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V tomto čísle:
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

City Fest 2011

Dôležitými prioritami mesta Žiar nad Hronom
je zabezpečenie a poskytovanie sociálnych služieb v meste. Vypracovaním komunitného plánu
sociálnych služieb, ktorý je procesom na zisťovanie potrieb a hľadá najlepšie riešenia v oblasti
sociálnych služieb, sa zaoberá pracovná skupina.
Viac na 3. strane.
MAĽOVANÉ SRDCOM JÚLIUSA POVAŽANA

Foto: Kvetoslav Šakový.
K nedožitým 85. narodeninám významného
insitného maliara Júliusa Považana sa v Mestskom kultúrnom centre uskutočnila vernisáž
výstavy jeho diel. Viac na strane 7.
SEPARUJEME UŽ AJ POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ

STRANA 6

Dom kultúry sa možno stane
sídlom strednej školy

Od začiatku augusta môžu Žiarčania separovať
aj použitý jedlý olej z domácností. Na tento účel
boli do stojísk distribuované nové zberné nádoby – hnedé 240-litrové plastové nádoby. Strana
4.
PODĽA ZMOSU JE POTRAVINOVÁ POMOC
ZLE NASTAVENÁ

V stredu 17. augusta sa v Žiari nad Hronom
uskutočnila tlačová konferencia predstaviteľov
ZMOS-u k problematike potravinovej pomoci
a zoštátnenia domovov sociálnych služieb. Viac
sa dozviete na strane 2.
LETO BOHATÉ NA ZÁŽITKY

Vďaka Centru voľného času sa deti z mesta
i okolia mohli zúčastniť troch letných táborov.
Športovali, hrali sa a stali sa z nich na chvíľu aj
indiáni. Strana 7.

Poslanecká kancelária
bude počas letných mesiacov
otvorená v dvojtýždňových intervaloch.

STRANA 2

Spomienkové zhromaždenie
pri príležitosti 67. výročia SNP
dňa 25. augusta o 11.00 hod.
pred ZŠ na Ul. Dr. Janského
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V Dome kultúry bude možno sídliť stredná škola
Pred časom sme vás informovali o občianskej
iniciatíve Čo ďalej so starým žiarskym kulturákom, ktorej cieľom je zachovanie Domu kultúry na Námestí Matice slovenskej ako priestoru
pre kultúru. Na mesto Žiar nad Hronom sa však
v auguste obrátil aj konkrétny investor – vzdelávacia inštitúcia Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť.
Investor má záujem o prenájom budovy, konkrétne pre účely súkromnej pedagogickej a sociálnej
akadémie. O budúcnosti kultúrneho domu rozhodnú poslanci s najväčšou pravdepodobnosťou
už na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Vedenie žiarskej samosprávy však v súčasnosti
nevie povedať, koľko priestoru by v Dome kultúry
spomínaná vzdelávacia inštitúcia využívala ani koľko finančných prostriedkov by chcela investovať do

rekonštrukcie budovy.
V budove bývalého kultúrneho domu sa v súčasnosti nachádza aj knižnica. V prípade prenájmu
týchto priestorov by s jej presťahovaním nebol
problém, pretože sa plánuje v blízkej budúcnosti
jej presun do prístavby Mestského kultúrneho centra v našom meste.
V bočnej časti Domu kultúry majú prenajaté
priestory i niekoľkí podnikatelia. Ako nás informoval hovorca mesta, Martin Baláž, nájmy pre týchto
podnikateľov mesto rušiť nebude. Vedenie mesta
chce tiež zachovať divadelné priestory, ktoré sa
v súčasnosti využívajú na rôzne, prevažne väčšie
kultúrne podujatia.
Keďže poslanci žiarskej samosprávy budú zasadať
až v septembri, investor nám nevedel poskytnúť
bližšie informácie o tom, ktorá stredná škola by sídlila na námestí ani to, koľko by jej zriaďovateľ chcel

investovať do opráv budovy, ktorá je v súčasnosti
v havarijnom stave.
(li)

Potravinová pomoc je podľa ZMOS zle nastavená

V stredu 17. augusta sa v Žiari nad Hronom
uskutočnila tlačová beseda predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Témou bol
program potravinovej pomoci a určenie kompetencií a financovania sociálnych služieb.
Predstavitelia ZMOS, výkonný podpredseda Jozef Turčány a predsedníčka Sekcie sociálnych vecí,
zdravotníctva a marginalizovaných komunít Rady
ZMOS Božena Kováčová diskutovali o aktuálnych
problémoch v sociálnej oblasti, ktoré trápia nielen
obecné a mestské kasy, ale aj samotných občanov.
Pohľad ZMOS na túto problematiku je veľmi komplexný. Na problémy však nielen upozornili, ale
navrhli aj alternatívy, ktorými by sa sociálny model,
ktorý sa na Slovensku uplatňuje, stal efektívnym.
Podľa ZMOS patrí v oblasti poskytovania sociálnych služieb medzi hlavné problémy obecných
samospráv jasné a jednoznačné určenie kompetencií a financovania sociálnych služieb tak, aby
bol zachovaný princíp subsidiarity. Pri dodržiavaní
tohto princípu by mestá a obce mali mať vo svojej
pôsobnosti terénne, tzv. mäkké služby. Sociálne
zariadenia, ako napríklad domovy dôchodcov by
mali byť v kompetencii samosprávnych krajov. Jozef Turčány: „Práve v tejto citlivej oblasti budeme
musieť hľadať spoločné riešenia. Niekde možno
razantnejšie, niekde možno menej razantné, ale
budeme to musieť ponechať na orgánoch, ktoré
za to zodpovedajú. Sme presvedčení, že mestá

a obce z tohto procesu vylúčené byť nesmú.“
Sociálne služby terénne, najmä opatrovateľské
či dopravné služby by podľa neho mali zostať
v pôsobnosti miest a obcí, pretože ich vykonávajú
vo svojich obvodoch pre svojich občanov a vedia
to. To však neznamená, že mestá a obce by mali
svoje domovy dôchodcov odovzdať krajom. Mohli
by byť poskytovateľmi, tak ako je to aj v prípade
prevádzkovateľov súkromných zariadení rovnakého typu, s ktorými by kraje uzatvárali zmluvy. Prítomní predstavitelia ZMOS dali zároveň do pozornosti skutočnosť, že východiská rozpočtov verejnej
správy, ktoré začínajú byť veľmi horúcou otázkou,
musia reflektovať na nové prístupy.
Predstavitelia ZMOSu však odmietajú prípadné
zoštátnenie domovov sociálnych služieb. Jeden
z hlavných problémov spomínaných zariadení
je predovšetkým v ich financovaní. Božena Kováčová: „Spôsob financovania sociálnych služieb
cez rozpočty miest a obcí nie je možný. Ministerstvo v tomto prípade navrhuje trojzdrojové financovanie. S tým predstavitelia ZMOSu súhlasia.
Potrebné je však nastaviť presné parametre tohto
financovania. ZMOS je zato, aby platil klient, jeho
rodinný príslušník a štát.“
ZMOS: Program potravinovej pomoci bol zle
nastavený
Témou tlačovej konferencie bol aj aktuálny projekt potravinovej pomoci. Podľa predstaviteľov
ZMOS nie je dobre premyslený. Božena Kováčová:
„Program potravinovej pomoci, v rámci ktorého
dostávajú ľudia v hmotnej núdzi múku a cestoviny,
bol zle nastavený. V mnohých regiónoch spôsoboval neželané pnutie. Mravenčia práca zostala aj tak
na samosprávach. U nás v obci na tom robila jedna
pracovníčka tri mesiace, boli sme pod tlakom ľudí,
ktorí dennodenne chodili či už pomoc rozdávame.“
Hlavný problém vidí v tom, že mestá a obce neboli do projektu zainteresované. Ani mimovládne
organizácie, ktoré majú projekt zabezpečovať, nie

sú na to dostatočne pripravené. Nie je zabezpečené skladovanie, doprava ani potrebné množstvo surovín, teda hladkej múky a bezvaječných
cestovín. Osoba, ktorá splní podmienky, má nárok
na 20 kilogramov múky a 20 kilogramov cestovín.
Keďže však ide o štátnu pomoc, podľa Boženy Kováčovej by to malo byť riešené cez štátne orgány
a nie cez samosprávy. „Pomoc je veľmi byrokraticky
náročná, preto to mnohých odrádza o jej požiadanie. Väčšina občanov, ktorí by to najviac potrebovali, to v konečnom dôsledku nedostane. Potravinová
pomoc musí byť preto do budúcnosti lepšie pripravená, musia sa presne vymedziť práva a povinnosti,
kto je za čo zodpovedný. Mohlo to byť doriešené
s obcami, dohodnúť jasné pravidlá, dohodnúť spôsob financovania,“ dodala.
V našom meste o potravinovú pomoc požiadalo takmer 500 občanov
Potravinová pomoc sa týka aj občanov Žiaru nad
Hronom. Prvé kolo jej poskytovania je v súčasnosti
ukončené. Miriam Mezeiová, odbor starostlivosti
o obyvateľa: „Snažíme sa zabezpečiť dodávku tým,
ktorí sa prihlásili. To je, bohužiaľ, skomplikované
tým, že Potravinová banka Slovenska, ktorá zabezpečuje potravinovú pomoc, má momentálne
prázdne sklady. Preto je problém doviezť potraviny do Žiaru a vydať ich občanom, ktorí o túto pomoc požiadali.“ V prvej etape sa prihlásilo takmer
500 obyvateľov, ktorí majú nárok na túto pomoc.
Ďalšie žiadosti momentálne neprijímajú, keďže nevedia zabezpečiť presný termín výdaja potravinovej
pomoci. „Myšlienka potravinovej pomoci je podľa
mňa veľmi dobrá, ale celá distribúcia a organizácia
je dosť chaotická a zle zorganizovaná. I keď sme
z našej strany spravili všetko, čo bolo potrebné, teraz musíme čakať na Potravinovú banku, kým nám
zabezpečí distribúciu potravín. Približný termín je
zatiaľ stanovený na začiatok septembra, kedy by
bolo možné doviezť potraviny,“ spresnila na záver
Miriam Mezeiová.
(li)
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Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom je nositeľom certifikátu
kvality ISO 9001 – 2008, a preto má trvalý záujem
na zlepšovaní kvality poskytovaných sociálnych
služieb a vytváraní primeraných podmienok
pre zodpovedajúcu kvalitu života jednotlivých
generačných skupín obyvateľov. Ešte v roku
2009 požiadalo o finančnú podporu
zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho
kraja, z ktorého získalo finančnú dotáciu, na základe ktorej rozbehlo proces príprav Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS).
V prvej etape prípravy si pracovná skupina stanovila miestne špecifické požiadavky
na sociálne služby na základe dôkladnej analýzy
prostredia. V druhej etape prípravy, ktorá sa naštartovala v júni tohto roku ďalším pracovným stretnutím, budú vypracované ďalšie požiadavky. Monika
Minárová, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa: „Ďalšími požiadavkami budú priority v zabezpečovaní a poskytovaní sociálnych služieb v meste
na obdobie rokov 2012 až 2015 a stratégia rozvoja
sociálnych služieb, plán postupných krokov a úloh
na dosiahnutie stanovených cieľov a priorít.“ V súčasnosti odbor starostlivosti o obyvateľa spracúva
teoretické časti dokumentu.
„Pracovná skupina bude mať možnosť predniesť
svoje názory, nové nápady a požiadavky komunity,
ktorú zastupujú, nielen na kvalitu už existujúcich
služieb, napr. na opatrovateľskú službu, ale aj námety, návrhy na iné riešenia problémov a potrieb
tej ktorej skupiny obyvateľov mesta, ktoré sa na

území mesta nezabezpečujú alebo neposkytujú,“
konkretizovala ďalej Monika Minárová.
Základnými sociálnymi skupinami, pre ktoré by sa mali sociálne služby v meste Žiar
nad Hronom plánovať, sú seniori, čiže obyvatelia
v postproduktívnom veku (najmä starší ako 65 rokov), občania so zdravotným postihnutím a duševnými poruchami aj s ohľadom na rodiny, v ktorých
žijú; sociálne zanedbávané deti, deti s poruchami
správania, týrané deti a rodičia, ktorí zanedbávajú
alebo nezvládajú starostlivosť a výchovu svojich
detí a neprispôsobiví jednotlivci.
„Komunitný plán sociálnych služieb je otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie
najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb tak,
aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám
jednotlivých občanov danej komunity. Výsledkom
komunitného plánovania je vždy kompromisné
riešenie medzi tým, čo chceme a tým, čo máme
k dispozícii. Možnosťami v tomto prípade nie sú iba
materiálne, finančné a ľudské zdroje, ale tiež spoločná dohoda, ktorá vymedzuje kto a ako sa bude
na dosiahnutí cieľov komunitného plánu podieľať,“
vysvetlila Monika Minárová.
Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb ukladá obciam a mestám
§ 80 písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
(li)

Začiatok vyučovania sa v základných školách meniť nebude
Podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR č. 224/2011 si základné
školy môžu prispôsobiť začiatok vyučovania.
Vyučovanie by mohlo začať najskôr o 7.00 hod.
a najneskôr o 9.00 hod.
Ako nás informovali na Odbore masmediálnej
politiky ministerstva, táto úprava vznikla na základe požiadaviek riaditeľov škôl i rodičov. Jej cieľom
je zohľadniť potreby žiakov, ktorí sú pri dochádzaní
do školy odkázaní na mestskú alebo prímestskú
dopravu, ale aj potreby rodičov, najmä vo väčších
mestách, kde sa pracovná doba začína obyčajne
v neskorších hodinách. Začiatok vyučovania pritom
môže určiť riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy s ohľadom na miestne podmienky, potreby žiakov a ich zákonných zástupcov.
Konkrétne podmienky vyhláška nestanovuje, väčší
dôraz sa kladie na zvýšenie autonómnosti škôl. „Zastávame názor, že zmena organizácie vyučovania
v súvislosti s jeho začiatkom v priebehu roka je
možná z objektívnych príčin a po prerokovaní riaditeľa školy v pedagogickej rade a rade školy, pričom
ŽIARSKY JARMOK

Už 20. ročník Žiarskeho jarmoku sa tento rok
začne v piatok 14. októbra od 10.00 hod. a potrvá
do 22.00 hod. V sobotu 15. októbra budú stánky
rozostavené od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Jarmočníci budú už tradične rozostavení v priestoroch Svätokrížskeho námestia,
na Ul. Hviezdoslavovej, Ul. A. Kmeťa a vyhradenej
časti Ul. Š. Moysesa.
Ako nás informoval riaditeľ jarmoku, Ján Žiak,
uvedené lokality zodpovedajú požiadavkám

je potrebné mať na zreteli potrebnú úpravu rozvrhu hodín a ďalších súčastí výchovno-vzdelávacej
činnosti školy,“ zdôraznili na ministerstve.
Zaujímalo nás, či sa k podobnému kroku odhodlajú aj riaditelia našich žiarskych základných škôl.
Marta Mergová, vedúca odboru školstva a športu:
„Naši riaditelia neplánujú zmeniť začiatok vyučovania a vyučovanie sa aj naďalej bude začínať
o 7.45 hod.“
(li)

z hľadiska dispozičného riešenia a existujúcej
technickej infraštruktúry, ktoré sú nevyhnutné pre organizáciu jarmoku. Na Svätokrížskom
námestí budú pritom postavené iba stánky
s občerstvením. Ostatné stánky sa môžu stavať
na Ul. Hviezdoslavovej, Ul. A. Kmeťa, vyhradenej
časti ulice Š. Moysesa a v prípade záujmu aj na Ul.
Cyrila a Metoda.
Predpredaj predajných miest bude v Dome
kultúry na Námestí Matice slovenskej v Žiar
nad Hronom od 26. septembra.
(li)
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Členovia pracovnej skupiny KPSS
mesta Žiar nad Hronom:

Prvý kruhový objazd v meste
Prvú križovatku s kruhovým objazdom budeme mať čoskoro aj v Žiari nad Hronom. Nachádzať sa bude v blízkosti už existujúcich obchodných domov, kde sa v súčasnosti stavia ďalší.
Ide o križovatku pri obchodnom dome Lidl a Billa.
Vo všeobecnosti môžeme túto križovatku považovať za nebezpečnú a problematickú, čo dosvedčujú aj pomerne časté dopravné nehody na tomto
úseku. Podľa informácií z Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Banskej Bystrici, už existujúca
svetelná križovatka sa posunie a pri novom obchodnom dome Kaufland sa postaví malý kruhový
objazd. Znamená to, že nebude na Ulici SNP, na tzv.
hlavnom ťahu, ale na príjazdovej ceste k svetelnej
signalizácii.
Stanovisko k výstavbe kruhového objazdu vydal
Krajský dopravný inšpektorát a samotnú stavbu,
ako aj jej riešenie schválil Krajský úrad pre cestnú
dopravu.
Kruhové objazdy sú vo všeobecnosti u vodičov
obľúbené viac ako napríklad svetelné križovatky.
Stavané sú najmä z dôvodu bezpečnosti, keďže
stredový kruh tvorí prirodzenú prekážku v jazde,
okolo ktorej prechádzajú vodiči pomalšie. Preto aj
nehody, ktoré v kruhovom objazde vzniknú, majú
menšie následky. Vodiči sa na kruhovom objazde
zrazia zväčša v ostrom uhle, čím vzniknú menšie
následky ako pri zrážke v pravom uhle alebo pri čelnej zrážke. Výhodou kruhovej križovatky je i možnosť veľkého počtu odbočovacích vetiev bez ujmy
na plynulosti a bezpečnosti premávky. Naopak,
jednou z nevýhod kruhových objazdov je v tom, že
zaberajú pomerne veľkú plochu.
(li)
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Chránime životné prostredie: separujeme použitý jedlý olej

V júlovom vydaní Mestských novín sme vás informovali o pripravovanom zbere použitého jedlého
oleja z domácností. V druhom augustovom týždni
boli do stojísk nášho mesta distribuované nové
zberné nádoby – hnedé 240 litrové plastové nádoby s označením Použitý jedlý olej z domácností.
Tieto nádoby sú už podľa názvu určené na zber použitého jedlého oleja uskladneného v PET fľašiach,
takže ho nemusíme vylievať do kanalizácie, uložením do pripravenej zbernej nádoby sa následne
plnohodnotne využije.
Mesto Žiar nad Hronom v súlade so zákonom
o odpadoch prikročilo k rozšíreniu komodít zberu
separovaného odpadu o použitý jedlý olej z domácností, keďže tento sa môže zbierať, zhodnocovať alebo zneškodňovať len oddelene od ostatných
druhov odpadov. V rámci úspešného projektu Intenzifikácia separovaného zberu boli zabezpečené
aj zberné nádoby na zber kuchynského bioodpadu
z domácností, ktoré sa začínajú využívať na jednu
zo zložiek biologicky rozložiteľného odpadu – použitého jedlého oleja. O spôsobe separácie sme vás
už informovali v predchádzajúcom vydaní.

Zopakujme si:
Čo zbierať?
Vhodné sú všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky,
ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál. Obsah nečistôt a prímesí by nemal presiahnuť 10 %.
Čo nezbierať?
Olejové zvyšky znehodnotené vodou, vínom, kečupom a podobne.
Do čoho zbierať?
PET fľaše – napríklad tá, v ktorej ste olej kúpili,
alebo akákoľvek iná PET fľaša. Dôležité je však, aby
pred naliatím odpadového oleja bola čistá a suchá.
Nalievajte len vychladnutý olej!
Umiestnením zberných nádob do stojísk sa
spustil zber použitého rastlinného oleja z domácností občanov nášho mesta.
Upresnenie informácie pre domácnosti v časti
IBV
Občania bývajúci v rodinných domoch (IBV
a časť Šášovské Podhradie, Šášovské Podhradie –
Píla a Kutinky) budú tiež mať možnosť odovzdať
separovaný použitý olej na zhodnotenie. Zozbieraný olej budú občania môcť vykladať pred svoje
domy. Z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu
bude presný spôsob odovzdávania a zberu použitého oleja zo strany občanov žijúcich v rodinných
domoch oznámený po zavedení a nastavení vhodného systému v tejto časti. Občania môžu použitý olej v PET fľaši odovzdať aj na zbernom dvore
na Ulici SNP č. 131.
Pridajte sa aj vy!
Vo svete stále viac narastá záujem o postupné
znižovanie množstva odpadu, najmä odpadu zneškodňovaného na skládkach odpadov a v spaľovniach odpadov na nulu; ide o takzvanú Koncepciu
smerovania k nulovému odpadu.
Odpad je všetko, čoho sa v domácnosti zbavujeme, lebo to nepotrebujeme. Mnoho ľudí si myslí,
že vhodením odpadu do zbernej nádoby sa problém vyrieši a odvozom odpad zmizne. Už aj malé
dieťa vie, že na každý výrobok je potrebná surovina a energia, ktorá sa získava z prírody. Zdroje sú
však obmedzené. Niektoré sú neobnoviteľné (ruda,
ropa) a iné sa obnovujú pomaly (drevo). Napriek
tomu vyhadzujeme množstvo vecí, ktoré nie sú
vhodné na recykláciu do zmesového komunálneho
odpadu a je nám jedno, že tento skončí na skládke. Napríklad použitý rastlinný olej sa môže použiť
na výrobu bionafty. Množstvo olejov a emulzií používaných v spoločnosti neustále stúpa a z ekologického hľadiska (tiež hospodárskeho) je neúnosné
tieto druhotné suroviny vypúšťať do odpadových
vôd. To platí i pre vylievanie použitých kuchynských (fritovacích) olejov do výlevky. Poškodzujú
odpadové potrubie v dome i vo verejnej kanalizácii, a tiež sťažuje správny chod čistiarní odpadových
vôd. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú spracovaním
odpadových olejov disponujú technológiami, kto-
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ré rastlinný olej zbavia vody, mechanických nečistôt, a tak ho pripravia na následné využitie.
Ako sme už spomenuli v predchádzajúcom čísle
v téme separovania jedlých olejov, spracovaná druhotná surovina sa môže využiť ako zložka biopalív,
v agrosektore ako súčasť postrekov alebo v inom
chemickom odvetví. Jedno je však úplne isté – každý z nás má príležitosť chrániť naše ťažko skúšané
životné prostredie. Informácie o separácii použitého jedlého oleja z domácností sa naši občania
môžu pozrieť aj na webovej stránke mesta, v prípade zavolať na bezplatnú Zelenú linku 0800 500 501
alebo na MsÚ – Odbor životného prostredia.
OŽP
Zdroj: internet, upravené

OZNAM

Oznamujeme všetkým poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že vysunuté pracovisko
správcu miestnej dane mesta Žiar nad Hronom na Ul. SNP č. 131 sa od 1. júla 2011 presúva na Mestský úrad v Žiari nad Hronom, Ul.
Š. Moysesa č. 46. Žiadame všetkých poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady uhrádzali:
- hotovostne do pokladne správcu dane
na Mestskom úrade, Ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari
nad Hronom alebo - bezhotovostne prevodom
na účet č. účet 4005562844/7500.
OŽP
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Výtvarné leto škôlkarov

Výtvarný krúžok A.M.T – Šikovné pršteky pripravil pre deti predškolského veku zábavné
leto plných výtvarných a pracovných činností
zo zábavou a relaxom.
Deti mali možnosť využívať svoju fantáziu, zručnosť, trpezlivosť, pracovné nasadenie i radosť
z práce prostredníctvom výtvarných aktivít s rôznorodým materiálom. Témy ako priateľstvo, indiáni, zvieratká, šikovné pršteky a rozlúčková párty
boli pre deti každým dňom plné zábavy, relaxu
a nových možností, v ktorých sa mohli realizovať.

Za svoju šikovnosť a kreativitu si odniesli niekoľko
výtvarných prác a darčekov. Budúci školáci pracovali s akrylovými farbami, kamennou plastelínou,
sklenenou mozaikou, maľovali na textil farbou
svietiacou v tme, lepili rôznorodý prírodný materiál, zhotovili truhlicu s pokladom, vytvorili niekoľko
zvieratiek z bambuliek, špongiovej plastelíny, kráľovskú korunu a kornútok šťastia a vyskúšali si aj
servítkovú techniku na textil, drevo i keramiku.
Práce si môžete pozrieť na webovej stránke www.
sikovneprsteky.webnode.sk.
Tieto milé detičky – Rebečka, Reginka, Matyáško,
Renko, Matejko, Tamarka, Tomáško, Zojka, Hanka,
Beatka, Barborka, Saška K., Saška B., Olivka, Peťko
a Emka zažili krásne výtvarné leto, za ktoré im ďakujeme. Počas našich dní vládla pokojná radostná
atmosféra, narastala zvedavosť a očakávanie z nových skúseností, kamarátov a nových možností vo
výtvarnom svete, ale hlavne sa rozdávala radosť,
smiech a svoje dobré srdiečka pre všetkých. Bez tolerancie, láskavosti, nežnosti a trpezlivosti k deťom
by nikdy medzi nami neexistovalo kamarátstvo
a pevné priateľské putá, ktoré nás budú ešte dlho
spájať a aj v našich srdciach ostanú ešte veľmi dlho.
Deti sú ako bumerang, to čo do nich vložíte, sa vám
raz určite vráti.
Andrea Trubenová,
pedagogička aA.M.T – Šikovné pršteky

Kino na námestí navštívilo
takmer 1400 divákov

Pojazdné kino Bažant kinematograf prišlo opäť aj do nášho
mesta. Od začiatku jeho púte
po Slovensku síce počasie projekciám neprialo, v Žiari nad
Hronom sa však premietanie pod holým nebom
vydarilo.
Kým minulý rok sa filmy premietali v Parku
Š. Moysesa, tento rok sa organizátori rozhodli
pre námestie. Jedným z dôvodov takéhoto rozhodnutia bolo i oživenie diania v zrekonštruovanom
centre mesta.
Ako nám povedala Jarka Schmidtová z Mestského kultúrneho centra, Bažant kinematograf
skalným i novým divákom priviezol na námestie
divácky obľúbené, a zároveň kvalitné filmy. „Tohtoročnú kolekciu tvorila pätica českých a slovenských
celovečerných filmov z obdobia aktuálneho a minulého roka. Najúspešnejším filmom bola snímka
Marhuľový ostrov, ktorú si pozrelo 400 divákov,“
konkretizovala. Premietanie na námestí sa stretlo s dobrým ohlasom, o čom svedčí aj divácka
účasť, ktorá bola vyššia ako minulý rok. „Tohtoročný Bažant kinematograf videlo v našom meste
1370 divákov,“ spresnila na záver Jarka Schmidtová.
Trasa kinoautobusov pokračovala po Žiari nad Hronom ešte v Levoči a Lučenci.
(li)

Putovanie Rómov po Európe

V predchádzajúcich článkoch ste mali možnosť dozvedieť sa, odkiaľ Rómovia pochádzajú a príčiny odchodu z ich pravlasti. Dnes sme
pre vás pripravili ďalšie pokračovanie o histórii
Rómov – ich putovanie po Európe.
V priebehu 9. a 10. storočia opúšťali predkovia
dnešných Rómov Indiu a v jednotlivých skupinách putovali cez Perziu, Arméniu a Malú Áziu
na európsky kontinent. O dôvodoch zatiaľ existujú
iba hypotézy, migračné vlny mohli súvisieť s potrebou hľadať a rozširovať okruh záujemcov o ich
výrobky a služby. Podnetom mohlo byť i hľadanie
lepšieho živobytia v oblastiach, ktoré majú priaznivejšie klimatické podmienky, ale dôvody mohli
byť aj vonkajšie – expanzia iných kmeňov do Indie.
Po prechode cez Perzskú ríšu sa predkovia Rómov
zdržali istý čas v Arménii. Početnejšia časť prechádzala Malou Áziou do dnešného Grécka. Menšia
časť pokračovala cez dnešnú Sýriu a cez Sinajský
polostrov na africký kontinent.
Za prvú známu zmienku o Rómoch v Európe sa
považuje zápis mnícha na hore Athos na území
Grécka z roku 1068. Následne prenikali z Balkánu
pozdĺž Dunaja až do strednej Európy. Rómovia prichádzali do Európy v skupinách, ktoré prechádzali
juhovýchodným Slovenskom do českých krajín a
západnej Európy. Najväčšiu pozornosť v západnej
Európe vzbudila pomerne početná skupina, ktorá
sa objavila v Uhorsku roku 1417 na čele s „kráľom“
Sindelom a „vojvodami“ Michalom, Ondrejom a

Panuelom. Táto skupina spoločne prechádzala
z Budína cez Szatmár, Polgár a iné maďarské mestá
do Košíc, Levíc a ďalšími bohatými oblasťami južného Slovenska až k Bratislave. Za Bratislavou sa jednotlivé skupiny začali oddeľovať. Skupina vedená
Panuelom prešla cez Čechy do Nemecka. Najkratšiu cestu vykonala skupina vedená Sindelom, a to
do okolia Regensburgu. Ďalší prúd pod vedením
Michala a Ondreja smeroval do Švajčiarska. S Ondrejovou skupinou sa neskôr stretávame až v roku
1422, keď prešli cez Bazilej do Bologne, Forli a Ríma.
Z Talianska potom pokračovali popri Stredozemnom mori až po Marseille a odtiaľ roku 1427 do Paríža. Michalova skupina pokračovala zo Švajčiarska
cez Savojsko a Francúzsko do Španielska, do Barcelony v roku 1447. Poslednou vlnou európskej rómskej diaspóry bola skupina, ktorá sa v strednej a západnej Európe objavila v prvej polovici 15. storočia.
Kočovníci sa predstavovali ako pútnici z Malého
Egypta, ktorí ako kajúcni hriešnici musia putovať
po svete. Obyvateľstvo ich legendám spočiatku verilo a prijímalo ich pohostinne. Kočujúcim Rómom
sa tak podarilo získať ochranné listiny, tzv. glejty.
Takýmito listinami boli napríklad sprievodný list nemeckého cisára a uhorského kráľa Žigmunda z roku
1417, ochranná listina pápeža Martina V. z roku 1422,
listina Mikuláša Garu a ďalšia od cisára Žigmunda, vystavená 17. apríla 1423 na Spišskom hrade.
Nomádske skupiny boli odkázané na domáce obyvateľstvo a snažili sa ho získať rozličnými prostriedkami. Život v celej západnej Európe bol v tom čase
ovládaný cirkvou. Obyvateľstvo krajín, kde cirkev
podriadila všetok život a umelecký prejav svojím
dogmám, prijímalo tanec, hudbu, veštenie a iné
umelecko-atraktívne prejavy Rómov ako príjemnú
zmenu. Čiastočne sa venovali rozličným remeslám.
Zhotovovali a opravovali predmety pre roľníkov.
Niektorí sa živili priekupníctvom alebo poskyto-
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vaním rôznych služieb. Tieto zamestnania si však
vyžadovali pohyblivý spôsob života, ktorý bol prekážkou ich zblíženia sa s domácim obyvateľstvom.
Celkové postavenie Rómov zhoršovali aj expanzívne akcie Turkov v Európe. Rómov, ktorí prichádzali
od tureckých hraníc, začali považovať za tureckých vyzvedačov. Ďalším z podnetov, pre ktoré sa
postoj európskeho obyvateľstva menil, bola ich
exkomunikácia z cirkvi parížskym arcibiskupom
v roku 1427. Západoeurópske krajiny začali následne prijímať stále striktnejšie opatrenia. Zákony
a nariadenia boli takmer všade rovnaké. Rómov,
ktorí neopustili krajinu, najskôr palicovali, pri druhom dolapení im mrzačili telo a ak ich dolapili
tretíkrát, čakala ich smrť obesením, upálením alebo utopením. Napríklad kráľovná Alžbeta I. roku
1579 prikázala, aby všetci Rómovia opustili krajinu. Tí, ktorí za mesiac neodídu, prepadajú trestu
smrti. Po uplatnení tohto nariadenia nasledovali
masové popravy Rómov. Ich hromadné prenasledovanie v Anglicku sa skončilo až v 19. storočí.
O prvé zmeny postoja k Rómom sa pokúsila až
Mária Terézia v rokoch 1761 a 1773, kedy vydala asimilačné nariadenia. Podľa nich sa z Rómov
mali stať roľníci. Nariadenia, v ktorých pokračoval
aj Jozef II, sa stali vzorom pre riešenie prístupu
k rómskemu obyvateľstvu v ďalších krajinách.
S voľným postavením juhoeurópskych Rómov
ostro kontrastovala situácia v Rumunsku. V bývalých kniežatstvách, Moldavsku a Valašsku sa Rómovia zaoberali prevažne remeslami. Postupom
času sa však dostávali do područia feudálov ako ich
otroci. Správy o „cigánskych otrokoch“ v Rumunsku
pochádzajú už zo 14. storočia. Prakticky sa ich situácia nelíšila od postavenia otrokov v klasických
otrokárskych štátoch a trvala až do druhej polovice
19. storočia.
Spracovala: Adriana Šarköziová
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Šiesty ročník City festu prilákal takmer 13-tisíc návštevníkov
V sobotu 13. augusta sa uskutočnil už šiesty
ročník City festu, najväčšieho kultúrneho podujatia v Žiari nad Hronom. Tak ako minulý rok,
aj teraz počet návštevníkov prekročil hranicu
12-tisíc.
Hudobný program začal hodinu popoludní. Medzi prvými účinkujúcimi sa predstavili víťazi súťaže City fest challenge – Katea, Ranné toporenie
a Christmas. Celkovým víťazom sa nakoniec stala
skupina Christmas, ktorú budú mať diváci možnosť určite vidieť aj na budúcom ročníku City festu.
Po domácich umelcoch nasledovali skupiny Dríst,
Hudba z Marsu, Mango Molas či nitrianski rockeri
The Paranoid. Po nich prišla na rad aj finalistka prvého ročníka Česko-Slovensko hľadá Superstar Leona Šenková. Tá nezabudla ani na svojich fanúšikov
a po odspievaní svojho koncertu nedočkavému
davu rozdávala podpiskarty, podpisy a nechýbali
ani spoločné fotografie s obdivovateľmi. Po Leone sa predstavilo trio hudobníkov zo susedných
Čiech – tanečná kapela Verona so speváčkou Markétou a klávesákom Petrom. Najväčším lákadlom
tohtoročného City festu podľa ankety na oficiálnej
webovej stránke mesta bola pop-rocková kapela
Chinaski, ktorej nový album Písničky z Autopohádek vyšiel práve v tomto roku. Vystúpenie českých
umelcov ukončila prvá víťazka súťaže Česko hľadá
Superstar Aneta Langerová. V roku 2009 jej vyšlo
zatiaľ posledné CD s názvom Jsem. Žiarskym fanúšikom však v sobotu zahrala aj staršie skladby, ktoré
sa v oboch krajinách stali hitmi.
Záver tohtoročného City festu patril už tradične
opäť domácim umelcom. Skvelú šou na záver tak

Frontman českej kapely
Chinaski, Michal Malátný.

predviedli punk-rockoví Sitňan a Banda Americano, ktorá hrá jive, swing & rock´n roll.
14 hodín kvalitnej hudby pre každého zadarmo
Ako nám povedala riaditeľka MsKC, Valéria Ferčáková, vzhľadom na rozpočet festivalu sa organizátori do žiadnych noviniek nepúšťali. Treba však
spomenúť, že sa počas večera uskutočnilo niekoľko
súťaží, v ktorých mohli návštevníci vyhrať zaujímavé vecné ceny. Nechýbali stánky s občerstvením
či prezentácie. A čo je najdôležitejšie – zadarmo si
každý mohol vychutnať 14 hodín kvalitnej hudby.
I keď sa našli i nespokojní návštevníci, podľa ktorých to bol najslabší ročník a program ich neoslovil,
na druhej strane im oponovali tí, ktorí boli s výberom interpretov spokojní. Zaujímalo nás preto,
podľa čoho organizátori vyberali účinkujúcich
tohto ročníka City festu. Marián Vojtko, dramaturg
MsKC: „Stavil som na žánrovú pestrosť. Tak si ľudia
našli funky, rock, tvrdý rock, disko, pop, latino...

Markéta z tanečnej kapely Verona.
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Z každého žánru som hľadal to najlepšie a aj cenou
prijateľné vzhľadom na možnosti tohtoročného
rozpočtu. Súčasťou dramaturgie musia byť vždy
nejaké hviezdy a tento rok túto úlohu výborne splnili Verona, Chinaski a Aneta Langerová.“ Zdôraznil
tiež, že všetci účinkujúci si organizáciu podujatia
pochvaľovali. „Za úžasnú považujú i návštevnosť
a atmosféru, ktorú náš vyše dvanásťtisícový dav
vytvoril. Ohlasy sú naozaj len pozitívne,“ dodal
dramaturg. Aj časový sklz (40 minút) vnímali ako
bežnú vec na takýchto veľkých podujatiach a nikto
z toho nerobil „tragédiu“. Dokonca ani hviezdy!
„Na samotnom festivale sme zaznamenali pozitívne
hodnotenie dramaturgie aj od samotných návštevníkov. Ľudia neodišli poslednými autobusmi, ale až
po hlavných hviezdach, čo bolo až po polnoci. A to
svedčí o tom, že na City fest prišli hlavne kvôli muzike a pripravenému programu,“ zhodnotil na záver
Marián Vojtko.
(li)
Foto: Kvetoslav Šakový

Leona Šenková.

Aneta Langerová.
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Nezabudnuteľné zážitky aj vďaka žiarskemu CVČ
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom
počas letných prázdnin organizovalo tri tábory
pre deti z nášho mesta.
Prímestský tábor s podtitulom ŠHZ (šport, hry,
zábava) sa začal 4. júla. „Počas neho sa deti stretli
s rôznymi druhmi športov a hier, vrátane netradičných športových disciplín. Ukončený bol v piatok
8. júla celodennou návštevou kúpaliska spojenou
s opekačkou a návštevou cukrárne,“ informoval Ján
Kubina z CVČ. Už ďalší týždeň (od 10. júla) odštartoval letný pobytový tábor v chatovej oblasti Repište
s názvom Indiánske leto. „Malí indiáni zažili zábavné, ale aj poučné chvíle pri stavaní típí, výrobe lukov, šperkov, ale aj pri ryžovaní zlata. Tábor trval
do 16. júla.“ Letnú táborovú činnosť ukončil posledný prímestský tábor nazvaný Prežitie v prírode.
Tento tábor bol okrem zábavy zameraný na základy
bezpečného pobytu v prírode. Deti sa formou hier
zoznamovali s tým, ako si poradiť, ak sa náhodou
ocitnú samé v prírode.
„Všetky tri letné tábory navštívilo spolu 223 detí
zo Žiaru nad Hronom, Lutily, Lovčice-Trubína, ale
napríklad aj z Košíc. Počas nich nedošlo k žiadnemu zraneniu a všetci účastníci táborov odchádzali domov spokojní. Veríme, že sa opäť stretneme
v jarnom prímestskom tábore, ktorý naše centrum
organizuje každoročne počas jarných prázdnin,“
doplnil informácie Radovan Černák, rovnako
zo žiarskeho CVČ.
(li)

Maľované srdcom

V piatok 5. augusta sa k nedožitým 85. narodeninám významného insitného maliara Jula Považana
uskutočnila vernisáž výstavy Maľované srdcom.
Výstava sa konala vo Výstavnej sieni MsKC za účasti
manželky, rodinných príslušníkov a početných hostí z radov pracovníkov galérií v Bratislave, Pezinku,
ako aj umelcov a priaznivcov z celého Slovenska.
Po spomienke na nedávno zosnulého čestného občana mesta sa prítomným prihovorili riaditeľka MsKC Valéria Ferčáková, vedúca Odboru školstva a športu MsÚ
Marta Mergová, kurátorka zbierky insitného umenia
Slovenskej národnej galérie v Bratislave Katarína Čierna a kurátorka výstavy Alena Kršiaková. Výstava predstavuje Považanovu tvorbu zobrazujúcu kolorit rodného Svätého Kríža a jeho okolia, spomienky na ľudové
tradície, obrady, radosti i smútky sprevádzajúce život
človeka. Spomínanie na majstra Považana oživili ľudovými piesňami členovia cimbalovej hudby FS Hron.
Alena Kršiaková, kurátorka výstavy: „Výstava obsahuje
obrazy v majetku mesta a doplnená je zapožičanými
z pozostalosti autora od jeho rodiny. Naše obrazy,
a teda majetok mesta, budú po skončení výstavy
umiestnené v novozriadenej Galérii Jula Považana
v priestoroch MsKC v prístavbe. Vo vybranom priestore
sa v súčasnosti uskutočňujú stavebné úpravy.“
Výstava je sprístupnená na požiadanie v pracovných
dňoch od 8.00 do 18.00 hod. Informácie a nahlasovanie kolektívnych návštev môžete u kurátorky výstavy
na tel. čísle: 0915 727 244, prípadne mailom
na krsiakova@mskcentrum.sk
(li)

Výročie Slovenského národného povstania
V tomto roku si pripomíname už 67. výročie
najvýznamnejšej udalosti v modernej histórii slovenského národa – Slovenské národné
povstanie.
Nim sa slovenský národ postavil jednoznačne
do šíku štátov protifašistickej koalície. Boli sme
s tými, ktorí fašizmus porazili. Slovenské národné
povstanie znamenalo pre Slovensko po 2. svetovej
vojne, že sme neboli medzi porazenými, ale že sme
mohli hrdo povedať, že slovenský národ pomáhal
poraziť fašizmus, ktorý gniavil porobené národy
Európy. Samostatný Slovenský štát potreboval
Hitler len ako propagačnú nálepku, aby sa mohol
pasovať za ochrancu malých národov. Konečné
riešenie malo prísť po víťaznej vojne o svetovládu.
Ako malo toto konečné riešenie vyzerať, ukazovali hitlerovskí okupanti na okupovaných územiach
východnej a západnej Európy. Svedkami týchto
vyhladzovacích metód sa stali aj slovenskí vojaci,
ktorí boli nasadení na východnom fronte. Preto
niet divu, že stále vo väčšom množstve prebiehali
na druhú stranu frontu, aby sa zapojili do protifašistického odboja či už ako partizáni v ZSSR, alebo ako
vojaci samostatného poľného práporu v Buzulku
pod vedením neskoršieho generála Ludvika Svobodu. Tí, ktorí sa vrátili domov, zapájali sa do organizovania domáceho odboja. Výrazom jednotného
úsilia protifašistických síl na Slovensku sa stala SNR,
ktorá bola ustanovená v decembri 1943 na základe
Vianočnej dohody komunistického a občianskeho
odboja. Prelomovým rokom sa stal rok 1944, v ktorom vyvrcholili prípravy na celonárodné ozbrojené
povstanie proti hitlerovským okupantom a ich domácim prisluhovačom.
Vojenské ústredie na čele s vtedajším podplukovníkom a neskorším generálom Jánom Golianom, sa
dalo k plnej dispozícii SNR.

V SNP okrem Slovákov, ktorí tvorili väčšinu, hlavne v partizánskych oddieloch, pôsobili príslušníci
vtedajšieho ZSSR a príslušníci vyše 30 národností.
Významnú úlohu zohrala I. ČSA na Slovensku, ktorá
po mobilizácii dosiahla stav vyše 60-tisíc vojakov.
Táto armáda dokázala dva mesiace na otvorených
frontoch bojovať proti elite nemeckej armády. SNP
vstúpilo do dejín ako druhé najväčšie vystúpenie domáceho odboja proti nemeckým fašistom
za 2. svetovej vojny.
Na činy a hrdinstvá vojakov, partizánov, ale aj
obyčajných prostých ľudí sa nesmie zabudnúť.
Pamäti musia ostať, nezabudnuteľné činy stoviek
a tisícov obyvateľov obcí a osád, ktorí po zatlačení povstania do hôr s nasadením vlastného života
zásobovali vojakov a partizánov potravinami, šatstvom a liekmi a zachraňovali ranených a chorých
povstalcov. Nesmie sa zabudnú ani na zverstvá,
ktorými sa fašisti pomstili na bezbranných obyvateľoch. Tým skôr, že sa stále ozývajú hlasy pohrobkov fašizmu. Krv obetí SNP, ktorého kolískou
bola práve Banská Bystrica, sa bezprostredne dotkla i nášho regiónu – Svätého Kríža nad Hronom.
Pred 67. rokmi bolo v týchto priestoroch veľmi
rušno. Prebiehali tu boje medzi vojakmi, partizánmi a nemeckými okupantmi. Revolučný národný
výbor (RNV) na príkaz velenia armády organizoval
podľa plánu budovanie obranných línií, zákopov,
okopov, protitankových zákopov, veliteľských bunkrov a ďalších potrebných opatrení pre zvýšenie
obrany Svätého Kríža nad Hronom. Tu, na týchto
miestach, pracovali občania s krompáčmi a lopatami pri budovaní obrannej línie. Príkladom pre
dnešnú mladú generáciu je, že prevažnej väčšine
to boli mladí ľudia, ale i tí najmladší, ktorí pomáhali
aspoň nosením pitnej vody. Občania Svätého Kríža si čestne splnili túto ťažkú a zodpovednú úlohu,
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čo sa oficiálne objavovalo v článku povstaleckého
časopisu zo septembra 1944: „Pokiaľ máme vybudované také obranné línie a takých zodpovedných
občanov, ako sú vo Svätom Kríži – vojaci a partizáni
sú chránení v boji proti nemeckým okupantom.“
Tí, ktorí položili svoje životy počas 2. svetovej vojny v SNP alebo počas nacistických represálií, boli
ľudia, ako sme my. Snažili sa žiť usporiadaný život,
mali svoje ciele, sny a ideály, chceli vychovať rodiny, vojna mnohým z nich tieto plány zhatila. Obyvatelia 102 vypálených obcí na Slovensku prejavili
neskutočnú ľudskosť voči partizánom a vojakom.
I v našom regióne vypálené obce Ostrý Grúň a Kľak,
Prochot, Hrabičov a Župkov priniesli na oltár vlasti
to najcennejšie – svoje životy. Na týchto ľudí a ich
skutky nesmieme nikdy zabudnúť.
Dnes, 66. rokov od ukončenia 2. svetovej vojny
môžeme povedať, že žijeme v mieri. Že už tri generácie nepoznajú útrapy a ponižovanie. Ženy
nevyprevádzajú do vojny svojich mužov a matky
synov. Mier sa pre nás a naše deti stal samozrejmosťou. Preto všetkých tých, ktorým to zdravotný
stav a pracovné povinnosti dovolia, pozývame
na Spomienkové zhromaždenie pri príležitosti
67. výročia SNP dňa 25. augusta pred Základnou školou na Ul. Dr. Janského o 11.00 hod.
Vzdáme hold všetkým tým známym a neznámym
hrdinom, poďakujeme im za ich obetu, hrdinstvo
a odvahu. Chceme povedať, že sme nezabudli a že
ich smrť nebola zbytočná.
Pokračovanie spomienkových osláv bude
na Šibeničnom vrchu, kde sa už tradične uskutočnia preteky žiakov a dospelých do vrchu a cyklistické preteky. Na záver podujatia o 19.00 hod., bude
zapálená partizánska vatra. Kultúrny program zabezpečí Mužská spevácka skupina Sekera.
Jaroslav Bulko, predseda OV SZPB
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MSKC

Július Považan

Maľované srdcom
THOR

23./24.8. o 19.00 hod. (akčná fantasy, USA,
130 min., český dabing)
Boh. Rebel. Legenda. Za trest bol zavrhnutý medzi ľudí. S ním prišla na zem i skaza...
Spoznáte ho podľa kladiva. Bez neho nedá ani
ranu. Je to boh a rebel zároveň. Možno sa stane
legendou, ak skrotí vlastnú pýchu.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
VO ŠTVORICI PO OPICI 2

27./28.8. o 19.00 hod. (komédia, USA,
102 min., slovenské titulky)
Tentokrát sa Phil, Stu, Alan a Doug vydajú na
cestu do exotického Thajska. Dôvodom je Stuova svadba.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
ŠTYRI LEVY

30./31.8. o 19.00 hod. (komédia, dráma, Veľká
Británia, 94 min., české titulky)
Prvá „džihádska“ čierna komédia.
Partia potenciálnych teroristov plánuje útok,
pri ktorom má pretiecť veľa krvi. Iba sa nevedia
zhodnúť, čia krv to má byť. Sila filmu s prvkami
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Literárčenie
MsKC - Žiar nad Hronom
výstava obrazov
pri príležitosti
nedožitých
85. narodenín autora

s Danielom Mališom
13. septembra 2011 o 18.00 h.
v Čajovni za rohom

- účinkujú žiaci literárno-dramatického
odboru zo ZUŠ Z. Strnadovej - Parákovej

Július Považan
Maľované srdcom

Výstavná sieň
MsKC Ul. SNP 119
Žiar nad Hronom
výstava potrvá
do 31. 10. 2011
www.mskcentrum.sk

čierneho humoru spočíva v nejednoznačnosti a podvratnosti, s akou využíva stereotypy
moslimov, britských politikov a fanatikov akéhokoľvek druhu.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
TVOJ SNÚBENEC, MÔJ MILENEC

3./4.9. o 19.00 hod. (romantická komédia,
USA, 110 min., české titulky)
Na tenkom ľade medzi láskou a priateľstvom.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
PROFESIONÁLNA MANŽELKA

6./7.9. o 19.00 hod. (komédia, Francúzsko,
103 min., české titulky)
Suzanne Pujole je submisívna žena v domácnosti a oddaná manželka tyranského manžela,
továrnika Roberta Pujola, ktorý svoj podnik
na výrobu dáždnikov riadi železnou rukou. Zdá
sa byť rovnako neprístupný a despotický ako
k svojim zamestnancom, tak k deťom a manželke. Po štrajku, ktorý vyvolajú zamestnanci
a následnom zosadení manžela, sa Suzanne
nečakane ocitá vo vedení továrne a k všeobecnému prekvapeniu sa ukazuje ako žena činu
a zdravého rozumu.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
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KULT

ÚRN

ELET
O

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
Základná organizácia Žiar nad Hronom a
Mestské kultúrne centrum
v Žiari nad Hronom

Vás srdečne pozývajú na stretnutie
s ľuďmi so zrakovým postihnutím
pod názvom

ŽIJEME
MEDZI
VAMI
24. augusta 2011

od 14.00 – 17.00 hod.
Námestie Matice slovenskej
v Žiari nad Hronom
Program:
•vystúpenie speváckej skupiny ÚSMEV,
ktorej členovia sú zrakovo postihnutí,
•ukážky práce s vodiacim psom,
•výstavka pomôcok pre ľudí so zrakovým
postihnutím, ktoré si môžete vyskúšať
so zakrytými očami.
Príďte medzi nás a priblížte sa životu
nevidiacich.

PRIPRAVUJEME:

Žiarsky
jarmok
v dňoch 14. a 15. októbra 2011

HELENINE OČI,

domáce súbory a iné
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom oznamuje, že od 1. septembra 2011 budú rozšírené stránkové hodiny
pre občanov na oddelení dokladov odboru
poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom, pracoviská v Žiari nad Hronom, v Žarnovici a v Banskej
Štiavnici. Občania si budú môcť vybaviť občiansky preukaz, cestovný pas a vodičský preukaz
počas pracovných dní nasledovne:
Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.
Utorok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.
Streda 7.30 – 12.00 12.30 – 17.30 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 – 12.00 hod.
Uvedená zmena sa netýka evidencie motorových vozidiel. Tu naďalej platia stránkové
dni pondelok, streda a piatok.
plk. Ing. Ján Valent,
riaditeľ OR PZ v Žiari nad Hronom

Prázdniny v planetáriu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Program pre deti školského veku bude uvedený
24. augusta o 16.00 hod.
Pink Floyd – hudobno-relaxačný program
Program bude uvedený 25. augusta o 19.00 hod.
vo Hviezdnej sále.
Mars – Pátranie v prachu červenej planéty
Program bude uvedený 26. augusta o 20.00 hod.
Prázdniny v planetáriu – Vesmírna lyžovačka
50-minútová rozprávka bude uvedená 31. augusta o 16.00 hod. vo Hviezdnej sále a za priaznivého
počasia sa uskutoční aj pozorovanie Slnka v UFO
sále.

UPOZORNENIE PRE POBERATEĽOV
PRÍDAVKU NA DIEŤA

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, detašované pracovisko Žiar
nad Hronom so sídlom na Ul. SNP 122 v Žiari
nad Hronom upozorňuje poberateľov prídavku
na dieťa, aby v termíne do 16. septembra 2011
predložili školou potvrdené tlačivo Potvrdenie
o návšteve strednej alebo vysokej školy za deti,
ktoré do 31.8.2011 dovŕšia vek 16 rokov.
Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu
prevziať na úrade cez stránkové dni a úradné
hodiny: pondelok, utorok od 8.00 do 12.00
hod. a od 13.00 do 15.00 hod., streda od 9.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod., piatok
od 8.00 do 12.00 hod.
Ak dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa, v školskom roku 2011/2012 nebude pokračovať v štúdiu, je potrebné oznámiť túto skutočnosť platiteľovi a predložiť doklady týkajúce
sa skončenia štúdia (maturitné vysvedčenie,
výučný list a pod.) a pracovnú zmluvu, ak dieťa
po skončení štúdia nastúpilo do zamestnania.
Bližšie informácie na tel. číslach (abecedné
rozdelenie agendy):
Mária Fronková – 045/244 55 54 (B,I,J,O,Š),
Martina Homolová – 045/244 55 52
(E,F,M,S,V,W),
Alena Matušková – 045/244 55 53 (A,C,Č,K,R),
Dana Orolínová – 045/244 55 50
(CH,P,T,Ť,Z,Ž),
Gabriela Pecková – 045/244 55 51
(D,Ď,G,H,L,Ľ,N,Ň,U). (r)

Záujmové krúžky v školskom roku 2011/2012
Oddelenie Estetika: Malý výtvarník – MŠ, Tanečná pre MŠ, Brušné tance – MŠ, ZŠ, Moderný tanec,
Mažoretky, Roztlieskavačky, DDR tanečné podložky, Tvorivé bábkové divadlo, Keramika, Patchwork,
Kreatívna tvorba, Umenie z papiera, Maškrtníček.
Oddelenie Technika a Prírodoveda: Objavy predškoláka – MŠ, Prežitie v prírode, Digitálna fotografia – ZŠ, Foto klub Junior – SŠ, Klub spoločenských
hier, Kynologický, Práca s počítačom, Rybársky.
Oddelenie Šport: Športové hry – MŠ, ZŠ, Karate
– MŠ, ZŠ, Tenis, Gymnastika, Rekreačné plávanie,
Lukostreľba, Halový futbal, Šport – Hry – Zábava,
Netradičné športy, Florbal, Bedminton, Cykloturistika, Volejbal, Stolný tenis, Aerobik.
Prihlásiť sa môžete do 31. augusta – osobne
v CVČ, Ul. M. R. Štefánika 17, príp. prostredníctvom
webovej stránky www.cvczh.edu.sk.

Poďakovanie
Pri nákupe v Lidli som si na začiatku augusta zabudol kabelku so všetkými dokladmi
pri zelenine a ovocí. Pracovník Mestského úradu, p. Filipčík, mi ju našiel, odovzdal
SBS-károvi v službe, ktorý mi ju pri pokladni
odovzdal. Touto cestou im chcem, osobitne
p. Filipčíkovi ako poctivému nálezcovi, vyjadriť moje úprimné poďakovanie.
Michal Novotný
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nad Hronom (672 27 19)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.
HĽADÁM DOMOV
KRÍŽENEC – PSÍK

K ľuďom je veľmi priateľský.
Je mladý, vysoký asi po koleno.
Bude kastrovaný, očkovaný,
odčervený a čipovaný.

KRÍŽENEC – SUČKA BÁRA

Sociálni pracovníci a ich asistenti hľadajú
dobrovoľníka na poobedňajšie
doučovanie detí.
Bližšie info na t. č.: 0917 552 817.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

23.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
24.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
25.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
26.8. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
27.8. 13.00 – 21.00 lekáreň Pri poliklinike
28.8. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
29.8. 8.00 – 21.00 lekáreň Janského
30.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
31.8. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
1.9. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

27.8. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 45)
28.8. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
29.8. MUDr. Peter Kukolík, A. Kmeťa 11, Žiar
nad Hronom (673 39 99)
1.9. MUDr. Zuzana Kukolíková, A. Kmeťa 11, Žiar
nad Hronom (673 39 99)
3.9. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
4.9. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
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Bára je nováčik v útulku. Vyzerá ako kríženec nemeckého
ovčiaka a rotvajlera. Má ešte
mliečne zuby, preto jej odhadujeme 4 mesiace. Súrne pre
ňu zháňame dočasnú opateru.
ŠTENIATKO LILI

Lilinka je 6- týždňové šteniatko kríženca,
ktoré niekto prehodil
cez plot jednej firmy.
Je veľmi čiperná, chutí jej jesť a väčšinu
dňa ešte prespí. V dospelosti bude malého až
stredného vzrastu.
SUČKA DÁŠENKA

Krásna, veselá, plná energie.
Je to sučka menšieho vzrastu,
pravdepodobne kríženec teriéra. Veľmi priateľská, kontaktná. Malý skokan, ktorý svoju
radosť prejaví skokmi do výšky. Je vhodná do bytu alebo
k domu s prístupom do vnútra. Dášenka bude
odčervená, očkovaná, kastrovaná a čipovaná.
KRÍŽENEC – PES CLYDE

Je to kríženec teriéra
(možno bradáča). Má
približne 1 rok a 7 kg. Je
vhodný do bytu alebo
rodinného domu s prístupom do vnútra. Je to
milý a priateľský psíček.
Svojmu pánovi bude najvernejším kamarátom. Clyde je odčervený, očkovaný, čipovaný
a kastrovaný.
Informácie o adopcii opustených psíkov
umiestnených v žiarskom útulku nájdete
na webovej stránke žiarskeho útulku www.
utulokzh.webnode.sk, na stránkach Mestských novín, ako aj vo vysielaní mestskej
televízie ATV. V prípade záujmu o adopciu
psíkov môžete kontaktovať Martinu Vrtákovú
na čísle 0908 661 737. Psíky sú umiestnené
v žiarskom Útulku s karanténnou stanicou
na Partizánskej ulici, v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
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PREDAJ
•Predám spolu dve šatníkové skrine, jedna lakovaná bez nádstavca, druhá obyčajná s nástavcom, vhodné na chalupu. Veľa úložného
priestoru. Cena spolu: 20 €. Volať po 16.00 hod. T: 0903 251 302 4/17
•Predám detskú kovovú postieľku, 33 kg propánové fľaše a starožitnú 3-šuplíkovú komodu. T: 0902 070 068
12/17
•Predám nové plastové okná: 210 x 145, Aluplast. Cena: lacno. Ďalej
predám drevené okná, 4 kusy. Rozmery: 900 x 900 – 3 ks a 600 x 600 –
1 ks. Cena dohodou. T: 0948 650 103
18/17
•Predám zváracie trafo na 220 V/150 A. Cena dohodou.
T: 0948 650 103

19/17

KÚPA
•Kúpim zachovalú plechovú detskú vaničku. T: 0908 214 471 16/17

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici, po čiastočnej rekonštrukcii, na 3. poschodí zatepleného domu. Foto pošlem mailom.
T: 0907 188 620
3/17
•Predám 1-izbový byt na Ulici Komenského v Žiari nad Hronom,
44 m2, druhé poschodie, zastrešený balkón, plastové okná, dom je
zateplený. Byt je voľný ihneď, v pôvodnom stave, vhodný na úpravu
podľa vlastných predstáv. Cena: 26 000 €. T: 0905 587 268
5/17
•Ponúkame na predaj pekný poschodový 4-izbový RD po rekonštrukcii v malebnej obci Prochot v okrese Žiar nad Hronom, OV, pozemok 671 m2, WC s kúpeľkou na prízemí aj na poschodí, napojený
na všetky siete, kúrenie gamatkami aj krbom, v blízkosti je lyžiarsky
vlek, turistické možnosti, v obci je občianska aj zdravotná vybavenosť.
Dom je kúpou hneď voľný. V prípade záujmu je možné po dohode ponechať RD zariadený komplet nábytkom. Cena: 67 000 €. Pri vážnom
záujme je dohoda možná. T: 0905 243 049, svecpavol@zoznam.sk
7/17

•Predám 1-izbový byt, kuchyňa + kúpeľňa, s balkónom, v ZH,
3. poschodie, Ul. Novomeského. Cena: 20 000 €. Dohoda možná.
T: +420 608 631 305
9/17
•Predám RD v Starej Kremničke. Prípadne vymením za 2-izbový byt
v ZH + doplatok. T: 0915 678 897
10/17
•Predám 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici. T: 0918 354 14211/17
•Na Etape predám veľkú garsónku s balkónom. Cena dohodou.
T: 672 60 12, 0908 272 229
15/17
•Predám 2-izbový byt, Ul. A. Dubčeka (panelák nad klziskom), murované jadro, 3 loggie, 72 m2, plastové okná, práve sa zatepľuje. Cena:
35 000 €. T: 0908 902 149
17/17
•Predám garsónku, zrekonštruovaná, Ul. Sládkovičova 17, 5. poschodie, nová chladnička, nová práčka, nový plynový sporák na 220 V,
nová obývačka, nové plávajúce podlahy, digi TV, plastové okná, nová
rozťahovacia posteľ, pekná – treba pozrieť. Cena: 11 000 € aj so zariadením, dohoda možná. T: 0918 056 172
20/17

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Sme manželia s dvomi deťmi a hľadáme do podnájmu 2-izbový byt
v ZH. Cena najlepšie do 260 € aj s energiami. T: 0911 130 076
1/17
•Dám do podnájmu 1-izbový byt na Novomeského ulici, Etapa ZH. Byt je voľný ihneď. Pozrieť si ho je možné od 14.00 do 18.00 hod.
T: 0905 919 442
6/17
•Prenajmem v ZH obchod. priestor, 112 m2 za 500 €/mesiac,
zrekonštruované kancelárie, 76 m2 za 300 €/mesiac. V ZC sklady
(30 – 800 m2) za 10 €/m2/rok. V N. Bani celú admin. budovu. Úžitková
plocha 350 m2 za 300 €/mesiac, sklady 200 m2 za 50 €/mesiac a 61 m2
za 25 €/mesiac. T: 0915 781 238
8/17
•Prenajmem byt vo veľmi peknom prostredí, 7 km od ZH. V blízkosti
autobusová zastávka a školské zariadenie. Aj možnosť odpredania.
T: 0902 070 068
13/17

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením veľký 4-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika za 2-izbový tehlový v centre mesta + doplatok. Cena dohodou. T: 0918 815 803 14/17

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

www.ziar24.sk
noviny.ziar.sk
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SPOMIENKA

Dňa 29. augusta si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho
otca, starého otca a prastarého otca
Ing. Rudolfa Garaja.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Dagmar a synovia
Rudolf a Ján s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 22. augusta uplynulo
15 rokov od chvíle, keď nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, starký a prastarký
Martin Krajčovič.
Spomína manželka a tri dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Neplačte a nechajte ma
v pokoji spať,
i bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate
s vami byť,
nebolo lieku, aby som mohla
ďalej žiť.
Dňa 24. augusta uplynú 2 roky, keď nás
opustila naša mamička a dcéra
Ing. Katarína Gašparíková
vo veku 37 rokov.
S láskou spomínajú deti Matúš, Miška a Marek, mama a súrodenci s rodinami. Spomínajte s nami.

SPOMIENKA

Dotĺklo tíško srdce láskavé,
navždy stíchol tvoj hlas,
mal si rád život a všetkých
nás.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi
nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 18. augusta uplynulo
20 rokov, keď nás navždy opustil náš milovaný ocko, dedko a pradedko
Gejza Rozenberg.
S láskou spomínajú dcéry Anka, Marta a syn
Jozef s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.

Odišiel si tíško, niet ťa medzi
nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 15. augusta uplynul
1 rok od chvíle, keď nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Jozef Budinský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 22. augusta uplynulo
5 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel a švagor
Juraj Faber.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka, sestry a švagrovci.

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom

MESTSKÝCH NOVÍN

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, kolegom, priateľom
a známym, ktorí odprevadili
na poslednej ceste našu drahú
Rozáliu Faškovú,
ktorá nás navždy opustila
3. augusta 2011
vo veku 89 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMÍNAME

SPOMIENKA

V neznámy svet odišiel si
spať, zaplakal každý, kto ťa
mal rád.
Čas plynie, bolesť v srdci
trápi, ale teba, Peťko,
nám nikto nenavráti.
Len slzy v očiach, v srdci žiaľ,
čo drahé sme mali, to osud nám vzal.
Drahý náš Peťko, tichučko snívaj
ten svoj večný sen a ver,
že nikdy nezabudneme na ten smutný deň.
Dňa 23. augusta si pripomíname 20. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný
Petrík Doletina.
Za tichú spomienku ďakuje smútiaca
rodina.
SPOMIENKA

SPOMIENKA
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Pred piatimi rokmi, dňa
2. septembra, nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec, starý a prastarý otec
Vladimír Baran.
S láskou spomína celá
rodina.

Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej
zlatým písmom hlása,
že otec, manžel,
starý otec, priateľ,
čestne život dožil.
Dňa 31. augusta 2011 by sa dožil
Ladislav Bárdi
65 rokov.
Spomína manželka, deti, vnúčence, rodina
a priatelia.

OZNAM

Mesto Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o obyvateľa, organizuje zbierku použitého
detského oblečenia a obuvi. Zbierka potrvá
do 31. augusta v čase od 8.00 do 15.00 hodiny. Použité detské oblečenie môžete nosiť
do kancelárie terénnych sociálnych pracovníkov na Ul. Dr. Janského 9, vedľa materského
centra Mravenisko.
Veci prosíme nosiť zabalené do vriec alebo
škatúľ. Ďakujeme za vašu pomoc. Bližšie informácie na t. č.: 045/678 71 44.

prevádzka: Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 8.000,- € / 241.008,- Sk
•1-izb. bezbariérový byt v OV, s možnosťou prerobenia a využívania na podnikateľské účely, Ul. M.R.Štefánika, ZH, 24.000,- € / 723.024,- Sk
•3-izb., OV, s garážou a záhradkou, Stará Kremnička, 40.000,- € / 1.205.040,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100,- € / 1.298.430,60 Sk
•4-izb., OV, kompletne prerobený, Etapa, 60.000,- € / 1.807.560,- Sk
•gazdovský domček, vhodný na chalupu, pri Kremnici - časť Dolná Ves, 12.000,- € / 361.512,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku, Krahule, v blízkosti Kremnice, 15.000,- € / 451.890,- Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500,- € / 979.095,- Sk
•RD (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 38.000,- € / 1.144.788,- Sk + dohoda
•RD, Sklené Teplice, 69.000,- € / 2.078.694,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000,- € / 2.711.340,- Sk
•pozemok na výstavbu o výmere 10.000 m2, pri hlavnej ceste, Hliník nad Hronom, 5,- € / 150,63 Sk / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 6,- € / 180,76 Sk / m2 + dohoda
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 6.500,- € / 195.819,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11,- € / 331,39 Sk / m2

P
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b ĺžen
e
zad iaz ín.
(aj Pen4 hod
2
do

•obchodno-kancelársky priestor (dvoj kancelária), Banská Bystrica
•budova s kancelárskymi + dielenskými priestormi v areáli ZSNP, Žiar nad Hronom, 140.000,- € / 4.217.640,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300,- € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička, 266.000,- € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)

Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom

noviny.ziar.sk
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Pripravte

si zo zeleniny...

korenie, 5 paradajok, 1 paradajkový pretlak, 2 kg
cukety.
Postup: do hrnca dáme olej, nakrájanú cibuľu,
papriku, mrkvu a petržlen a dusíme. Keď je všetko
mäkké, pridáme nastrúhanú cuketu, paradajky
nakrájané na kolieska a pretlak. Okoreníme, a dosolíme. Podusíme, kým cuketa nezmäkne a ešte
horúcu zmes nakladáme do pohárov.
ZAVÁRANIE V RÚRE

DOMÁCI KEČUP

Potrebujeme: 8 kg paradajok, 2 kg červenej
mäsitej papriky aj so zrniečkami, 2 kg červených
jabĺk aj so šupkou, 2 kg červenej cibule, 80 dkg
kryštálového cukru, 6 dcl octu, 8 feferóniek aj
so zrniečkami (kto má rád menej pikantné, môže
dať aj menej), 12 strúčikov cesnaku, 8 lyžíc vegety, 8 kusov bobkového listu, 12 kusov klinčekov,
2 lyžičky mletého čierneho korenia, 2 lyžičky nového korenia, 1 lyžičku mletej škorice, pol lyžičky
muškátového orecha mletého (kto má rád menej
výraznú chuť, stačí aj polovica z tohto množstva),
1 lyžičku kari korenia.
Postup: paradajky, papriku, cibuľu, jablká, feferónky a cesnak si zomelieme najemno na mäsovom mlynčeku, dáme do veľkého hrnca, a pridáme všetky ostatné suroviny – cukor, ocot, vegetu,
bobkový list, klinčeky, čierne a nové korenie, škoricu, muškátový oriešok a kari korenie. Varíme
na miernom ohni asi 2 hodiny, občas premiešame,
aby sa nám neprichytil spodok. Potom odstavíme,
celú zmes prepasírujeme, dáme naspäť do čistého hrnca a varíme ešte asi 4 hodiny alebo pokiaľ
sa nám voda neodparí a nedosiahneme potrebnú
hustotu kečupu. Zmes občas premiešame, aby neprihorela. Nakoniec, keď už je kečup uvarený, ešte
horúc ho nalievame do pripravených pohárikov
doplna, zavrieme a otočíme hore dnom. Zabalíme do deky a necháme do druhého dňa postáť.
NÁTIERKA PIKANT

Potrebujeme: 2 kg kápie, 1 kg paradajok, 1 kg cibule, 5 – 10 feferóniek, 2 dcl
octu, 2 dcl oleja, 200 g cukru, 1 deko.
Postup: kápiu, paradajky, cibuľu a feferónky pokrájame na kúsky, rozvaríme a rozmixujeme, prípadne prepasírujeme. Do vzniknutej zmesi pridáme ocot, olej, cukor a deko a varíme 1 hodinu.
Naplníme do pohárov a sterilizujeme. Nátierka je
výborná na chlieb, hrianky či pizzu.
HRÍBOVÁ NÁTIERKA

Potrebujeme: kuriatka, kozáky, dubáky, soľ,
mleté čierne korenie, olej, cibuľu, cesnak, kápiu
a paradajky.
Postup: na oleji speníme cibuľu pokrájanú
nadrobno, pridáme kuriatka a osolíme. Dusíme
asi 15 minút, ak je treba, podlejeme vodou. Potom pridáme ostatné hríby a kápiu a paradajky
pokrájané úplne nadrobno. Za občasného miešania ich ešte 10 – 15 minút podusíme, ochutíme
korením, cesnakom a soľou. Hotové po častiach
rozmixujeme. Nemusíme úplne najemno. Plníme
do vhodných pohárov a od bodu varu sterilizujeme 30 minút.

Na plech poukladajte naplnené zaváraniny. Musia byť rovnako veľké a aj rovnako plné. Nemôžu
sa dotýkať navzájom ani stien rúry. Na plech
nalejeme približne liter vody. Dáme na spodnú mriežku rúry na 160 – 170 stupňov (netreba
predhrievať), zapneme dolné vyhrievanie. Zavára
sa dovtedy, pokiaľ sa v pohároch nezačnú tvoriť
bublinky. Trvá to približne 35 – 45 minút. Potom
teplotu znížime na 100 stupňov a necháme sterilizovať ešte 10 – 15 minút.
Takto je možné zavárať všetky druhy ovocia
a zeleniny. Zaváranú zeleninu je potrebné nechať
v rúre až do vychladnutia. Maliny, jahody či egreše
sa vyberajú hneď, ako sa začnú tvoriť bublinky.

23. august 2011 | Mestské noviny
Potrebujeme: 3 kg sliviek, 250 g bieleho a 250
g hnedého cukru,1 ČL škorice,1 ČL perníkového
korenia, šťavu z 1 citróna,1 ČL kyseliny citrónovej.
Postup: slivky umyjeme, rozpolíme a odkôstkujeme. Zmiešame s cukrom, koreninami a citrónovou šťavou. Varíme v hrnci dohusta. Lekvár
môžeme dať aj do pekáča a piecť 2 – 3 hodiny pri
180 stupňoch, kým bude lekvár hustý. Nakoniec
trocha pomixujeme, pridáme kyselinu citrónovú a ešte asi 5 min. povaríme. Naplníme poháre
a dobre uzatvoríme. Môžeme ešte sterilizovať
10 min. Potom poháre otočíme hore dnom a necháme vychladnúť.
Hnedý cukor spôsobí, že lekvár bude aromatickejší.

Pripravte

si z ovocia...
JABLKOVÝ SIRUP

Potrebujeme: 1 l vody, 10 stredne veľkých
jabĺčok, 1 dl uvareného silnejšieho zeleného čaju, 2 ČL kyseliny citrónovej, 600g cukru.
Postup: jablká očistíme, nakrájame na menšie
kúsky a varíme vo vode (1liter) 15 min. Varíme
dlhšie, aby sa lepšie vyvarila jabĺčková chuť. Potom prilejeme zelený čaj a necháme odstáť cca
15 min. Do druhého hrnca dáme cukor, kyselinu
citrónovú a cez jemné sitko precedenú jabĺčkovú
šťavu. Jabĺčkovú masu, ktorá zostala, dáme do
gázy a riadne z nej vytlačíme všetku šťavu. Keďže
jabĺčka sa rozvaria, do sirupu prejdú cez sitko a
gázu aj jemné kúsočky. Riadne premiešame, aby
sa cukor roztopil. Privedieme k varu a varíme ešte
cca 4 – 5 min. Prelejeme do fliaš. Hotové fľaše
dáme do hrnca s vodou, ktorá by mala siahať do
troch štvrtín fliaš. Varíme ešte cca 5 min. Odstavíme a necháme vychladnúť vo vode. Z uvedenej
dávky vyjde 1,7 l sirupu.
SLIVKOVÝ LEKVÁR

LEČO Z CUKETY

Potrebujeme: 0,5 l oleja, 5 veľkých cibúľ, 5
paprík, 5 mrkiev, 5 petržlenov, soľ, mleté čierne

SLIVKOVÝ LIKÉR Z KÔSTOK

Potrebujeme: 500 ml kôstok, 200 g kryštálového cukru, 700 ml alkoholu – najmenej 30 %.
Postup: do širšej uzatváracej sklenenej nádoby
dáme kôstky. Pridáme cukor a alkohol, premiešame a dobre uzavrieme. Necháme dozrievať 3 – 4
mesiace na teplom mieste. Potom likér precedíme cez sitko do fliaš.
VÝBORNÝ DOMÁCI DŽEM

Potrebujeme: ovocie podľa chuti – marhule, ríbezle, broskyne, maliny... a cukor.
Postup: ovocie umyjeme, nakrájame (prepasírujeme alebo zomelieme, podľa typu ovocia),
dáme do hrnca a zasypeme cukrom. Na 1 kg
ovocia dávame cca 0,5 kg cukru. Premiešame a
necháme cez noc odstáť. Na druhý deň postupne
odoberáme z hrnca do menších hrncov cca 2 – 3
naberačky presladeného ovocia a na strednom
ohni miešame cca 10 min. (kým sa odparí voda
a džem zhustne). Postupne plníme do poriadne
umytých zaváraninových pohárov. Plníme doplna, poháre pevne zavrieme, otočíme viečkom
nadol a zabalíme do deky, kde ich necháme do
vychladnutia.
Musíme si dávať veľký pozor, aby sme omylom
nezamenili naberačky a nenabrali hotový džem
tou, ktorou naberáme presladené ovocie. Je to
síce prácnejší spôsob varenia džemu, ale je absolútne bez chemikálií.
Zdroj: internet.

noviny.ziar.sk
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ŠPORT

Dorast: Na úvod sezóny víťazstvo a remíza
FUTBAL
III. LIGA STARŠÍ DORAST

1.kolo: MFK Dolný Kubín – FK Žiar nad Hronom
1:1 (1:0), gól: Vuong.
Žiarčania nastúpili do zápasu v silne pozmenenej
zostave. Podali dobrý výkon, keď v stretnutí urobili len jednu veľkú chybu – obrana sa nedohodla
s brankárom a inkasovali gól už v 8. minúte. O tom,
že boli veľmi aktívni v zakončovaní na bránu domácich, svedčí aj fakt, že mali 14 streleckých pokusov,
ale iba jeden skončil v bráne domácich. O vyrovnávajúci gól sa v 81. minúte postaral Filip Vuong.
Celé mužstvo, na čele s kapitánom, podalo veľmi
disciplinovaný výkon.
2.kolo: FK Žiar nad Hronom – MŠK Rimavská
Sobota 3:0 (0:0), góly: Vuong 2, Gallo.
Žiarčania nastúpili do zápasu v rozostavení 4-14-1 , s Horváthom ako štítovým defenzívnym hráčom, ktorý dokonale už od začiatku eliminoval
útočnú snahu súpera. Takmer celý zápas bol súper
pod tlakom, ale útočná aktivita domácich v prvom
polčase nevyústila v gól. Až v druhom polčase sa
presadili strelecky gólmi Vuonga a Galla.
Tabuľka po 1. kole
1. R. Sobota
1 1 0 0
7:1
3
2. Bánová
1 1 0 0
5:1
3
3. N. Baňa
1 1 0 0
3:0
3
4. Lučenec
1 1 0 0
3:1
3
5. K. N. Mesto
1 1 0 0
3:1
3
6. B. Bystrica
1 1 0 0
1:0
3
7. D. Kubín
1 0 1 0
1:1
1
8. Žiar
1 0 1 0
1:1
1
9. Fiľakovo
1 0 1 0
0:0
1
10. Zvolen
1 0 1 0
0:0
1
11. V. Krtíš
1 0 0 1
0:1
0

12. Bytča
13. Rajec
14. Čadca
15. Kremnička
16. Badín

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1:3
1:3
0:3
1:5
1:7

0
0
0
0
0

III. LIGA MLADŠÍ DORAST

1.kolo: MFK Dolný Kubín - FK Žiar nad Hronom
1:0 (1:0)
2.kolo: FK Žiar nad Hronom - MŠK Rimavská
Sobota 1:2 (1:1), gól: Búci
Tabuľka po 1. kole
1. K. N. Mesto
1 1 0 0
9:0
3
2. Zvolen
1 1 0 0
5:0
3
3. Čadca
1 1 0 0
5:0
3
4. Lučenec
1 1 0 0
2:0
3
5. R. Sobota
1 1 0 0
2:0
3
6. D. Kubín
1 1 0 0
1:0
3
7. Bánová
1 1 0 0
1:0
3
8. V. Krtíš
1 0 1 0
1:1
1
9. B. Bystrica
1 0 1 0
1:1
1
10. Kremnička
1 0 0 1
0:1
0
11. Žiar
1 0 0 1
0:1
0
12. Badín
1 0 0 1
0:2
0
13. Rajec
1 0 0 1
0:2
0
14. N. Baňa
1 0 0 1
0:5
0
15. Fiľakovo
1 0 0 1
0:5
0
16. Bytča
1 0 0 1
0:9
0

nom 7:0 (5:0)
Stretnutie sa skončilo jednoznačným výsledkom pre domáce mužstvo, ktoré bolo lepším
vo všetkých herných činnostiach.
1. Podbrezová
1 1 0 0
7:0
3
2. Ružomberok
1 1 0 0 5:0 3
3
3. JUPIE
1 1 0 0 1:0 3
3
4. Čadca
1 1 0 0 1:0 3
3
5. Zvolen
1 1 0 0 1:0 3
3
6. Žilina
1 1 0 0 1:0 3
0
7. Námestovo
0 0 0 0
0:0
0
8. Dukla
0 0 0 0
0:0
0
9. Martin
1 0 0 1
0:1
0
10. R. Sobota
1 0 0 1
0:1
0
11. L. Mikuláš
1 0 0 1
0:1
0
12. K. N. Mesto
1 0 0 1
0:1
0
13. D. Kubín
1 0 0 1
0:5
0
14. Žiar
1 0 0 1 0:7 0
0

I. LIGA STARŠÍ ŽIACI

1.kolo: ŽP Šport Podbrezová – FK Žiar nad HroROZPIS ZÁPASOV I.LIGA STARŠÍ A MLADŠÍ ŽIACI

1. KOLO 13. 8.

Žilina – Martin
R. Sobota – Jupie
D. Kubín – Ružomberok
Podbrezová – Žiar
L. Mikuláš – Zvolen
K. N. Mesto – Čadca
Námestovo – Dukla
2. KOLO 20. 8.

Martin – Dukla
Čadca – Námestovo
Zvolen – K. N. Mesto
Žiar – L. Mikuláš
Ružomberok – Podbrezová
Jupie – D. Kubín
Žilina – R. Sobota
3. KOLO 27. 8.

R. Sobota – Martin
D. Kubín – Žilina
Podbrezová – Jupie

L. Mikuláš – Ružomberok
K. N. Mesto – Žiar
Námestovo – Zvolen
Dukla – Čadca
4. KOLO 3. 9.

Martin – Čadca
Zvolen – Dukla
Žiar – Námestovo
Ružomberok – K. N. Mesto
Jupie – L. Mikuláš
Žilina – Podbrezová
R. Sobota – D. Kubín
5. KOLO 10. 9.

D. Kubín – Martin
Podbrezová – R. Sobota
L. Mikuláš – Žilina
K. N. Mesto – Jupie
Námestovo – Ružomberok
Dukla – Žiar
Čadca – Zvolen

6. KOLO 17. 9.

Martin – Zvolen
Žiar – Čadca
Ružomberok – Dukla
Jupie – Námestovo
Žilina – K. N. Mesto
R. Sobota – L. Mikuláš
D. Kubín – Podbrezová
7. KOLO 24. 9.

Podbrezová – Martin
L. Mikuláš – D. Kubín
K. N. Mesto – R. Sobota
Námestovo – Žilina
Dukla – Jupie
Čadca – Ružomberok
Zvolen – Žiar
8. KOLO 1. 10.

Martin – Žiar
Ružomberok – Zvolen
Jupie – Čadca
Žilina – Dukla
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R. Sobota – Námestovo
D. Kubín – K. N. Mesto
Podbrezová – L. Mikuláš
9. KOLO 8. 10.

L. Mikuláš – Martin
K. N. Mesto – Podbrezová
Námestovo – D. Kubín
Dukla – R. Sobota
Čadca – Žilina
Zvolen – Jupie B. Bystrica
Žiar – Ružomberok
10. KOLO 15. 10.

Martin – Ružomberok
Jupie – Žiar
Žilina – Zvolen
R. Sobota – Čadca
D. Kubín – Dukla
Podbrezová – Námestovo
L. Mikuláš – K. N. Mesto
11. KOLO 22. 10.

K. N. Mesto – Martin

Námestovo – L. Mikuláš
Dukla – Podbrezová
Čadca – D. Kubín
Zvolen – R. Sobota
Žiar – Žilina
Ružomberok – Jupie
12. KOLO 29. 10.

Martin – Jupie
Žilina – Ružomberok
R. Sobota – Žiar
D. Kubín – Zvolen
Podbrezová – Čadca
L. Mikuláš – Dukla
K. N. Mesto – Námestovo
13. KOLO 5. 11.

Námestovo – Martin
Dukla – K. N. Mesto
Čadca – L. Mikuláš
Zvolen – Podbrezová
Žiar – D. Kubín
Ružomberok – R. Sobota
Jupie – Žilina
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Beh SNP na Šibeničný vrch

Foto: archív.

Mestský úrad v Žiari nad Hronom a Atletický
klub Žiar nad Hronom organizujú 10. ročník
Behu SNP do vrchu na Šibeničný vrch.
Podujatie sa uskutoční 25. augusta (štvrtok)
s plánovaným štartom o 17.45 hod. (prezentácia
od 17.00 do 17.30 hod.). Miestom štartu bude
Ul. Partizánska – pri odbočke na Šibeničný vrch
(pri StVS).
Pretekári budú rozdelení do kategórií chlapci –
dievčatá, muži – ženy, podľa ročníka narodenia.
Pretekať sa bude podľa platných predpisov atletiky jednotlivcov a propozícií týchto pretekov.
Súčasťou Behu SNP sú aj tradičné „Preteky na

bicykli do vrchu“ v kategórii chlapci – žiaci/dorast. Podmienkou štartu je prilba, funkčný bicykel
v zmysle športovo-technických predpisov.
Pretekári na 1. až 3. mieste v každej kategórii získajú medailu a vecnú cenu. Po vyhlásení výsledkov sa zapáli partizánska vatra.
Informácie o podujatí môžete nájsť
na stránke www.ziar.sk alebo u Jána Žiaka, tel.: 0908 949 527 alebo mailom na:
jan.ziak@ziar.sk.
Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie.
(r)

Štafetový beh vďaky, mieru a svornosti Devín – Nitra – B. Bystrica
40. ročník (26. - 29. august 2011)

Podujatie organizuje Inštitút vzdelávania,
umenia a športu – ITAS Prešov pod záštitou europoslankyne Moniky Smolkovej v spolupráci
so Slovenskou radou Združenia slovanskej vzájomnosti Bratislava, ÚR SZPB, KČP – Východné
Slovensko, vedením PSK, primátormi kooperujúcich miest: Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Giraltovce, Handlová, Košice,
Medzilaborce, Michalovce, Nitra, Partizánske,
Prešov, Prievidza, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Vranov, Zvolen, Žiar
nad Hronom a Nadáciou Pro Východ etc.
Organizácia jubilejného Štafetového behu vďaky
má viacero rozmerov. Spolu s tradičným vyjadrením vďaky za oslobodenie a vyše 66 rokov trvajúci
mierový život prichádzame s otvorenými výzvami
nezabúdať na našu heroickú slovanskú minulosť,
oddanú službu vlasti a hrdosť na rozvoj tak materiálnych ako aj duchovných hodnôt v jednotlivých
obciach, mestách a krajoch Slovenska. Behom
zo staroslovanského Devína a Bratislavy cez Nitru,

Jankov Vŕšok a Zvolen do Banskej Bystrice chceme
vyjadriť poctu tým, ktorí napriek všetkému rozvíjajú to, čo bolo úspešne vytvorené pracujúcimi
ľuďmi i predstaviteľmi vedy, techniky a duchovnej
kultúry. Veríme, že týmto podujatím spolu s ďalšími
športovcami po trase prispejeme k odkazu hrdinov
protifašistického odboja a SNP.
Program
I. Etapa: 26. august, piatok - Devín - Bratislava
– Nitra
10:00 - Areál ZŠ v Stupave. Stretnutie s mládežou,
pedagógmi školy a poslancami MZ. Pozdravný list
riaditeľovi školy a MZ v Stupave za starostlivosť
o pamätník Kpt. Jána Nálepku.
11:30 - Devín. Prijatie na radnici. Zápis do kroniky. Pripnutie stuhy. Otvorenie 40. ročníka štartom a
manifestačným behom do Bratislavy.
13:00 - Bratislava. Prijatie na radnici. Zápis
do kroniky. Pripnutie stuhy. Tlačová beseda. Pripojenie bežeckého družstva Slovnaftu a pokračovanie behu. Návšteva Vlčieho hrdla.

18:00 - Nitra. Dobeh výpravy do priestoru Borina.
Prijatie výpravy primátorom Jozefom Dvončom.
Zápis do kroniky a pripnutie stuhy.
20:00 - Beseda s členmi SZPB v reštaurácii Olympia.
II. Etapa: 27. august, sobota – Nitra – Topoľčany – Partizánske – Prievidza – Jankov Vŕšok
08:00 - Nitra - štart. Pripojenie miestnych bežcov.
10:30 - Topoľčany. Prijatie na radnici. Zápis do kroniky. Pripnutie stuhy. Položenie kytice k Pamätníku
a príhovor vedúceho výpravy k obyvateľom. Pripojenie miestnych bežcov.
14:00 - Účasť výpravy na celokrajských oslavách
SNP.
15:00 - Jankov Vŕšok za koordinácie s Dr. J. Božíkom, PhD. Vystúpenie predsedu organizačného
výboru výpravy PhDr. Milana Sidora, CSc.
III. Etapa: 28. august, nedeľa - Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica
9:00 - Prievidza. Prijatie na MsÚ. Pripnutie stuhy.
Zápis do kroniky. Štart. Pripojenie miestnych bežcov.
10:00 - Ostáva zatiaľ otvorené: Handlová. Prijatie
na MsÚ. Zápis do kroniky. Pripnutie stuhy, ... atď.
12:00 - Žiar nad Hronom. Prijatie na MsÚ. Zápis
do kroniky. Pripnutie stuhy. Pripojenie miestnych
bežcov.
16:00 - Zvolen. Prijatie na MsÚ. Zápis do kroniky.
Pripnutie stuhy. Pripojenie miestnych bežcov.
18:00 - Banská Bystrica. Dobeh výpravy podľa
harmonogramu osláv. Prijatie predstaviteľmi mesta Banská Bystrica a ÚR SZPB. Zápis do kroniky. Pripnutie stuhy. Vyhodnotenie behu. Tlačová beseda.
Záver
Pondelok 29. august. Vystúpenie predsedu organizačného výboru výpravy M. Sidora, 40 ročníka
Štafetového behu vďaky, mieru a svornosti Kalinov
– Banská Bystrica.“
(r)

POZVÁNKA

Dňa 1. septembra 2011
sa uskutoční 13. ročník cykloturistického
podujatia NAJKRAJŠÍ KÚT
– od prameňa Hrona do Žiaru nad Hronom.
Popis cyklotrasy: Telgárt, Heľpa, Polomka, Brezno (občerstvenie), Nemecká, Slovenská Ľupča,
Banská Bystrica, Sliač (občerstvenie), Kováčová,

Budča, Hronská Dúbrava, Trnava Hora, Šašovské
Podhradie, Žiar nad Hronom – staničná reštaurácia. Dĺžka trasy: 138 km.
Trasa je odporučená na cestných, trekových aj horských bicykloch. Deti do 15 rokov sa zúčastňujú v sprievode dospelej
osoby. Cyklistická prilba je povinná. Počas
cyklotrasy budú zabezpečované servisné prá-
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ce na bicykloch pre všetkých účastníkov.
Prihlasovanie účastníkov sa uskutoční 25. augusta 2011 – štvrtok od 16.00 do 17.00 hod.
v Dome kultúry na Námestí Matice slovenskej.
Bližšie informácie o podujatí získate na tel. čísle:
Ján Žiak – 0908 949527, p. Krátky – 0902 345935 a
p. Mároši – 0903 048 992.
(r)

Mestské noviny | 23. august 2011

15

ŠPORT

História Cyklistického klubu v Žiari nad Hronom

V poslednom období má najväčšiu zásluhu
na zviditeľňovaní nášho mesta najmä Cyklistický klub MŠK a to hlavne vďaka výkonom
Davida Zverka. Jeho výsledky sa dostávajú do
povedomia športovej verejnosti a my sme sa aj
preto rozhodli priblížiť vám históriu klubu, ktorý ho zastrešuje.
Cyklistický oddiel v našom meste vznikol v roku
1965 a v roku 2010 oslavoval už svoje 45. výročie.
Jeho zakladateľom bol pedagogický pracovník,
učiteľ telesnej výchovy, sám aktívny a úspešný
pretekár Ladislav Macko. Počas jeho pôsobenia
sa žiarsky cyklistický oddiel prepracoval medzi
popredné kluby v republike. Vyrástlo tu mnoho
kvalitných cyklistov, ktorí neskôr úspešne pôsobili
v reprezentačných tímoch.
V 70. rokoch bol najvýraznejšou osobnosťou
žiarskej cyklistiky a dodnes ňou aj je Pavol Čambal, ktorý si v drese TJ ZSNP vybojoval miesto
v reprezentačnom drese družstve juniorov ČSSR
a v roku 1969 sa stal v kategórii mužov majstrom
Slovenska. Jeden z najlepších vrchárov v ČSSR, čo
neskôr potvrdil víťazstvom na pretekoch Okolo
Slovenska. Základom oddielu v tej dobe bolo silné
družstvo mužov, ktoré tvorili vynikajúci cyklisti Ján
Tichánek, Zoltán Rimóci, Ladislav Bitner, Vojtech
Ruckchlos, Milan Uram a Imrich Gašparík. Medzi
staršími dorastnencami patrili k absolútnej špičke
Slovenska pretekári Ján Čiutti, Daniel Švolík, František Zaťko, Jozef Hrebíčk a Pavol Laca – všetci boli
členmi národného tímu juniorov Slovenska. V kategórii mladšieho dorastu vynikal František Mojto.
V kategórii žiakov sa presadzovali Miroslav Pilát
a František Sitora, ktorí na majstrovstvách Československa obsadili štvrté a šieste miesto. Veľký talent, žiak Milan Puliš, bol držiteľom titulu majstra
Slovenska v cestných pretekoch jednotlivcov. Výborné výsledky cyklistov TJ ZSNP zaradili tento oddiel medzi popredné cyklistické kluby Slovenska
a ocenením práce cyklistov bolo zaradenie cyklistického oddielu medzi prioritné športy TJ ZSNP.

Osemdesiate roky boli v znamení rozšírenia
a skvalitnenia práce s mládežou. V tomto období
sa to v Žiari nad Hronom doslova hemžilo reprezentantmi. Medzi žiakmi dosahoval vynikajúce
výsledky Vladimír Šimek, ktorý získal titul majstra
Slovenska a na Majstrovstvách ČSSR obsadil 2.
miesto. Mladší dorastenci Miroslav Dolina a Ľubomír Bachratý svojimi vynikajúcimi výsledkami v celoštátnej dorasteneckej súťaži boli nominovaní do
reprezentácie ČSSR. Inak tomu nebolo ani medzi
staršími dorastencami, kde sa Štefan Beňo, František Sitora, Vladimír Lojka a Pavol Laco stali majstrami ČSSR učňovského dorastu. V tomto období
predstavovala mládežnícka cyklistka v Žiari nad
Hronom absolútny vrchol slovenskej cyklistiky.
Bolo to nespočetné množstvo titulov a víťazstiev.
Dlhodobá, systematická, ale hlavne odborná práca
trénera Macka priniesla svoje ovocie.
V deväťdesiatich rokoch sa trénerského žezla
ujala dvojica Jan Tichánek a František Sitora. Medzi
najvýraznejšie pretekárske postavy patril, dnes už
zosnulý žiak, Igor Tesák. Vo svojej krátkej športovej kariére dokázal získať zlatú medailu na M-SSR
na dráhe a k nej ešte pridať zlato z cyklokrosu
a bronz z cestného preteku jednotlivcov. Zaslúžene sa stal najúspešnejším športovcom TJ ZSNP
v kategórii žiactva.
Tak ako sa hovorí, jablko nepadá ďaleko od stromu, tak to platí aj pre Petra Tichánka. Syn bývalého
úspešného cyklistu si dokázal svojimi vynikajúcimi výsledkami v celoštátnej dorasteneckej súťaži vybojovať miesto v juniorskej reprezentácii
ČSSR, popri takých osobnostiach ako sú dodnes
Ján Svorada, Pavel Padrnos alebo František Trkal.
Dorastenci Peter Tichánek, Juraj Bobáľ a Róbert
Merčák svojimi výkonmi zaujali trénerov strediska
vrcholového športu mládeže, kde mohli za kvalitných podmienok ďalej rozvíjať svoj talent. Jedným
z tých, ktorý šíril dobré meno žiarskej cyklistiky, bol
aj Milan Veselý, ktorý bol držiteľom najvyššej výkonnostnej triedy dorastu v Československu.
Systém riadenia a financovania telovýchovy
od základného článku, čím bola telovýchovná jednota, cez tréningové stredisko mládeže (TSM), ďalej strediská vrcholového športu mládeže (SVŠM)
až po štátnu reprezentáciu dostal cyklistický oddiel TJ ZSNP do ťažkej situácie. Prevažná väčšina
mladých cyklistov TJ ZSNP bola evidovaná v strediskách TSM alebo SVŠM, ktoré dostávali za prácu iných od štátu finančnú podporu, čo nakoniec
vyústilo v skutočnosť, že TJ neboli schopné ani po

stránke finančnej, ani výkonnostnej konkurovať
strediskám TSM a SVŠM. Týmto pádom dochádzalo
aj v žiarskej cyklistike k tomu, že najtalentovanejší cyklisti boli nútení, ak chceli výkonnostne rásť,
odísť za lepšími podmienkami.
Východiskom z tejto situácie bolo venovať sa
prioritne takej cyklistickej disciplíne, v ktorej bolo
možné sa presadiť. Na ceste to už nebolo možné,
tak ostávali disciplíny cyklokros a dráha. Rozhodnutie cyklistického oddielu TJ ZSNP bolo správne,
čo potvrdili neskoršie výsledky. Meno Stanislav
Španko, ktorý sa stal v cyklokrose juniorským reprezentantom Československa a spolu s Patrikom
Šebestianom, Milanom Šťastným a Richardom Hoghom predstavovali absolútnu cyklokrosovú špičku na Slovensku. Postarali sa, že TJ ZSNP figurovala
v rebríčku Československého pohára juniorov v prvej desiatke najúspešnejších oddielov. Druhým
nevyhnutným krokom bolo vytvorenie školského
športového strediska. Dlhodobá, kvalitná práca
s mládežou priniesla na jeseň roku 1987 ocenenie
v podobe vytvorenia školského športového strediska pri IV. ZŠ v Žiari nad Hronom. Výborná spolupráca školy, rodičov a klubu priniesla svoje ovocie.
V roku 1989 bolo žiarske cyklistické školské športové stredisko vyhodnotené ako najúspešnejšie
na Slovensku. Starší žiak Tomáš Líška sa stal v roku
1990 majstrom Slovenska na dráhe, ceste aj cyklokrose a na Majstrovstvách ČSFR v roku 1990 obsadil vynikajúce 3. miesto. Družstvo starších žiakov
ŠŠS pri IV. ZŠ v Žiari nad Hronom sa právom mohlo
pýšiť tým, že z jej radov vyšli neskorší reprezentanti Slovenska ako Roman Hudec a určite jeden z najväčších talentov žiarskej cyklistiky Tomáš Líška,
ktorý do nedávna pôsobil v profesionálnej cyklistike a reprezentoval SR na mnohých svetových podujatiach. Mládežnícka cyklistika v ZH právom patrila do výkladnej skrine slovenskej cyklistiky. Popri
pretekároch sa vytvorilo v klube aj silné funkcionárske zázemie. Cyklistický klub sa podieľal na takých významných podujatiach akými sú Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska, kde Žiar
nad Hronom bol niekoľkokrát etapovým centrom.
V novom tisícročí sa na popredných pódiových
umiestneniach začali objavovať nové tváre ako Bališ, Procner, Filipčík. Meno trénera Františka Sitoru
sa stalo celoslovensky známym a vo svojej výbornej práci pokračuje až dodnes. Druhú časť histórie
CK MŠK (od roku 2000 po súčasnosť) vám s radosťou priblížime v nasledujúcom vydaní.
MP, zdroj CK MŠK Žiar nad Hronom

Rozpačitý začiatok FK Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska v III. lige
FUTBAL

(Dokončenie zo strany16.)
Ostatné výsledky: MFK B. Bystrica – V. Krtíš
1:3, Z. Poruba – Tisovec 1:0, MFK N. Baňa – Žilina
B 0:6, Čadca – Krásno 1:0, L. Lúčka – K. N. Mesto
0:2, Kalinovo – L. Štiavnica 2:1, Ďanová – Turany
2:0
1. Žilina B
2 2 0 0 11:0
6
2. K. N. Mesto
2 2 0 0
5:2
6
3. Ďanová
2 1 1 0
3:1
4
4. Z. Poruba
2 1 1 0
1:0
4
5. Krásno
2 1 0 1
4:1
3
6. L. Štiavnica
2 1 0 1
4:2
3

7. Tisovec
8. V. Krtíš
9. Čadca
10. Kalinovo
11. Turany
12. Martin
13. B. Bystrica
14. Žiar
15. L. Lúčka
16. N. Baňa

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
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1
3:2
3
1
4:4
3
1
3:3
3
1
2:2
3
1
1:2
3
0
3:3
2
1
2:4
1
1
3:8
1
2
0:5
0
2 0:10
0
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Rozpačitý začiatok FK Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska v III. lige
FUTBAL

1. kolo: Žilina B - FK Žiar nad Hronom/Lad. Vieska 5:0 (3:0), FK ŽIAR: J. Rapčan, Žňava, Macejko,
Blaho, Dobrota (80. Jo. Janúch), Čamaj, Rad. Urgela,
Šimon, Ras. Urgela (70. Cvejkuš), Abrahám (46. Neuschl), Žiak.
Zápas sa odohral v neďalekej dedinke pri Žiline na malom ihrisku (s veľmi kvalitnou trávnatou
plochou) v Kotrčinej Lúčke. Stretnutie sa pre hostí nezačalo dobre. Domáce družstvo na malom
priestore hralo v osobných súbojoch dôraznejšie a
získavalo veľa odrazených lôpt. Hostia, naopak, nedokázali postupnými prihrávkami prejsť do útoku
cez prehustený priestor, a tak to skúšali nakopnutými dlhými prihrávkami vo vzduchu. Vpredu však
nedokázali podržať loptu a veľakrát ju v osobných
súbojoch strácali. Do vedenia išlo domáce družstvo
v 12. minúte gólom z rohového kopu, keď využili
zaváhanie žiarskej obrany a brankára. V nasledujúcich 10 minútach hostia súpera predčili hlavne
kombinačnou hrou a vypracovali si tri čisté gólové
šance. Najprv Marek Čamaj nevyužil dlhú prihrávku za obranu na územie šestnástky pri rýchlom
rozohratí Rasťa Urgelu. O chvíľu Paťo Abrhám nevyužil samostatný nájazd a z nasledovnej dorážky
Rada Urgelu dobiehajúci hráč vyrazil loptu tesne
pred bránkovou čiarou. Do tretice, po krížnej strele,
Marek Čamaj nedosiahol sklzom na loptu, keď ju
mohol tečovať do prázdnej brány. Po nevyužitých
šanciach prišiel od súpera trest. Žiarčania inkasovali dva góly po rýchlom brejku, keď sa ich hráči
nedokázali vrátiť.
V druhom polčase sa hostia ešte snažili vrátiť do
zápasu, Jano Žiak však neuspel pri samostatnom

nájazde. S pribúdajúcim časom tak žiarske zdecimované družstvo stavilo všetko na útok. Po rýchlych brejkoch, keď na žiarskych dvoch obrancov
niekedy boli aj piati súperovi hráči, inkasovali ešte
dva góly.
Zo žiarskeho družstva možno vyzdvihnúť výkon
brankára Jakuba Rapčana a stredových obrancov
Pala Blaha a Tomáša Macejka. Za zmienku stojí aj
výkon striedajúceho Roba Neuschla, ktorý predčil
aj súperových obrancov a priniesol oživenie do hry
hostí.
Rastislav Štanga
Ostatné výsledky: Ďanová – MFK B. Bystrica 1:1,
Turany – Kalinovo 1:0,
L. Štiavnica – L. Lúčka 3:0, K. N. Mesto – Čadca 3:2,
Krásno – MFK N. Baňa 4:0, Fomat Martin – Z. Poruba
0:0, Tisovec – V. Krtíš 3:1
2. kolo: FK Žiar nad Hronom/L.Vieska – Fomat
Martin 3:3 (1:0), góly: Žiak, Neuschl, Dobrota. FK
ŽIAR: J. Rapčan, Žňava, Macejko, Jo. Janúch, Dobrota, Čamaj, Rad. Urgela, Šimon, Abrahám, Žiak,
Neuschl (70. Ja. Cvejkuš).
Žiarčania nastúpili do zápasu v oslabenej zostave. Paľo Blaho bol na dovolenke a Rasťo Urgela si
doliečuje zranenie z minulého kola v Žiline. Zápas
v Žiline im nastavil zrkadlo tejto súťaže, a preto sa
dostatočne pripravili proti Martinu.
Začiatok zápasu vyšiel hosťujúcemu tímu. Martin
začal nátlakovou hrou a domáci sa prvých 15 minút viac bránili. Súper viac behal a kombinoval, no
do väčšej šance sa nedostal. Naopak, boli to domáci, ktorí z priameho kopu ohrozili bránu strelou
z rohu šestnástky. Brankár hostí zostal prekvapený, keď čakal centrovanú loptu na územie päťky,
ale Jano Žiak ju kopol k pravej tyči a lopta uviazla
v sieti, 1:0. Súper mal optickú prevahu a vypracoval si aj niekoľko sľubných príležitostí, no stav zostal nezmenený. V druhom polčase to boli domáci,
ktorí boli aktívnejší. V 52. minúte sa presadil Robo
Neuschl v šestnástke medzi súperovými hráčmi,
kde svojim dôrazom na dvakrát dokopol loptu
do brány, 2:0. Žiarsku radosť z gólu im prekazil súper o necelé dve minúty, keď k strieľajúcemu útočníkovi nikto nedostúpil a on nekompromisnou stre-

lou na úrovni šestnástky znížil. Od toho momentu
Martin zatlačil Žiarčanov na vlastnú polovicu,
kde ich miestami podroboval zdrvujúcemu tlaku.
Od 70. minúty však domáci hru vyrovnali a vypracovali si aj niekoľko šancí. Pri jednej z nich nastrelili
brvno. Mali aj niekoľko nebezpečných rohových
kopov, kde jednoznačne v hlavičkových súbojov
dominovali, no netrafili odkrytú prázdnu bránu.
V 82. minúte prišiel zákonite trest. Súper vyrovnal
po neprikrytí svojich útočníkov, kde Žiarčania nedokázali pred bránou zhustiť priestor. Záver zápasu
bol dosť hektický. V 87. minúte sa domáci po rohu
konečne presadili a Julo Dobrota dokázal v skrumáži loptu nohou poslať do brány. Koniec zápasu
však takticky nezvládli a v poslednej minúte opäť
inkasovali. Po centrovanej lopte, ktorá išla cez celú
päťku, sa súperov hráč dokázal presadiť a z uhla popod padajúceho brankára vyrovnal.
Aj keď s trpkým koncom pre domácich môžeme
konštatovať, že takýto zápas s vysokou úrovňou
žiarsky fanúšik nevidí často. Preto dúfame, že si diváci nájdu cestu na žiarsky štadión aj v budúcnosti.
Rastislav Štanga
(Pokračovanie na 15. strane)

