 30 €; spolu 120 €, najlepšie vidieť,
foto môžem zaslať e-mailom. T: 0905 713 359
28/10
•Predám veľmi zachovalú minimálne používanú pohovku (mali sme v detskej izbe, ktorá sa nevyužívala), je
rozkladacia, takže je vhodná pre dve osoby na spanie,
k pohovke sú 2 krásne vankúše, materiál je kvalitný, trvácny, krásna zelená farba (melír), rozmery pohovky: D: 204 cm,
V: 44 cm, Š: 75 cm, vankúš rozmery šírka 65, výška 46; viem
zabezpečiť aj prevoz za cenu prepravného v ZH a okolie.
Cena: 115 €. T: 0905 713 359. Foto môžem zaslať e-mailom.
29/10
•Predám ako nový gauč a 2 kreslá, bledohnedo-zlatá farba, kúpené
minulý rok, nevyužívané z dôvodu neobývania bytu. Cena: 240 €,
veľmi pekné a praktické farebné prevedenie, gauč nie je rozťahovací,
je s tromi epedami, cena spolu gauč a dve kreslá. Viem zabezpečiť aj
odvoz do vzdialenosti 30 km za prepravné; rozmery: dĺžka gauča 224
cm, výška 100 cm.
T: 0905 7133 59. Foto môžem zaslať e-mailom.
30/10
•Predám zberateľské mince: 100 $ Benjamin Franklin, knieža Pribina, súprava pamätných mincí, A. Dubček, 2 eurá – návrhy Vatikánu,
Jánošík, 20 rokov nezávislosti, 20 ks Delaware & Pennsylvania, replika 1 $ Liberty Head, 10 rokov eura, 10 rokov euromincí Monako,
strieborný dolár Flow Hair 1794, replika Zlatého orla z r. 1933, koruna
sv. Václava, člen EÚ Slovensko, 10 rokov eura Swarovski, 2 euro Grace
Kelly, Gigant 10 rokov eura – 70 mm. T: 0902 828 424
32/10
•Predám MP3, CD, VHS, DVD, časopisy, plagáty, knihy, kalendáre,
stránky a iné (hudba, film, porno) a 10 CD box punk rock. Cena:
20 €. T: 0902 828 424
33/10
•Predám nové nepoužité inline korčule ROCES ORLANDO, anatomická veľkostne nastaviteľná topánka s vetraním
(č. 3 až 6), ložiská ABEC 3, nôž UniTech PP, spacery hliník. Cena: len
55 € + bonus nové chrániče. T: 0902 66 48 22
34/10
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám garáž za Jadranom. Cena dohodou. T: 045/673 47 11, 0905
84 64 99 – po 15.00 hod.
1/10
•Predám staršiu chalupu v Prestavlkoch. Cena dohodou.
T: 0907 816 324

2/10

•Predám 1-izbový byt s rozlohou 34 m2, na Etape v Žiari
nad Hronom. Cena dohodou. T: 0905 465 195
12/10
•Predám 2-izbový byt s rozlohou 62 m2, tehlový, Ul. Cyrila a Metoda,
blízko centra mesta. Byt je v pôvodnom stave, vhodný na prerobenie
podľa predstáv budúcich majiteľov. Nachádza sa na treťom poschodí,
bez balkóna. K bytu patrí pivnica. Kúpou sa byt uvoľní. T: 0944 15515/10
928
•Predám garsónku v Žiari nad Hronom pri nemocnici. Rozloha 23
m2 plus kuchynská linka a loggia (3,5 m2). Garsónka je v pôvodnom
stave, na 4./12 posch. Cena: 10 500 € + dohoda. T: 0907 165 814 16/10
•Predám garáž za Planetáriom. Cena: 5 500 €. T: 0905 636 173
25/10
•Predám 3-izbový panelový byt s loggiou v OV s výmerou 72 m2,
na 5./7 poschodí, v zateplenom a zrekonštruovanom bytovom dome,
na Ul. Hviezdoslavovej v Žiari nad Hronom. Cena dohodou. T: 0903
844 672
31/10
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem 1-izbový byt v ZH na Etape. Je po celkovej
rekonštrukcii. Cena: 230 €/1 osoba, vrátane energií.
19/10
T: 0917 798 101
•Prenajmem garsónku v ZH, na Sládkovičovej ulici, pri nemocnici,
čiastočne zariadenú, balkón, výťah. Cena: 170 €/mesačne, vrátane
energií. Voľná ihneď. T: 0907 483 189
23/10
•Prenajmem zrekonštruovaný 2-izbový byt s loggiou na Dubčekovej

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:

panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova,
v pôvodnom stave. Nová cena 10.600 EUR (pôvodná cena: 15.500
EUR), výmera: 22 m2

panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. M. Chrásteka,
čiastočne zrekonštruovaná. Cena 18.990 EUR, výmera: 25 m2

1-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom-zachovalom stave. Cena: 18.500 EUR, výmera:
34 m2

1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
v pôvodnom stave. Cena: 21.000 EUR, výmera: 35 m2

1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta,
v pôvodnom stave. Cena: 28.560 EUR, výmera: 43 m2

1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta,
v pôvodnom stave. Nová cena: 20.500 EUR, (pôvodná cena 21.500
EUR), výmera: 43 m2

1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta, čiastočná
rekonštrukcia. Cena: 26.990 EUR, výmera: 43 m2

1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
v pôvodnom stave, zachovalý. Cena: 26.500 EUR, výmera: 49 m2

2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 34.500 EUR,
(pôvodná cena 36.500 EUR), výmera: 49 m2

2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, ulica
Dukelských hrdinov, kompletná rekonštrukcia. Cena: 32.000 EUR,
výmera 55 m2

2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, ulica
Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave. Cena: 27.000 EUR, výmera
55 m2

2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, ulica
Hutníkov, kompletná rekonštrukcia. Cena: 30.500 EUR, výmera 56
m2

2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. SNP
(širšie centrum mesta), v pôvodnom stave. Nová cena: 31.000 EUR,
(pôvodná cena 34.000 EUR), výmera: 58 m2 + pivnice 12 m2

2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta,
v pôvodnom stave. Cena: 24.500 EUR, výmera: 60 m2

2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
v pôvodnom stave. Cena: 29.900 EUR, výmera: 61 m2

2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom - zachovalom stave. Cena: 29.900 EUR, výmera:
62 m2

2-izbový panelový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul.
Tajovského, v pôvodnom – zachovalom stave. Cena: 29.990
EUR, výmera: 62 m2

3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 32.660 EUR,
(pôvodná cena 35.000 EUR), výmera: 63 m2

3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 34.290 EUR,
(pôvodná cena 35.990 EUR), výmera: 63 m2

3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 37.000 EUR,
výmera: 63 m2

3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 41.000 EUR,
(pôvodná cena 42.000 EUR), výmera: 69 m2

3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta,
v pôvodnom stave. Cena: 39.000 EUR, výmera: 73 m2

3-izbový panelový byt s 2w loggiami v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 49.000 EUR, výmera: 75
m2

3-izbový panelový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. SNP,
kompletne zrekonštruovaný. Cena: 54.980 EUR, výmera: 75 m2

3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 43.500 EUR, (pôvodná cena
44.900 EUR), výmera: 78 m2

3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom, Ul. Dr. Janského,
nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane zariadenia. Nová cena:
93.000 EUR, (pôvodná cena 103.000 EUR), výmera: 100 m2

4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Nám.
Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000
EUR, výmera: 80 m2

4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.



Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 62.000
EUR, výmera: 83 m2
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 52.000
EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera: 85 m2

DOMY:

RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
157.000 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR), výmera pozemku:
823 m2

RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
63.000 EUR, výmera pozemku: 996 m2

Rozostavaný RD v Lutile. Nová cena: 99.000 EUR, (pôvodná
cena 110.000 EUR), zastavaná plocha: 298 m2, úžitková plocha:
360 m2, výmera pozemku: 1.819 m2

RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na
rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR, (pôvodná cena 26.500
EUR), zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozemku: 595 m2

RD v Slaskej, v pôvodnom stave. Cena: 53.000 EUR, zastavaná
plocha: 157 m2,výmera pozemku: 1.776 m2

RD v Prestavlkoch, kompletná rekonštrukcia. Cena: 53.000
EUR, zastavaná plocha: 138 m2,výmera pozemku: 1.303 m2

RD v Starej Kremničke, v pôvodnom - zachovalom stave. Cena:
93.000 EUR, výmera pozemku: 815 m2

RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena: 49.900
EUR, (pôvodná cena 68.000 EUR), výmera pozemku: 1.186 m2

RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena: 17.500
EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha: 156 m2,
výmera pozemku: 1.156 m2

RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 92.999 EUR, (pôvodná cena
97.000 EUR),zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku: 837
m2

RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.500 EUR,
úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2

RD v Kremnici, v pôvodnom stave. Nová cena: 62.000 EUR,
(pôvodná cena 72.490 EUR), zastavaná: 95 m2, výmera
pozemku: 763 m2

RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 203.000 EUR,
zastavaná plocha: 1.402 m2, výmera pozemku: 2.835 m2

RD v Hornej Vsi, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 68.000
EUR (pôvodná cena 78.500 EUR), úžitková: 120 m2, výmera
pozemku: 923 m2
POZEMKY:

4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené na
stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/m2, výmery od
1.018 m2 do 1.392 m2

3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská
Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty alebo chalupy, siete na
a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera jedného
pozemku: 800 m2

stavebný pozemok v Lutile (časť „Nová Lutila“), určený na
stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 41.000 EUR, výmera: 694 m2

stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na stavbu
RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR, výmera: 784 m2

stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený na
stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 27.000 EUR, výmera: 605 m2

stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete
pri pozemku. Cena: 254.5000 EUR, výmera: 5.090 m2

stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky), určené na
priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena: 33,20 EUR/m2, výmera
77.107 m2

stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. SNP), určený na
priemyselnú výrobu, siete na a pri pozemku. Nová cena: 81.000 EUR,
(pôvodná cena: 100.000 EUR), výmera 3.116 m2
OSTATNÉ:

záhradná chata v Lutile (záhradkárska osada), kompletne
zrekonštruovaná. Cena: 34.500 EUR, zastavaná plocha: 28
m2, výmera pozemku: 405 m2

obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 45.000 EUR

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
ulici v ZH. Byt je čiastočne zariadený (vstavaná skriňa, rohová sedačka,
chodbový nábytok, kuch. stôl so stoličkami), vrátane spotrebičov
(chladnička, práčka, mikrovlnka). Cena: 310 € vrátane energií. Voľný
od 1.7. T: 0908 960 366
24/10

strešný nosič, elektróny, veľa náhradných dielov. Cena: 300 €.
T: 0903 278 392

22/10

•Predám Daciu Logan, r. v. 2005, naj. 53 000 km, garážovaná.
Cena: 3 100 €. T: 0905 636 173
26/10

AUTO MOTO
•Predám 4 letné pneumatiky, raz jazdené, zn. Matador, 195/55 R15
88 U 6J x 15 ET, aj s diskami, elektróny 4-dierové + stojan s plachtou.
11/10
Cena spolu: 550 €. T: 0911 992 994
•Predám Škodu 120 L. Rok výroby: 1986, v zachovalom stave, ťažné,

noviny.ziar.sk

ZAMESTNANIE
•Prijmeme vodiča na 3 t IVECO- rozvoz tovaru. Podmienka: vodičský
35/10
preukaz skupiny C. T: 0948 803 169
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Blahoželanie
Nech každý deň je
pre teba slávnostný
a úsmev nevymizne
z pier ti radostný.
Zdravie nech ti slúž,
ešte dlhé roky,
šťastné nech sú všetky
tvoje ďalšie kroky.

Všetko najlepšie k 1. narodeninám, ktoré oslavuješ
24. mája, veľa zdravia, šťastie
a lásku prajú rodičia a starí rodičia Vajsovci.

Patrik Murgaš zo Žiaru nad Hronom

POĎAKOVANIEtĺk

Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Dňa 28. marca nás navždy opustil manžel, otec, starý otec
Vladimír Štuhl.
S láskou spomína manželka, synovia s rodinami, vnúčatá, najbližší príbuzní a známi.
SPOMIENKAtĺk
Kto v srdciach žije, neumiera...
Dňa 26. mája si pripomíname
8 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša mama,
svokra a starká
Helena Kaššová
a
dňa 2. júla uplynie 16 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš otec, svokor
a starký
Jaroslav Kašša.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.
Spomína syn Jaroslav s rodinou.

Spomeňte si na svojichnajbližších prostredníctvom MN

SPOMIENKAtĺk
Kto v srdciach žije, neumiera.
Dňa 20. mája uplynul 1 rok od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil manžel, otec a dedko
Ladislav Batis.
O tichú spomienku prosia manželka Viera, dcéra Katarína a Oľga,
vnučka Laurika.

noviny.ziar.sk

SPOMIENKAtĺk
Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval život,
miloval nás.
Dňa 8. mája uplynul
rok od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil manžel, otec, starký, dobrý
priateľ
Jozef Kiss.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk

S tichou
spomienkou
k tvojmu hrobu
chodíme.
Pri plameňoch sviečok
na teba myslíme.
Naše oči ťa hľadajú,
po tvári slzy stekajú.
Len žiaľ a smútok
v srdci zostali,
lebo sa tvoje
oči navždy zavreli.
Dňa 30. apríla sme si pripomenuli
prvé výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec
Anton Mihálka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

„Dvojku“ prilákal Rožnov pod Radhoštěm
Štvrtok 9. máj, 8.00 hod. – odchod zo Slovenska,
11.00 hod. – príchod do mesta Rožnov pod Radhoštěm. Dôvod – školský výlet pri príležitosti 1150.
výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
A keďže s dejinami Veľkej Moravy sme splynuli už
po minulé roky na prekrásnom Nitranskom hrade
a v jeho okolí, tentokrát sme sa rozhodli navštíviť
krásu a veľkoleposť týchto dvoch vierozvestcov
u našich západných susedov – na Morave, v Rožnove pod Radhoštěm. Priamo v Beskydoch na
vrchu Radhošť sa týči mohutné súsošie dvoch
bratov Cyrila a Metoda, držiacich v rukách Bibliu
v hlaholike. Cesta k nim bola zaujímavá, a zároveň
zábavná. Z Trojanovic sme sa vyviezli lanovkou na
vrchol pohoria Beskydy, kde nás privítala a očarila
architektúra hotelových komplexov od známeho
slovenského architekta Jurkoviča. Odtiaľ viedla
niekoľkokilometrová hrebeňovka hranicou medzi
Moravskosliezskym a Zlínskym krajom, na ktorej
sme míňali Radegasta – pohanského boha úrody
a hojnosti, podľa ktorého dostalo meno moravské pivo Radegast. Výhľady do okolia boli typicky
májovo prekrásne a takisto náš cieľ. Už z diaľky tý-

čiaca sa kaplnka sv. Cyrila a Metoda a pred ňou ich
súsošie v nadmernej veľkosti. Tomuto historicko –
geografickému poznávaniu spojeného s turistikou
predchádzal ešte deň pobytu v samotnom mestečku Rožnov pod Radhoštěm, návšteva skanzenu Valašské muzeum v přírodě, ktorý je najväčším
v rámci Česka aj Slovenska, a ubytovanie v campingu Radhošť. Vďaka patrí 91 žiakom za ich prístup
a postoj k dvojdňovému zájazdu, ich rodičom, ktorí
im umožnili vidieť i spoznať veľa nového, krásneho a zaujímavého, a cestovnej kancelárii zo Žiaru.
Zábery zážitkov nájdete na webových stránkach
„Dvojky“.
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika, ZH

Úspechy „Štvorky“ – samé jednotky
Stáročiami overená múdrosť dokazuje, že bez
myšlienky sa nezrodia ani činy. Ani my často netušíme, čo všetko dokážeme, kým sa pred nami
nezjaví vznešená myšlienka ako výzva. Pedagógovia „Štvorky“ vedia čeliť výzvam, ba dokonca
aj odhaliť ich úspešných realizátorov. Kto to je?
Naši skvelí žiaci!
S nadšením začali objavovať svoje doteraz skryté
nadanie. A výsledky? Neuveriteľná úroda ocenení, diplomov a medailí. Posúďte sami. História je
nielen učiteľkou života, ale aj dobrou kamarátkou
našich starších žiakov. Vďaka tomu sme v obvodnom kole Dejepisnej olympiády získali dve 1. miesta – Dana Koštová a Richard Pajerský, dve 2. miesta
– Ivana Majzlíková a Laura Bugajová, dve 3. miesta
– Karin Bujnová a Karolína Imrišová. Komunikácia
v nemeckom jazyku má v našom regióne dlhú
tradíciu. Výborne sa ňou prezentovala Ivana Majzlíková, ktorá zvíťazila v obvodnom kole Olympiády
z nemeckého jazyka, pričom skvelé 3. miesto pridal
Jaroslav Supuka. Niekoľkonásobné zlaté ocenenia
nám na veľkú radosť vyspievali naši úžasní speváci.
Zlaté hrdielka rozozvučali v okresnom kole súťaže
Spievam, spievaš. Nádhernú kolekciu víťazstiev
priniesli: za 1. miesto Adam Aydin, Viktória Polgáriková, Kristína Šišiaková, Eva Višňanská, za 2. miesto
Matej Juriga a za 3. miesto Ester Šišková. Bohatú
spevácku žatvu doplnilo ešte strieborné pásmo
Kristíny Šišiakovej a zlaté pásmo Mateja Jurigu
za prednes ľudových piesní z regionálnej súťažnej
prehliadky Červené jabĺčko. V 5. ročníku máme
mimoriadne bystré hlavičky, ktoré hravo zvládajú
nielen mapu, ale aj svet čísel. V obvodnom kole
Geografickej olympiády získala Beáta Mikolášová
1. miesto a Adam Jančok obsadil 3. miesto. Ich
zásluhou pribudli v našej škole aj dve 3. miesta
v okresnom kole Matematickej olympiády. Medzi
staršími žiakmi výborné 2. miesto získal Richard
Pajerský a 3. miesto Samuel Hubač. Hoci nemáme
špeciálnu matematickú triedu, výsledky našich žiakov v matematických súťažiach sú výborné. V obvodnom kole Pytagoriády piataci Adam Jančok
a Beáta Mikolášová predbehli konkurenciu a získali
pre nás mimoriadne cenné 1. a 2. miesto. Skvelé

2. miesto si vedomosťami vybojovala Dana Koštová a 3. miesto obsadil Lukáš Fúska. Naše múdre
sovičky boli úspešné aj v mestskom kole SUDOKU,
kde vyhrala Dana Koštová a 3. miesto pridal Marcel
Juriga. Ani v celoslovenskej matematickej súťaži
Klokan sa naša škola nestratila. Medzi 50 000 účastníkmi skvele obstáli Tomáš Kancko (34. miesto)
a Martin Pajerský (len 19 deviatakov získalo väčší
počet bodov). Obaja úspešne reprezentovali školu
i v krajskej súťaži FIRST LEGO League. Radi sa pochválime aj všeobecnými matematickými vedomosťami našich žiakov, vďaka ktorým už 3. rok výsledky deviatakov v Testovaní 9 boli medzi štátnymi
žiarskymi školami najlepšie. Takmer o 2 percentá
prevyšujú celoslovenský priemer. Čaro poézie v živote pochopili a spolu s ňou prózu života zmeniť
na nevšednú v tomto roku dokázali naši úspešní
recitátori. V obvodnom kole súťaže Rozprávkové
vretienko v prednese rozprávok zazvonil víťazný
zvonček Márii Vankovej. S prednesom povesti sa až
do krajského kola súťaže Šaliansky Maťko prebojovala a v ňom skvelé 3. miesto získala Natália Rajčanová. Už tradične sa nám darilo i v prednese poézie
a prózy súťaže Hviezdoslavov Kubín. Diplomy za
tretie miesta získali Natália Rajčanová a Kristína Crchová, 2. miesto pridala Eva Višňanská. Víťazkou sa
vo svojej kategórii stala Dominika Kukučková, ktorá
získala aj 3. miesto v regionálnom kole.
Skúsenosť nás často učí, že ľudia nič neovládajú
tak málo ako svoj jazyk. O našich deviatakoch to
neplatí. Deviatačka Laura Bugajová zvíťazila v obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry. Tento úspech v kráľovstve slova nebol
jediný. Výsledky Testovania 9 v predmete Slovenský
jazyk a literatúra to jednoznačne dokazujú. V hodnotení štátnych žiarskych škôl boli výsledky našich
žiakov najlepšie, v porovnaní s celoslovenským
priemerom sme boli lepší o takmer 1 percento.
Mnohí ľudia sa stokrát viac starajú o hromadenie
bohatstva, akoby sa starali o vzdelávanie svojho
rozumu a srdca. A predsa je pre naše šťastie dôležitejšie to, čo je v nás. Naši skvelí žiaci to pochopili,
tieto naše úžasné úspechy sú toho dôkazom. Úspechy „Štvorky“ na samé jednotky.
„Štvorka“
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„Jednotka“ zase naj...
Už tradične sa na „Jednotke“ nesie mesiac marec a apríl v znamení súťaží v speve a recitácii.
Po úspešnom absolvovaní školských a obvodných kôl postúpili naši žiaci do okresných a dokonca regionálnych.
V súťaži Hviezdoslavov Kubín, próza, si Patrik Fuzák
a Soňa Herková vybojovali prvé a druhé miesto. Postúpili do okresného kola v Banskej Štiavnici, kde sa
Soňa umiestnila na druhom mieste. Naši žiaci ukázali svoje recitačné schopnosti aj v súťaži Rozprávkové vretienko, v ktorej sa Karolínka Lovčičanová
ako druhá v obvodnom kole prebojovala až do
okresného kola. V mestskej speváckej súťaži Žiarsky talent postúpili žiačky Andrea Valušková, Karin
Kucbelová a Nina Krajčíková do užšieho výberu.
Vo finále sa Karin Kucbelová umiestnila ako druhá.
Svoj talent ukázala aj v okresnom kole súťaže Spievam, spievaš – umelá pieseň, kde obsadila najvyšší
stupienok. Druhá v prvej kategórii sa umiestnila
Nina Krajčíková. V obvodnom kole súťaže v prednese rozprávky s názvom Rozprávkové vretienko sa
v 2. kategórii, 2. stupeň žiakov ZŠ, Eva Lalová
umiestnila na druhom mieste a Viktória Pulišová
na štvrtom mieste. Eva Lalová postúpila aj do regionálneho kola. Úspešní sme boli aj v obvodnom
kole súťaže Európa v škole, kde sme získali všetky
tri miesta. Na prvom mieste sa umiestnila Monika
Majerská, na druhom mieste Ema Barančoková
a tretie miesto obsadila Kristína Bungyiová. Naše
dievčatá dokázali, že tak, ako vedia spievať moderné piesne, nezaostávajú ani v speve ľudových.
V okresnom kole súťaže Spievam, spievaš – ľudová pieseň sa Radka Môcová umiestnila na druhom
mieste a Nina Krajčíková bola prvá. Obe postúpili
do regionálneho kola súťaže Červené jabĺčko, kde
sa Nina umiestnila na prvom mieste v zlatom pásme. Radka sa dostala do strieborného pásma. Vďaka patrí našej šikovnej učiteľke Lucke Debnárovej,
ktorá deti sprevádzala a jej husličky vedeli vykúzliť nádherné tóny. Taktiež ďakujeme aj bývalému
žiakovi Patrikovi Ivanovi, ktorý deti sprevádzal na
harmonike a spolu s Luckou vytvorili skúsenú muzikantskú dvojicu. Tieto úspechy však zďaleka nie sú
posledné, pretože dievčatá sa zúčastnia aj súťaže
Slávik Slovenska, Bojnická perla, POP BB. Veríme,
že z úspechov našich žiakov sa budeme tešiť aj
v nasledujúcich rokoch a že „Jednotka“ bude, aj čo
sa týka súťaží, vždy na 1.
Žiakov pripravovala a článok napísala,
PaedDr. Soňa Neštinová

Deň matiek
Mamička moja zlatá, ty si jediná krásna. Lásku mi stále
dávaš, v noci ma v
postieľke prikrývaš.
Aj tento rok šikovné
deti zo Školského
klubu detí pri Špeciálnej
základnej
škole pripravili krásny a bohatý kultúrny program
ku
Dňu
matiek.
Nechýbali
básničky, pesničky, tančeky, divadielko a z lásky urobený pozdrav. Úsmev na tvárach
mamičiek a slzy radosti v očiach boli pre vychovávateľky a učiteľky l. stupňa veľkým poďakovaním.
Vlasta Bahnová
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„Dvojka“ s Májovicou do Európy
A sme tu opäť s ďalšími, teraz už májovými správičkami z našej činorodej školy.
V čase, keď bosorky lietajú prinízko, sme spoločne
ako veľká dvojkárska rodina – žiaci, rodičia, príbuzní či priatelia, pedagogickí aj nepedagogickí
zamestnanci – tancom a spevom na ľudovú nôtu
prilákali mládencov s Májom, ktorí prišli v sprievode ľudovej muziky. Máj ako symbol ochrany pred
zlými duchmi a chorobami si každá trieda vyzdobila farebnou stužkou. Aká by to bola Májovica, keby
nenasledovala veselica, tento krát už v modernom
rytme, s možnosťou klasického občerstvenia párky
s horčicou, nanuky a kofola. Nielenže sme sa zbavili
bosoriek, trúfli sme si aj na žralokov. Tretiaci totiž
úspešne absolvovali svoj plavecký kurz pod vedením trénerky Aďky, ktorej zložili aj peknú ďakovnú
básničku o tom, ako sa z nich tresky stali. U prírody
ešte ostaneme. Učiteľky v triedach 1.A a 3. A sa rozhodli, že na hodinách prírodovedy budú využívať
digitálnu učebnicu, v ktorej je učivo spracované
do krátkych videí s komentárom a množstvom zaujímavých cvičení a úloh. Učiteľovi poskytuje veľa
materiálu pre kvalitnú prípravu na vyučovanie a pri
vysvetľovaní novej látky môže kedykoľvek zastaviť
a vrátiť naspäť. Žiakov motivuje k pozornosti, samostatnosti a väčšej aktivite. Na videá nadväzuje
pracovný zošit, v ktorom si žiaci môžu videné učivo
precvičiť v podobe tvorenia príbehov, kreslenia na
danú tému, riešenia tajničiek, doplňovačiek a testov. Ďalšou výhodou je, že si video a úlohy k téme
môžu pozrieť aj doma spolu s rodičmi. Na domáce
úlohy sa žiaci veľmi tešia, pretože pri ich vypracovaní majú hneď spätnú väzbu o správnosti ich
riešenia, a to v ľubovoľnom čase. I keď sú niektoré
materiály a úlohy v pracovných zošitoch náročné,
najmä pre prvákov, prácu s takouto učebnicou
si pochvaľujú nielen žiaci, ale aj rodičia, ktorí sú
spokojní nielen s nadšením svojich detí, ale aj s výsledkami, ktoré dosahujú. Prírodoveda je obľúbený
predmet aj v ostatných triedach, najmä hodiny, kde
teoretické vedomosti môžu konfrontovať s praxou.
Deň so zvieratkami majú za sebou žiaci 3. A a 2. C,
projekty o spoločenstvách v prírode žiaci 3. B.
Naši učitelia pokračovali vo svojom vzdelávaní,

najprv učiteľky z 1. stupňa na seminári o nových
metódach vyučovania anglického jazyka, potom
všetci v našom Klube moderných učiteľov a nakoniec s kolegami z ostatných ZŠ na celomestskom
seminári IT kriminalita, riziká digitálneho sveta
a prevencia. „Dvojka“ patrí do rodiny európskych
škôl, tak sme nemohli bez povšimnutia prejsť Deň
Európy, ktorý si od roku 1985 pripomíname 9.
mája. Práve v tento deň v roku 1950 sa urobil prvý
krok k spoločenstvu, ktoré je dnes známe ako Európska únia. Trieda 6. A si pre spolužiakov z 3. až
9. ročníka pripravila prezentáciu, v ktorej priblížila
históriu, symboly, inštitúcie, systém obrany a sociálnej ochrany, hospodárstvo, cestovný ruch, zaujímavosti aj kuchyňu Európskej únie. O tom, že
Európa v škole je, svedčí aj rovnomenná súťaž, do
ktorej sme sa zapojili. V jej 60. ročníku venovanému prebiehajúcemu Európskemu roku občanov
sme v literárnej časti získali 1., 2. aj 3. miesto, a to
v próze aj v poézii, a takisto 1. miesto vo výtvarnej časti. Ďalšou veľmi úspešnou sa pre nás stala
súťažná prehliadka literárnych a výtvarných prác
žiakov Rastliny – pľúca Zeme, odkiaľ sme si odniesli
3 prvé, 3 druhé a 3 tretie miesta. Rok 2013 sa nesie
aj v znamení 1150. výročia príchodu vierozvestcov
Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Preto žiaci 7. až 9. ročníka využili jedinečnú ponuku a vydali
sa na dvojdňové putovanie po stopách Solúnskych
bratov práve na Moravu. Táto nádhernou prírodou
obdarená a kultúrnym dedičstvom bohatá časť
Českej republiky známa ako Valašsko poskytla našim cestovateľom množstvo zážitkov historickej
aj geografickej hodnoty. Po návšteve Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sa vydali lanovou dráhou do jednej z najkrajších oblastí
pohoria Beskydy – na Pustevny, kde sa príjemnou
prechádzkou po hrebeni dostali až ku kaplnke sv.
Cyrila a Metoda. Potom sa už ale ponáhľali domov,
nielen podporiť slovenských hokejistov, ale hlavne
zablahoželať a poďakovať sa nášmu srdcu najbližším – našim mamičkám. Ako sme Deň matiek oslávili na „Dvojke“, sa určite dočítate nabudúce.
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika, ZH

Memoriál Jozefa Juhaňáka 2013
KARATE

V sobotu 4. mája sa konal už 8. ročník turnaja
venovaný pamiatke Jozefa Juhaňáka – trénera,
ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou histórie
nášho karate klubu. Pod jeho vedením sa klub
začal venovať výchove detských až dorasteneckých kategórií a postupne si vybudoval miesto
medzi úspešnými klubmi na Slovensku.
Tento ročník turnaja bol výnimočný hlavne vysokou účasťou zúčastnených pretekárov. Načasovanie turnaja 2 týždne pred majstrovstvami republiky
detí, žiakov a mladších dorastencov ho predurčil
k tomu, aby bol pre tieto vekové kategórie poslednou previerkou. Pre kategórie začiatočníkov bol
zasa vhodným odrazovým mostíkom do ďalších
súťaží. Turnaja sa zúčastnilo približne 200 pretekárov z 18 klubov prevažne zo Stredoslovenského
regiónu.
Turnaj je vyhľadávaným najme vďaka kategóriám
určených pre začiatočníkov, kde sú začínajúci pretekári oddelení od skúsenejších kolegov. V tých
tohtoročných dominovali práve pretekári z domáceho MŠK Žiar nad Hronom a dali tak jasnú správu
pre svojich trénerov, že v klube opäť rastie silná generácia pretekárov.

V klasických kategóriách sa nám taktiež darilo.
Veľmi pekné výkony našich skúsených pretekárov,
ktorí robia dobré meno nášmu mestu doma i v zahraničí, mali možnosť vidieť naživo návštevníci turnaja. My len pevne veríme, že ďalší ročník sa bude
konať už vo vynovenej športovej hale s vyššou
kapacitou, lebo tentoraz bola hala naplnená pretekármi a divákmi ozaj na prasknutie.
V celkovom hodnotení klubov sa náš karate klub
MŠK Žiar nad Hronom ziskom 14 zlatých, 6 strieborných a 10 bronzových medailí stal jednoznačným
víťazom pred CVČ Spektrum Prievidza a Karate klubom Detva. Najúspešnejšími pretekármi, ktorým
sa podarilo zabodovať v oboch disciplínach kata
i kumite, boli Ivana Gahírová (zlato, zlato), Patrícia
Vanková (zlato, zlato), Natália Volfová (striebro,
striebro), Michal Výrostko (zlato, zlato), Ester Šišková (zlato, bronz), Zdenko Vanka (bronz, bronz) a
Šimon Sečkár (zlato, striebro).
Všetkým pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a rodičom za pomoc pri realizácii turnaja.
Ľubomír Striežovský,
tréner KK MŠK Žiar nad Hronom
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Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01
Žiar nad Hronom vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

asistenta terénneho
sociálneho pracovníka (ATSP)
– zastupovanie počas materskej dovolenky.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 17. júna
o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky mestského
úradu v Žiari nad Hronom.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť, alebo
poštou zaslať na adresu mestského úradu.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do
zamestnania je 11. júna 2013.
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania
boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení
do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
•žiadosť,
•životopis uchádzača,
•doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne
aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
•iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo
školení a podobne),
•uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
•výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
•súhlas so spracovaním osobných údajov.
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu ATSP sú:
1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP alebo
ATSP v rámci predchádzajúcich projektov financovaných FSR alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou (od roku
2005): Ukončené základné vzdelanie pod podmienkou,
že uchádzač je riadnym študentom odborného učilišťa,
strednej odbornej školy, gymnázia alebo konzervatória.
2. V prípade ostaných uchádzačov: Ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné
vzdelanie. (V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia
z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery,
rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine,
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie,
manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo
sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
Výberové kritériá na pozíciu ATSP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených
alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje
sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský
a podobne).
3. Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a podobne).
4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít
v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo
misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými
uchádzač spolupracoval.
Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú
pozíciu. Miestom výkonu práce je rómska osada v Žiari
nad Hronom a kancelária TSP. Dátum predpokladaného
nástupu do zamestnania je 1. júla 2013.
Popis práce ATSP:
- Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
- Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné
úkony:
•pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív,
•sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií,
•pripravuje stretnutia s rodinami klientov,
•sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity,
pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami.
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Boj – Odhodlanie – Cieľ – Cit – Inšpirácia – Adrenalín
V sobotu 27. aprílasa v priestoroch Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom uskutočnil v rámci projektu Komprax prvý turnaj v bocci. Jeho hlavným tvorcom bol jeden z pracovníkov MsKC, Ján Tomasovits.
Projekt bol venovaný najmä handicapovaným
športovcom, ktorí nielen v našom meste, ale aj
v okolitých obciach nemajú dostatok priležitostí, či
už v oblasti športu, ale taktiež sú mnohokrát ukrátení aj o kultúrne podujatia. Otázka bezbariérových
prístupov do budov kultúrnych a športových centier je často opakovaná, no hlavným problémom
na jej vyriešenie sú, ako inak, financie. Naše mesto
a pracovníci Mestského kultúrneho centra sa rozhodli, že sa s týmto problémom popasujú. Svojpomocne sprístupnili chodby a priestory centra
ľuďom s telesným postihnutím a umožnili im tak
spoločne sa stretnúť a zasúťažiť si. Toto podujatie
splnilo hneď viaceré zámery organizátorov. Na jednej strane poskytli priestory, v ktorých sa mohli ľudia, ktorí to po zdravotnej stránke nemajú v živote
jednoduché, stretnúť, podeliť sa o svoje skúsenosti,
navzájom si možno vymeniť rady a typy. Na druhej
strane sa nám snáď podarilo spríjemniť im deň, vyčariť úsmev na tvári a aspoň na chvíľu ich vytrhnúť

z kolobehu dennodenných starostí. Hovorí sa: ,,Nie
je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ V tento deň to
platilo mnohonásobne, avšak ani táto súťaž sa neobišla bez víťazov. Na prvom mieste sa umiestnila
Anička Vasarabová. Martinovi Stecíkovy len o úkos
utieklo prvenstvo, avšak radosť na jeho tvári bola
čitateľná aj z krásneho druhého miesta. Tretie
miesto obsadil Peťko Gregor. Po odovzdaní cien
však deň ešte nekončil. Program ukončil krátky
film, ktorý mal taktiež veľký úspech. Pri lúčení bolo
cítiť radosť z krásne stráveného dňa, ale aj trošku
sklamanie, že sa už skončil. Všetci zúčastnení, ale aj
mnohí z vás budú určite súhlasiť, keď poviem, že
takýchto podujatí by sa malo organizovať viac. Touto cestou by som teda chcela aj na záver poprosiť
všetkých ľudí, ktorí majú možnosť aj v dnešnej ťažkej dobe prispieť nejakou čiastkou na vybudovanie
bezbariérového prístupu, aby tak urobili. Pracovníci MsKC sú ochotní aj pri najbližších podujatiach
pomôcť pri sprístupnení priestorov handicapovaným, avšak aj z tohto dôvod pre nich nie je možné
organizovanie väčšieho množstva podujatí. Vďaka
bezbariérovému prístupu by mali ľudia s ťažkým
zdravotným postihnutím dvere za kultúrou otvorené rovnako ako zdraví ľudia. Andrea Vozárová
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„Štvorka“
a zdravý životný štýl
dravý životný štýl – to nie je len predmet,
ktorý v Základnej škole na Jilemnického ulici
vyučujeme od 1. ročníka už druhý školský rok
v anglickom a nemeckom jazyku, ale je to aj
životná filozofia, ktorou sa riadime.
Prioritou školy je aj vysoká vedomostná úroveň
žiakov. V povedomí mesta, aj svojím zameraním,
nás už azda všetci vnímajú ako školu športovú.
Spojiť intelektuálny vývin žiaka s fyzickým je
súčasťou výchovy a vzdelávania všetkých našich pedagógov. Na tomto základe a aj pod odborným dohľadom pedagógov Štefana Muhu
a Petra Beníka dosiahli žiaci vynikajúce výsledky
v rôznych športových podujatiach. Predkladáme vám niektoré z nich: 1. miesto v regionálnom kole v malom futbale dievčat, 2. miesto
v obvodnom kole malého futbalu st. žiakov, 3.
miesto v krajskom kole malého futbalu dievčat,
1. miesto Beh oslobodenia ZH – M. Záhorec, 3.
miesto – T. Mazúrová, Beh oslobodenia Horná
Ždaňa – 1. miesto – D. Sklenka a M. Záhorec,
z dievčat na 1. mieste skončila M. Hubačová,
2. miesto – M. Laurov a R. Ševčík, 3. miesto – S.
Hubač, J. Čechová a L. Engel. Medzi najcennejšie
umiestnenia, na ktoré sme hrdí, patrí aj 2. miesto
na Majstrovstvách SR v basketbale žiakov ZŠ. A to
samozrejme nekončíme. Už sa tešíme na Žiarsky
polmaratón, na ktorého organizácii sa pravidelne
podieľajú aj naši učitelia. Ak ste fanúšikmi zdravého životného štýlu ako „Štvorka“, určite sa na
niektorom športovom podujatí stretneme.
ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, ZH

Žiarski juniori majstrami Slovenska už po tretíkrát
TANCE

Majstrovstvá
Slovenska
v
plesových choreografiách a exhibíciách a freestyle sú už 16 rokov športovo kultúrnou udalosťou roka v našom meste.
V tomto roku nás reprezentovali tri súťažné kolektívy.
Najväčší úspech dosiahli žiarski juniori, ktorí stáli po tretíkrát na stupni víťazov a s choreografiu Move together... presvedčili rozhodcov a takmer na čisté jednotky vyhrali
svoju súťaž. V kategórii dospelých súťažili súčasní i bývalí tanečníci TŠK Stella a vytancovali
si 2. miesto s choreografiou Aprílové variácie II.
Po prvýkrát v histórii tanca sa konala súťaž pre
kategóriu seniorov. Prihlásených bolo päť kolektívov a Žiar zastupoval kolektív Seniorov
optimistov zo Žiaru nad Hronom. Ich priemerný
vek 69,5 rokov ich im určil titul najstarší kolektív a
skončili na 5. mieste. V tanečnom športe sú seniori
už od 30 rokov a titul majstrov Slovenska si vytancoval oveľa mladší kolektív Uni Dance Bratislava –
Junior III team. V kategórii Latinskoamerické tance –
exhibície súťažila i naša odchovankyňa Petra Víťazková a Richard Forro, v súčasnosti reprezentanti KST
PETAN Pezinok, ktorí len o jednu známku skončili
na striebornom stupni s exhibíciou Na ľudovú nôtu.
O získanie majstrovských titulov sa v popolud-

ňajších predkolách a večernom finále snažilo viac
ako 300 súťažiacich Čiech i Slovenska. Tituly majstra Slovenska si okrem Žiarčanov odniesli TK UNI
DANCE Bratislava, TK DUKLA Trenčín.
Aj tohtoročné Majstrovstvá Slovenska boli veľkou show pre divákov, ktorú predviedli súťažné
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tímy. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli pri
ich organizácii: Slovenský zväz tanečného športu,
mesto Žiar nad Hronom, MsKC, členovia i rodičia Tanečno-športového klubu Stella.
Ing. Stella Víťazková, trénerka TŠK
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Prípravka FK Pohronie U10 medzi elitou vo Vítkoviciach
ZAJAC CUP 2013
FUTBAL – PRÍPRAVKY U10

V sobotu 27. apríla sa vo Vítkoviciach uskutočnil medzinárodný turnaj prípraviek Zajac Cup
2013. Medzi elitou nechýbala ani žiarska futbalová prípravka U10.
Zo 16 kvalitných tímov sa naše nádeje umiestnili na parádnom 5. mieste, kde nám k lepšiemu
umiestneniu vo finálovej štvorke chýbala jedna
premenená penalta zo zápasu s Opavou, alebo
lepší záver s dvomi nepremenenými tutovkami v
zápase s domácimi Vítkovicami. Okrem celkového
umiestnenia nás, trénerov, potešil hlavne počet gólov v našej sieti, keďže sme dostali najmenej gólov
(6) zo všetkých zúčastnených tímov, a hlavne náš
najlepší tohtoročný zápas s celkovým víťazom turnaja a TOP tímom Českej republiky, Hradcom Králové (po Sparte Praha) vysoko 4:0 s peknou kombinačnou hrou a gólmi.
V úvode turnaja sme sa ťažšie rozbiehali. Zvíťazili
sme síce v prvom zápase so Vsetínom (2:0) po ďalších nepremenených šanciach, ale v nasledujúcich
zápasoch sa diali veci. Opava s nami doslova ubránila remízu 0:0 po zahodenej penalte Samuela Urgelu a tiež viacerých tutovkách, ktoré naši chlapci
trestuhodne zahodili. Čakali nás domáce Vítkovice,
ktoré sme napriek prevahe počas celého zápasu
a dobýjaní ich brány neporazili, ba naopak. To, čo
sme predviedli v poslednej minúte, sa tak ľahko
nevidí. Zahodili sme aj nemožné, keď sme nastrelili
konštrukciu brány a Samko Rajčan ani na dvakrát
v priebehu pár sekúnd nedokázal dopraviť loptu
poskakujúcu na bránkovej čiare do brány. Zákonite
prišiel trest v podobe protiútoku a streleného gólu
na 2:1 pre domácich. Veľká škoda týchto dvoch

Zostava: Žember, Pivarči, Šuster, Urgela, Rosenberg, Sučák, T. Kukučka, Boška, Skučka, Rajčan, Tatár, R. Beňo, Hric.
Strelci gólov: Urgela (5), Rajčan (4), Rosenberg
(3), Šuster (2), Tatár (2), Skučka, Hric, Boška.
Rastislav Urgela, tréner

zápasov, ktoré nás stáli účasť v najlepšej štvorke
turnaja. Zápasy však pokračovali ďalej a čakala nás
Žilina, ktorá našim psychicky unaveným hráčom
ľahko strelila tri góly a hladko vyhrala 3:0. To už
stačilo a po umývaní hláv a kritických slovách do
vlastných radov chlapci vybehli do ďalších bojov
ako vymenení a bolo to staré dobré žiarske mužstvo, ktoré vyhralo zvyšných 5 zápasov na turnaji
s iba 1 inkasovaným gólom. Po víťazstvách v rade
nad Kladnom (3:0), Viktoriou Žižkov (3:1), Hradcom
Králové (4:0), poľským Mosirom Jastrzebie (2:0) a
znovu Kladnom (1:0 po pk 4:2) sme nakoniec zaslúženie skončili hneď za celkovou špičkou turnaja na
5. mieste a dostali za chrbát viaceré výborné tímy.
Do turnaja naskočilo 13 hráčov a chcel by som sa
všetkým poďakovať za výkony, aj keď nie všetky
boli ideálne a našli sa aj hluché miesta, ktoré nás
stáli ešte lepší výsledok. Chlapci ďakujem.

Najúspešnejšia Tereza Veselá
PLAVCI

Jedny z najkrajších plaveckých pretekov
na Slovensku sa konali v dňoch 27. a 28. apríla
v Dolnom Kubíne pod názvom Žinčicový míting.
Preteku s medzinárodnou účasťou sa tento rok
zúčastnilo 400 plavcov z 36-tich klubov Slovenska, Poľska a Čiech.
Medzi nimi boli aj slovenskí reprezentanti ako
Barbora Mišendová, Martin Tomaník, Michal Navara či Adam Strieborný.

Naše mesto reprezentovali plavci Tereza Veselá,
Alex Karkuš, Kristína Kminiaková a Michaela Rišňovská. Počas týchto dvoch dní tak mali možnosť
zmerať si sily s najlepšími plavcami, získať nové
skúsenosti a zlepšiť svoje osobné rekordy.
Jediné medailové umiestnenie sa podarilo vyplávať Tereze Veselej, ktorá získala bronz v disciplíne
100 m znak s časom 3:13,29 s. V ďalších disciplínach ani zlepšenými časmi nestačila na svoje súperky. Trikrát obsadila 4. miesto (50 m motýlik,
100 m voľný spôsob, 200 m znak), 5. miesto obsadila v disciplíne 50 m voľný spôsob a 6. miesto
v disciplíne 200 m voľný spôsob.
Alex Karkuš sa tento rok v konkurencii starších
plavcov medailovo nepresadil. Najlepšie skončil
v disciplíne 100 m voľný spôsob, kde s časom
1:05,31 s obsadil 8. miesto. Trikrát obsadil 9. priečku (50 m a 200 m voľný spôsob, 50 m motýlik),
v disciplínach 50 m prsia a 100 m polohový pretek
sa do prvej desiatky najlepších nedostal. Kristína
Kminiaková napriek zlepšeným časom obsadila 12. miesto v disciplíne 50 m znak, 13. miesto
v disciplíne 100 m motýlik, 14. miesto jej patrí
za 100 m polohový pretek a 18. miesto za 50 m motýlik. Michaela Rišňovská skúsila poraziť súperky
v troch disciplínach. Najlepšia bola v disciplíne
100 m prsia, kde skončila na 15. mieste, v disciplíne
50 m motýlik bola 16. a v disciplíne 50 m voľný spôsob až 26.
MŠK Žiar nad Hronom
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1. FK Pohronie – FC Vsetín 2:0
góly: Rajčan, Urgela
2. FK Pohronie – SFC Opava 0:0
3. FK Pohronie – FC Vítkovice „modrí“ 1:2
gól: Urgela
4. FK Pohronie – MŠK Žilina 0:3
5. FK Pohronie – SK Kladno 3:0
góly: Rajčan (2), Rosenberg
6. FK Pohronie – FK Viktoria Žizkov 3:1
góly: Šuster, Tatár, Rosenberg
7. FK Pohronie – FC Hradec Králové 4:0
góly: Urgela (2), Rajčan, Rosenberg
8. FK Pohronie – Mosir Jastrzebie (PL) 2:0
góly: Urgela, Skučka
9. FK Pohronie – SK Kladno 1:0, na pk 4:2
(góly: Tatár, Hric, Boška, Šuster) – o 5. miesto
Umiestnenie: 5. miesto
6 – 1 – 2 so skóre 16:6, 19 bodov.
Konečné poradie turnaja:
1. FC Hradec Krá- lové, 2. AS Trenčín, 3. MŠK
Žilina, 4. FC Baník Ostrava, 5. FK Pohronie, 6.
SK Kladno, 7. MOSIR Jastrzebie, 8. TJ Hradec nad
Moravicí, 9. FC Vsetín, 10. FC Vítkovice „modrí“,
11. AC Sparta Praha, 12. SK Sigma Olomouc, 13.
FK Viktoria Žižkov, 14. FC Vítkovice „bieli“, 15. FK
Jupie B. Bystrica, 16. SFC Opava.

Prvý turnaj prípravky
na domácej palubovke
BASKETBAL
– PRÍPRAVKY

Malí basketbalisti z prípravky v sobotu
11. mája odohrali domáci turnaj. Zúčastnili
sa ho aj družstvá z Banskej Bystrice.
Každé družstvo odohralo tri zápasy. Zmerali
sme si sily s približne rovnako starými hráčmi
a zistili sme, že máme čo doháňať. Stihli sme
v zápase všetko – tešiť sa z daného koša, zatiaľ
čo nám súper dal štyri, útočiť na vlastný kôš
a zakončiť úspešnou streľbou mysliac si, že
body sa pripočítajú na naše konto. Prvý zápas
sme ešte zvládli celkom dobre. V ďalších dvoch
sme už nestačili hlavne herne – boli vidno, že
súperi trénujú dlhšie ako my (u nás väčšina len
1 rok). Chlapci dali do hry celé srdce, bojovali
o dušu, ale za hru treba pochváliť najmä Andreja Barcíka. Pochvala za povzbudzovanie patrí aj
rodičom.
Na turnaji hrali: A. Vonkomer, A. Galko, A. Štefanča, M. Bielik, T. Martin, D. Janek, Š. Bajnok, J.
Barcík, V. Kvak, M. Štefaňák, S. Lupták. Trénerka: Valéria Fridrichová, asistent: Peter Vívoda.
h(VF)
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Basketbalový klub MŠK má 110 aktívnych členov
BASKETBAL

Po zavedení nových pravidiel a presnej registrácii členstva v MŠK sa Basketbalový klub MŠK
stal klubom, ktorý patrí v počte členov k najväčším.
„Členská základňa nášho klubu dosahuje
k dnešnému dňu 110 členov,“ hovorí Oľga Kubíková, prezidentka BK a dodáva: „Do budúcnosti
nášho klubu je najdôležitejší fakt, že máme veľmi
širokú mládežnícku základňu. Tú tvorí momentálne
takmer 90 detí a mládežníkov. Ostatní členovia klubu sú tréneri, asistenti trénerov, funkcionári a aktívni pomocníci klubu – pomocní rozhodcovia.“
Hlavnou ambíciou klubu je popri masovosti vytvorenie výkonnostnej pyramídy klubu, ktorá bude
tvorená družstvami všetkých vekových kategórií,
počnúc predprípravkou a juniorským tímom v celoslovenskej súťaži končiac. S výhľadom postupného kreovania mužského tímu, tvoreného vlastnými,
žiarskymi odchovancami. „Svoje ciele zakladáme
na práci kvalifikovaných a skúsených, ale aj nových, ambicióznych tréneroch mládeže, ktorí majú
chuť pracovať s deťmi na vysokej odbornej úrovni.
Tak ako bolo pre žiarsky basketbal, najúspešnejší
kolektívny šport v meste, vždy samozrejmosťou.
V histórii klubu máme sedem titulov majstra Slovenska a takmer 30 odchovancov klubu so štartom
v najvyššej slovenskej extralige,“ konštatuje Peter
Dubeň, tajomník klubu.
V súčasnosti sa klub snaží vytvoriť pre prácu trénerov a športovú činnosť detí a mládeže tie najlepšie podmienky. „Mimo iného spomeniem plánované historicky prvé spoločné augustové sústredenie
všetkých súťažných tímov (približne 75 detí) v pod-

horskych podmienkach blízko Považskej Bystrice,
v Podskalí. Nasadený trend podpory výkonnostného mládežníckeho športu, ako bol deklarovaný
vedením mesta Žiar nad Hronom a MŠK, chceme za
podpory oslovených miestnych podnikateľských
subjektov využiť pre naštartovanie novej súťažnej
sezóny 2013 – 2014 práve takýmto spoločným celoklubovým začiatkom sezóny“, hovorí manažér
klubu, Martin Šály a dodáva: „Nezabúdame ani na
to, čo je pre nás najdôležitejšie, a to je fungovanie
prípravky a nábor jej nových členov.“

Prioritou je aj znovunavrátenie 1. ligy
mužov
V týchto dňoch budú žiaci žiarskych základných
škôl, ročníky narodenia 2004 a 2005 (prípravka)
a ročníky narodenia 2006 a 2007 (predprípravka)
pozývaní medzi nových členov Basketbalového
klubu. „Práca s najmenšími deťmi, prváčikmi a druháčikmi, kde tréningy sú zamerané na všestranný
pohybový rozvoj (predprípravka) a neskôr aj na nácvik základných herných basketbalových činností
hravou formou u tretiakov a štvrtákov (prípravka),
sú alfou a omegou nášho snaženia“, hovorí Norbert
Nagy, športový manažér klubu. Ako ďalej dodáva:
„Budúcu sezónu plánuje BK realizovať športovú prípravu detí a mládeže klubu v rámci 8 tímov: predprípravka (r. 2006, 2007), prípravka (r. 2004, 2005),
mladší minižiaci (r. 2003), starší minižiaci (r. 2002),
mladší žiaci (r. 2001), žiaci a starší žiaci (r. 1999,
2000) a juniori (r. 1998 – 1995).“ Pri takejto mládež-

níckej základni je namieste aj otázka o mužskom
družstve ako prirodzenom vyústení koncepčnej
klubovej práce a vrchole celej pyramídy. „Znovunavrátenie 1. ligy mužov do Žiaru nad Hronom od novej sezóny je pre vedenie klubu jednou z priorít. Má
to však jednu dôležitú podmienku. Musí fungovať
na odchovancoch žiarskeho basketbalu a so žiarskym trénerom. Aby deti a hráči klubu videli na palubovke svoje vzory,“ dodáva športový manažér BK.
Dôležitým prvkom fungovania BK je aj skoordinovanie klubovej práce s turnajom v streetbale,
ktorý už je tradičnou bodkou za ukončením súťažnej basketbalovej sezóny. „Najbližší, tento rok
už 17. ročník, sa uskutoční 22. júna na basketbalových kurtoch Súkromnej strednej odbornej školy
technickej, kde všetkých basketbalistov a rovnako
fanúšikov a prívržencov tohto populárneho športu
srdečne pozývame“, pozýva na záver Peter Dubeň,
tajomník BK, a zároveň hlavný organizátor turnaja,
ktorý zaznamenal na svojom ostatnom ročníku rekordnú účasť.
(nn)
KONTAKT PRE ZÁUJEMCOV
O BASKETBALOVÚ PRÍPRAVKU:

MARTIN ŠÁLY
0905 847 426
manazerbk@mskziar.sk,
NORBERT NAGY
0907 303 854 sport_manazer@mskziar.sk,
VALÉRIA FRIDRICHOVÁ
0905 153 823
IVAN DANKO
0948 530 488.

Spoločné foto prípravky, minižiakov, žiakov a kadetov BK.

