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HviezdosLavička - miesto pre vašu inšpiráciu

Jedinečnú výstavu rôznych druhov Biblie si
môžete pozrieť v žiarskom Mestskom kultúrnom
centre od 10. septembra. Bližšie informácie o tejto jedinečnej výstave nájdete na 4. strane.
BLÍŽIA SA DNI JESENNEJ ČISTOTY

Dni jesennej čistoty sa uskutočnia
od 24. do 29. septembra. Žiarčania sa počas
týchto dní budú môcť opäť zadarmo a legálne
zbaviť nepotrebného odpadu. Strana 4.

STRANA 2

V ŽIVOM KÚTIKU NAŠLO DOMOV
AJ MINIPRASIATKO

Foto: Žiarovky.

V rodine majú
zakódovanú
dlhovekosť
STRANA 5

Miniprasiatko Hugo, ktoré donedávna žilo
v panelákovom byte, sa pred niekoľkými dňami presťahovalo do živého kútika v parku. Pobyt na čerstvom vzduchu mu prospieva. Viac
na 2. strane.
ŠETRENIE NÁKLADOV
NA STRAVOVANIE V ŠKOLÁCH

Vďaka verejnému obstarávaniu potravín
do školských jedální ušetrí mesto náklady
na stravovanie. Kritériom bola najnižšia suma,
ktorá však definovala kvalitu potravín. Strana 2.

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď,
v hotovosti.
Tel: 0905 602 942

Ku kaplnke vedie
náučný chodník
STRANA 3
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Verejným obstarávaním ušetrí mesto na stravovaní v školských zariadeniach
Vďaka verejnému obstarávaniu potravín
do školských jedální sa mestu podarí ušetriť
náklady na stravovanie v školách. Rozdiel oproti predpokladanej sume predstavuje takmer
36 percent.
Obstarávanie potravín nerobí mesto Žiar
nad Hronom iba tento rok. „Vždy sa robí taká forma verejného obstarávania, aká prináleží predpokladanej obstarávacej sume,“ vysvetľuje vedúca
Odboru školstva a športu, Marga Mergová a dodáva: „Podľa toho si vedúce jedální robili prieskumy
trhov alebo aj iné súťaže, ktoré im robila osoba
odborne spôsobilá.“ Zásobovanie jedální prebieha
na základe uzatvorených zmlúv, ktoré sa uzatvárajú väčšinou na jeden alebo dva roky. Zmluvné
dodávky potravín sú všade na zariadeniach školského stravovania. V lete sa konali verejné súťaže
do jedální materskej školy. „Súťaž sme pripravovali
od začiatku roka. Bola to niekoľkomesačná robota.

Bolo veľmi dôležité, aby si vedúce školských jedální
zadefinovali kvalitu potravín. I keď kritériom bola
najnižšia suma, ale na základe kritérií, ktoré definovali kvalitu potravín,“ spresňuje ďalej Marta Mergová a dodáva: „Poďakovanie za prípravu súťaži patrí
vedúcim školských jedální, metodičke pre školské
stravovanie, Dane Štefankovej a Želmíre Urgelovej,
ktorá je osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie.“

Najviac stravníkov mala v minulom
školskom roku „Štvorka“

Finančné príspevky, ktoré rodičia platia za svoje deti, sa môžu použiť iba na nákup potravín.
Zriaďovateľ, naopak, platí všetky režijné náklady,
t. z. platy kuchárok, služby či energie. „V materskej
škole je výška režijných nákladov na jedného žiaka
1,30 eura. Najnižšie réžie sú v Základnej škole na
Ul. Dr. Janského – 0,74 eura na žiaka,“ konkretizuje

ďalej Marta Mergová. V Základnej škole na Ul. M.
R. Štefánika je výška režijných nákladov na žiaka
0,94 eura a v Základnej škole na Jilemnického ulici
1,04 eura. Najvyššia zastravovanosť bola v minulom školskom roku na „Štvorke“ – 77,35 %.
Rodičia si za dieťa v detských jasliach zaplatia
1,19 eura za raňajky, desiatu, obed a olovrant.
Rovnakú sumu zaplatia aj rodičia detí v materskej
škole, ktoré majú počas dňa desiatu, obed a olovrant. Rodičia žiakov I. stupňa zaplatia za desiatu
0,40 eura a za obed 1,01 eura. Na druhom stupni
je suma o čosi vyššia. Za desiatu platí žiak 0,50 eura
a za obed 1,09 eura.
„Od nasledujúceho školského roka si budú môcť
žiaci v Základnej škole na Ul. Dr. Janského a na Ul.
M. R. Štefánika kupovať mliečne desiate z mliečnych automatov, ktoré v tomto období na uvedených školách inštalujeme,“ dodáva na záver Marga
Mergová.
(li)

Podpora pre seniorov i deti v jasliach

HviezdosLavička
Členovia neformálnej skupiny Žiarovky sa
rozhodli oživiť zanedbaný a nevyužitý verejný priestor v medziblokovom priestore
na Hviezdoslavovej ulici. Pretvorili ho na estetický zelený interaktívny priestor, kde nechýbajú bylinky či ovocie.
Okrem toho tu pribudla aj lavička. „HviezdosLavička bude lavička, na ktorej si obyvatelia mesta
budú môcť prečítať napríklad aj Hviezdoslavove verše, napísať vlastné, či iba tak pozerať večer
na hviezdy,“ hovorí Kamila Beňová z NS Žiarovky.
Pre Hviezdoslavovu ulicu sa Žiarovky rozhodli aj
práve kvôli tomu, že nesie meno samotného spisovateľa. Okrem toho, na lavičke i na chodníku budú
zaznačené jeho verše a pri lavičke bude pre každého prístupná aj knižka. Upravený priestor budú
nadšenci z neformálnej skupiny aj naďalej zveľaďovať. Na oživení verejného priestoru sa okrem Žiaro-

Dobrovoľníci oživili zanedbaný priestor.
viek podieľali aj mestské Technické služby a Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom.
V rámci projektu HviezdosLavička, ktorý podporila Nadácia Intenda, zorganizovali Žiarovky aj podujatie s názvom Hvied/na/oslav/a. O tejto akcii vás
budeme informovať v budúcom čísle Mestských
novín.
(li)

Miniprasiatko Hugo už robí spoločnosť kozičkám v parku

Pred pár mesiacmi sme písali o Hugovi – miniprasiatku, ktoré jeho majiteľ choval v panelákovom byte. V súčasnosti je situácia iná. Hugo
našiel domov v žiarskej mini ZOO.
Hugo je z druhu gottingenských miniprasiatok.
Charakteristický je krátkymi nožičkami, mierne
previsnutým bruškom a tradičným rypáčikom.
Jeho majiteľ Karol Hogh si ho veľmi obľúbil. Pozornosť s ním pútal všade, kam spolu prišli. Nedalo
nám to a zisťovali sme, aký mal dôvod k tomu, že
sa ho rozhodol umiestniť do živého kútika v parku.
„Pred niekoľkými týždňami som išiel na dovolenku,

tak som ho dal do opatery k známym, ktorí majú
záhradu,“ vysvetľuje Karol a pokračuje: „Keď som
sa po niekoľkých dňoch z dovolenky vrátil, Huga
som nespoznával. Pobyt v prírode, na záhrade, mu
viditeľne prospel. Mal lesklejšiu srsť, hrubšiu kožu
a nebol taký lenivý.“ Spočiatku si Karol nevedel
predstaviť, že by mal dať miniprasiatko z bytu preč.
Nakoniec však u neho zvíťazil, ako sám povedal,
zdravý rozum a Hugovi doprial život medzi ďalšími
zvieratami, vonku na čerstvom vzduchu. „Rozhodol
som sa ho umiestniť do žiarskej mini ZOO, kde je
v súčasnosti vo výbehu spolu s kozičkami a ovečkami. Najskôr sme ho skúsili dať k veľkému prasaťu,
ktoré tu má svoj domov, ale nenašli spoločnú reč,“
hovorí so smiechom Karol.
O živý kútik v parku sa starajú mestské Technické služby. S nimi sa Karol dohodol, že s Hugom sa
môže kedykoľvek stretnúť. „Huga deti zbožňujú, je
to taký miláčik. Preto ho aj naďalej budem brávať
aj do detských táborov, na ktorých sa organizačne
zúčastňujem,“ dodáva na záver Karol.
(li)

Ako sme vás už informovali, mestu Žiar
nad Hronom sa aj v tomto roku podarilo získať dotácie na akcie vo verejnom
záujme a podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.
Zo štyroch projektov boli schválené tri.
Prvým úspešným projektom, o ktorom sme písali v ostatnom vydaní novín, sa podarilo získať finančné prostriedky pre mužskú spevácku skupinu
Sekera.
Ďalší projekt podporí žiarskych seniorov. „Seniori združení v občianskom združení Jednoty dôchodcov Slovenska a v Dennom centre sa rozhodli
pre vzájomnú spoluprácu a oslovili mesto o súčinnosť pri uskutočnení a realizácii projektu Vitálni
a zdraví po celý rok,“ spresňuje Miriam Mezeiová
z Odboru starostlivosti o obyvateľa. Piateho pokračovania tohto úspešného projektu sa tiež zúčastnia členovia základných organizácií diabetikov,
zdravotne postihnutých občanov mesta a nevidiacich a slabozrakých občanov. „Cieľom projektu
je podporiť športovo zamerané aktivity všetkých
aktívnych členov týchto subjektov. Počas zimných
mesiacov je veľký záujem o cvičenie a plávanie
na mestskej Krytej plavárni (kalanetika vo vode),
čo má pozitívne účinky nielen pre ich fyzické, ale
aj psychické zdravie,“ konštatuje ďalej Miriam Mezeiová.

Skvalitnenie pobytu
na čerstvom vzduchu

Tretí úspešný projekt je určený na podporu detských jasieľ, ktoré zabezpečujú dennú starostlivosť
o deti od 6 mesiacov do 2 rokov. „V priestoroch
detských jaslí je terasa, ktorá však nie je vhodná
na využívanie pre deti. Jej zastrešením a položením
novej dopadovej plochy chceme prispieť k skvalitneniu pobytu na čerstvom vzduchu,“ vysvetľuje Miriam Mezeiová. Cieľom tohto projektu je skvalitniť
deťom pobyt na čerstvom vzduchu, ktorý je nevyhnutý pre ich zdravý vývoj a vývin a zabezpečiť ich
bezpečnosť počas pobytu na terase.
(li)
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Ku kaplnke pod Šibeničným vrchom po novom náučnom chodníku

Začiatkom mája sme vás informovali o novom
náučnom chodníku ku kaplnke pod Šibeničným
vrchom. V týchto dňoch boli osadené nové informačné tabule a chodník je tak sprístupnený
verejnosti.
Nápad na vybudovanie takéhoto náučného
chodníka skrsol v hlave Zuzany Čerťaskej. „Náučný
chodník je už niekoľko dní sprístupnený verejnosti,“ potvrdila informáciu a dodala: „Touto cestou
pozývame občanov Žiaru i širokého okolia, aby si
ho prišli pozrieť. Je to dobrá turistická trasa, navyše jednoduchá a nenáročná. Turisti zároveň získajú
potrebné informácie o kaplnke, ktorá sa spája s históriou mesta.“ Náučný chodník, resp. zastavenie
pri kaplnke je súčasťou turistického chodníka na
Šibeničný vrch. „Je to posledné zastavenie na tejto
trase. K chodníku je aj turistický sprievodca a označený je bielo-žltou turistickou značkou,“ spresňuje
ďalej Zuzana Čerťaská. Keďže cesta ku kaplnke bola
už dlhšiu dobu neprechodná, s úpravou terénu pomohli mestské Technické služby. „Zadarmo vyčistili
a vyrovnali nerovný terén. Ku kaplnke sa teraz môžete dostať smerom z cesty z tzv. Slnečnej stráne,
popri pneuservise, kde sa nachádza cestička smerom do lesa,“ vysvetľuje Zuzana Čerťaská.

aj trasu pre turistov. Informačné tabule obsahujú
najmä históriu samotnej kaplnky. „Je na nich zobrazená história kaplnky, ako bola postavená, čo
v nej bolo, dostupné sú i informácie o Michalovi
Chrástekovi, ako aj tabuľa s textom hymny piesne,
ktorú o kaplnke Chrástek napísal,“ približuje Zuzana Čerťaská a dodáva: „Poďakovanie patrí Technickým službám, s. r. o., ktoré sa postarali o vyčistenie
trasy a naďalej sa o chodník budú starať, aby bol
pre turistov stále prístupný. Ďalej Františkovi Kovárovi z OZ Kamenica, ktorý na vlastné náklady
vyznačil turistickú trasu a Márii Zaťkovej a Richardovi Kafkovi, ktorí pomáhali s prípravou textu
na informačné tabule.“
Kaplnka pod Šibeničným vrchom je zasvätená
Panne Márii ako prejav vďaky a úcty. Vlani dovŕšila
300 rokov. Kaplnka aj s pozemkom, na ktorom sa
nachádza, patrí do majetku banskobystrického biskupstva. Keďže kaplnka nie je majetkom mesta, to
nemôže nijako do jej rekonštrukcie či prípadných
úprav žiadnym spôsobom zasahovať. Nevie sa
preto, v akom stave sa nachádza interiér kaplnky.
Posledná rekonštrukcia kaplnky bola ešte v roku
1995. Odvtedy sa nevyužíva a objekt postupne
chátra. I keď z vonka je kaplnka v pomerne dobrom
stave, bolo by potrebné natrieť ju a zabezpečiť proti prípadnému vlhnutiu.
(li)

Kaplnka nie je majetkom mesta
Náučný chodník mesto sprístupnilo v spolupráci
so Slovenským turistickým klubom, ktorý označil

Nový školský rok bude plný zmien
V pondelok 3. septembra sa všetkým školákom a pedagógom začal nový školský rok, ktorý prinesie množstvo noviniek.
Brány škôl sa v pondelok na Slovensku otvorili vo
viac ako 2 200 základných a 780 stredných školách.
Navštevovať ich bude takmer 52-tisíc žiakov 1. ročníka.
V Žiari nad Hronom sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tri základné školy. „Presné počty žiakov
na jednotlivých školách budeme vedieť až po 15.
septembri,“ vysvetlila Adriana Giláňová z Odboru školstva a športu a dodala: „Počet prvákov na
jednotlivých školách však vieme už aj k začiatku
školského roka. Najviac ich nastúpilo do Základnej
školy na Ul. M. R. Štefánika. Do lavíc si tu zasadlo
54 prvákov. O dvoch menej bude chodiť do Základnej školy na Ul. Dr. Janského a 36 prvákov do
Základnej školy na Jilemnického ulici.“ V Žiari nad
Hronom je ešte Základná škola s materskou školou
Štefana Moysesa, ktorá však nepatrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Cirkevnú školu bude od
septembra navštevovať 31 prvákov,“ spresnila ďalej
Adriana Giláňová.

Pilotné testovanie piatakov
Od septembra čaká školákov niekoľko zmien
a noviniek. K reformným ročníkom pribudnú de-
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viataci, ktorí ako poslední prejdú na nový spôsob
výučby. Už na jeseň sa v rámci prípravy testovania
uskutočnia na vybraných školách pilotné overovania testovacích nástrojov pre Testovanie 5, určené
pre žiakov 5. ročníkov základných škôl.
Zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese a v organizácii vyučovania prinesie aj úprava školskej
legislatívy. Podľa nej bude možné prekročiť maximálny počet žiakov v triede, a to na základe návrhu
zriaďovateľa a po súhlase rady školy. K prijatiu vyššieho počtu žiakov sa tak už nebude musieť vyjadriť Štátna školská inšpekcia.
Najbližšie si školáci od svojich povinností oddýchnu počas jesenných prázdnin, ktoré budú tento rok od 31. októbra do 2. novembra.
(li)
PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM ROKU
2012/2013

Jesenné prázdniny
Vianočné prázdniny
Polročné
Jarné
Veľkonočné
Letné

noviny.ziar.sk

31.10. – 2.11.
24.12. – 7. 1.
1. 2. – 4. 2.
25. 2. – 4. 3.
28. 3. – 3. 4.
1. 7. – 2. 9.

Lístky na predstavenia
kúpite aj na námestí

Ako sme vás už informovali, aj jesenná sezóna
s Mestským kultúrnym centrom bude opäť plná
zaujímavých kultúrnych a hudobných podujatí.
Vstupenky na ne si už onedlho budete môcť kúpiť aj v centre mesta.
Lístky na kultúrne, spoločenské a hudobné podujatia ste si doteraz mohli kúpiť iba v pokladni
Mestského kultúrneho centra. Jeho vedenie sa
však svojim návštevníkom chce priblížiť nielen
bohatým kultúrnym programom, ale aj službami.
Jednou z nich je aj nové predajné miesto. „Lístky
na predstavenia si naši diváci budú môcť už čoskoro zakúpiť aj priamo na námestí, a to v novinovom
stánku na prízemí „Bieleho domu“, hovorí Michaela
Pribilincová, riaditeľka MsKC a pokračuje: „V predpredaji si už môžete kúpiť napríklad vstupenky na
koncert žiarskej hudobnej skupiny Banda Americano, ktorá s ešte pôvodným repertoárom piesní
dlhé roky pôsobila ako dobre známa skupina Pedál. Žiarski hudobníci sa predstavia v spoločnom
programe s jazzovou legendou Petrom Lipom.“
V predpredaji sú už aj lístky na Sitňan fest so skupinou Iné Kafe, na Miroslava Donutila či na koncert
Lucie Bílej. „Lístky si môžete rezervovať aj prostredníctvom web stránky www.mskcentrum.sk. Tam
tiež získate všetky potrebné informácie k plánovaným podujatiam na niekoľko mesiacov dopredu,“
dodáva Michaela Pribilincová. Novinkou sú aj lístky
s ochrannou známkou, vďaka čomu bude žiarske
Céčko predchádzať ich falšovaniu.
(li)

Univerzita tretieho veku
– úvod do štúdia
POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA

Univerzita tretieho veku Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici a mesto Žiar nad Hronom oznamujú budúcim účastníkom vzdelávania na Univerzite tretieho veku v Žiari
nad Hronom, že prvé stretnutie, na ktorom
budú poskytnuté všetky informácie týkajúce
sa štúdia v akademickom roku 2012/ 2013, sa
uskutoční dňa 11. septembra 2012 o 16.00
hod. v priestoroch Základnej školy na Ul. M. R.
Štefánika č. 17 ( II. ZŠ) v Žiari nad Hronom.
Zároveň oznamujeme, že máme posledné
voľné miesta na študijné odbory Záhradníctvo (2 miesta), Starostlivosť o zdravie (5 miest),
Kresba – maľba (3 miesta), IKT (2 miesta)
a psychológia (10 miest). Prihlásiť sa môžete
11.9.2012 o 16.00 hod. na úvode do štúdia, alebo dovtedy na MsÚ na Odbore školstva a športu u PhDr. Marty Mergovej.
(r)
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Dni jesennej čistoty už v septembri

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci so spoločnosťou Technické služby – Žiar nad Hronom,
a. s. pripravuje Dni jesennej čistoty 2012 a to
v čase od pondelka 24. septembra do soboty
29. septembra.
Veľkokapacitné kontajnery a mobilná zberňa
budú rozmiestnené podľa stanoveného harmonogramu na základe predchádzajúcich skúseností

z konania týchto dní. Pri kontajneroch nebude ani
tentoraz chýbať stála služba označená reflexnými
vestami a menovkami, ktorej úlohou je dohliadať
na pokojný priebeh Dní jesennej čistoty a usmernenie občanov čo patrí a nepatrí do kontajnera
a mobilnej zberne.
Naši občania sa už teraz môžu pripraviť na to, že
sa bezplatne zbavia nepotrebných vecí, ktoré sa
stali odpadom – objemného odpadu (napríklad
starý nábytok, sedacie súpravy – treba to predtým
rozbiť na menšie kusy), drobného stavebného odpadu (napríklad z prerábania bytu), šatstva, starých
kobercov a podobne.
Podrobné informácie o Dňoch jesennej čistoty
2012 budú občanom poskytnuté v najbližšom čísle
Mestských novín a zverejnené aj v iných médiách
dostupných v meste Žiar nad Hronom.
OŽP

V rámci Európskeho roku aktívneho starnutia
a solidarity medzi generáciami 2012 bola vyhlásená súťaž Príbehy zo života. Európsku súťaž
vyhlasuje PAU Education v spolupráci s národnými koordinačnými útvarmi. Prihlásiť sa môžete do 16. septembra.
Ocenenia Príbehy zo života opisujú zaujímavý
životný príbeh, s ktorým sa chcete podeliť. Ten,
koho si vyberiete pre Príbeh zo života môže byť
úžasný rodič, podnikateľ, ktorý začal svoje vlastné podnikanie, advokát, ktorý bojoval za správnu vec, niekto, kto pomáha druhým, žije na
fascinujúcom mieste, bol svedkom zaujímavej
udalosti, alebo je to ten najúžasnejší starý rodič na
celom svete. Iba to musí byť niekto, koho poznáte.
Kto z ľudí, ktorých poznáte, je podľa vás úžas-

ný? Urobil podľa vás niekto niečo zaujímavé, milé, hodnotné, odvážne, bláznivé, úžasné, altruistické, nebezpečné alebo veľkorysé
a dokonca v tom stále pokračuje? Vytvorte Životný príbeh nejakého vášho známeho, použite fotografie a príbehy, ktoré ste zozbierali a
prerozprávajte príbeh jeho života a to, čo robí
teraz. Je to vynikajúci spôsob, akým povedať celému svetu o tom, aký je tento človek fantastický.
Okrem toho najlepšie príspevky z každej krajiny
budú ocenené digitálnou kamerou a celkový víťaz
získa výlet do Bruselu, kde si svoju cenu preberie počas Ceremónie Európskych ocenení.
Informácie a prihlášky nájdete na webovej stránke http://www.er2012.gov.sk/.
(r)

Príbehy zo života

Biblia na cestách

Krytá plaváreň bude
po dvoch mesiacoch
letných prázdnin opäť
otvorená od pondelka
3. septembra.
V období, kedy je
plaváreň pre verejnosť
zatvorená, sa v jej objekte pravidelne vykonávajú
rôzne údržbové práce. Počas ostatných mesiacov
sa čistili bazény, vymieňali svietidlá na bazénovej
časti, oceľová konštrukcia bazéna sa ošetrila povrchovým náterom a v detskom bazéne sú nové vodné trysky. Otváracie hodiny a výška vstupného zostávajú nezmenené. Okrem toho sa v priestoroch
plavárne konajú plavecké kurzy pre začiatočníkov
a kurz batoliat. V areáli krytej plavárne sú k dispozícii sauna, fitness centrum, expresso, kozmetický
salón, kaderníctvo, manikúra a pedikúra.
Letná sezóna na plážovom kúpalisku bude pravdepodobne ukončená druhý septembrový víkend.
(li)
OTVÁRACIA DOBA
Pondelok

sanitárny deň do 14.00 hod.
14.00 – 15.00 hod. – verejnosť
15.00 – 17.00 hod. – plavecký klub MŠK ZH
17.00 – 20.00 hod. – verejnosť, kluby MŠK
– posledný vstup o 18.30 hod.
Utorok

10.00 – 15.00 hod. – verejnosť
15.00 – 17.00 hod. – plavecký klub MŠK ZH
17.00 – 20.00 hod. – verejnosť
– posledný vstup o 18.30 hod.
Streda

10.00 – 17.00 hod. – verejnosť
17.00 – 20.00 hod. – RELAX ŽENY
– posledný vstup o 15.30 hod.
Štvrtok

10.00 – 15.00 hod. – verejnosť
15.00 – 17.00 hod. – plavecký klub MŠK ZH
17.00 – 20.00 hod. – verejnosť
– posledný vstup o 18.30 hod.

Jedinečná putovná výstava
Knihy kníh
Biblia na cestách, výstava knihy, ktorá je
o láske a nádeji, o povzbudení a vnútornej
sile, prichádza do nášho mesta odhaliť najväčšie tajomstvá všetkých čias. Putovná expozícia chce ľuďom priblížiť Bibliu nielen
z historického hľadiska, ale zároveň sa snaží vyložiť jej posolstvo súčasnému človeku.
Návštevníci budú mať možnosť vidieť viac ako
100 exponátov kníh napísaných vo svetových jazykoch. Z tých najstarších možno spomenúť Písmo
sväté (Biblia Sacra) z roku 1766 či modlitebnú knižku z roku 1782. V kópii sa zoznámite s prekladom
Nového Zákona napísaného perom Jána Blahoslava z roku 1568. Najstaršou publikáciou výstavy je
žaltár spolu s evanjeliami pochádzajúcich z roku
1744. Vzácnym výstavným predmetom je originálny zvitok Tóry na pergamene, na ktorom je v hebrejskom jazyku opísaná časť knihy Deuteronomium.
Z nových kníh je zaujímavá Biblia z tichomorského
ostrova Nauru, jedného z najmenších štátov sveta,
písaná v naurštine. Pozoruhodná je taktiež Biblia
vo forme prístroja MP3. Obsahuje nahrávku celej
biblie v jazyku Pidgin-English, ktorým sa hovorí
na ostrove Papua-Nová Guinea a mechanizmus
je napájaný solárnou energiou. Zvláštnosťou je
tiež tzv. Biblia do nepohody, ktorá je vode odol-

Letná sezóna na kúpalisku sa
končí, plaváreň opäť otvorená

Piatok

10.00 – 15.00 hod. – verejnosť
15.00 – 17.00 hod. – plavecký klub MŠK ZH
17.00 – 20.00 hod. – verejnosť
– posledný vstup o 18.30 hod.
Sobota

10.00 – 20.00 hod.
– posledný vstup o 18.30 hod.
ná a nehorľavá, preto ju návštevníci uvidia vystavenú v akváriu. Tajomstvo materiálu, z ktorého je
vyrobená, je chránené patentovým úradom USA.
Výstava ponúka aj Bibliu pre armádu, vyrobenú
z maskáčovej látky či Bibliu pre väzňov, pričom z jej
strán si cigarety nevyrobia. Nájdete tu aj súčasné
preklady Biblií, slovníky, encyklopédie alebo knihy
pre deti a mládež, z ktorých niektoré si možno zakúpiť.
Projekt je realizovaný vďaka sponzorom a v spolupráci s mestskými a obecnými knižnicami, múzeami a mestskými organizáciami Matice Slovenskej.
Jedinečnú výstavu si môžete pozrieť aj v Žiari
nad Hronom, vo Výstavnej sieni Mestského kultúrneho centra od 10. do 28. septembra. Výstava bude
sprístupnená bez vstupného.
(r)
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Nedeľa

10.00 – 20.00 hod.
– posledný vstup o 18.30 hod.
CENNÍK SLUŽIEB

Jednorazové vstupné do bazéna
– deti do 3 rokov
– len v sprievode rodiča ZDARMA
– deti od 3 rokov do 10 rokov, dôchodcovia,
MŠK 0,70 €/hod.
1 € /2 hod.
– deti od 10 rokov, študenti do 19 rokov, VŠ
1,30 /hod. 2 € /2 hod.
– dospelí
2 € /hod. 3 € /2 hod.
– špeciálna škola, ZŤP
0,40 € /hod.
0,60 € /2 hod.
– doprovod k ZŤP 1 € /hod. 1,50 € /2 hod.
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Helena Dvornáková kráča životom už deväť desaťročí
„Mala som veľmi pekný život. Ako slobodná som
žila v Bratislave, kde som sa aj vydala. S manželom
som sa potom presťahovala do jeho rodného mesta, do Svätého Kríža,“ zaspomínala si pani Helenka,
ktorá je aj napriek deviatim krížikom na chrbte stále vitálna, krásna pani: „Cítim sa veľmi dobre. Nepamätám sa, že by mi bolo zle, alebo že by sa mi hlava
zatočila. Cítim sa úplne zdravá. Recept na dlhý život
nemám, ale dôležitý je spokojný život v rodine.“

V rodine majú zakódovanú dlhovekosť
Pani Helene zablahoželala aj Mária Biesová.
V nedeľu 19. augusta oslávila krásnych 90 rokov Helena Dvornáková. Jeseň života prežíva už
dva roky v žiarskom Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb.
Pri príležitosti okrúhleho jubilea jej najbližšia
rodina pripravila malú oslavu. Pozvanie na ňu prijali aj poslankyňa Mária Biesová, Silvia Hlôšková
zo Zboru pre občianske záležitosti a riaditeľ Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb, Peter
Hlaváč.
I keď pani Helenka prežila svoj život s manželom bez detí, bol naplnený láskou a spokojnosťou.

Na svoje detstvo má pani Helena pekné spomienky. Vyrastala spolu s ostatnými 8 súrodencami. Narodila sa siedma v poradí a keďže jej otec bol
lesníkom, vyrastali v horárni. Ako 16-ročná odišla
do Bratislavy, kde už v tom čase žila jej najstaršia
sestra Mária. Okrem práce si v hlavnom meste našla aj budúceho manžela, Michala Dvornáka. Sobáš
mali v roku 1944, kedy Bratislavu bombardovali.
Manželstvo im však vydržalo dlhé desaťročia, až
do manželovej smrti.
Keďže manžel bol svätokrížskym rodákom,
po sobáši prišli bývať do Svätého Kríža. Neskôr si
postavili dom Pod Krížom – v Petrušovej ulici, kde
v zhode a priateľstve nažívali aj s ostatnými obyvateľmi. Napríklad s pátrom Černajom či s Júliusom
a Katarínou Považanovcami. Všetci boli matičiarmi,

zapálení pre Slovensko a Slovákov.
Pani Helena sa s manželom počas dlhých rokov
vzájomne dopĺňali. Obaja boli hlboko nábožensky
založení. Okrem toho bola pani Helena po celý
život vášnivou čitateľkou, zaujímala sa o históriu.
Ešte i dnes s obľubou sleduje v televízii rôzne vzdelávacie a dokumentárne programy.
Na uplynulých deväť desaťročí má podľa vlastných slov iba pekné spomienky, v ktorých je uložená aj úžasná spolupatričnosť celej rodiny. V rodine
tiež majú zakódovanú dlhovekosť. Jej najstaršia
sestra sa dožila 99 rokov, druhá 97, ďalšia 91 rokov.
V súčastnosti má ešte 88-ročnú sestru Aničku a jediného brata, ktorý má 86 rokov.

Gratulanti si s pani Helenou aj podebatovali.

Slovenské národné povstanie vypuklo pred 68 rokmi
Od Slovenského národného povstania uplynulo už 68 rokov. Okrem Slovákov v ňom bojovalo viac ako 20 národov.
V utorok 28. augusta sme si spomienkovou slávnosťou pripomenuli 68. výročie Slovenského národného povstania. Pred sochou Ladislava Exnára
vzdali hold všetkým známym i neznámym hrdinom, ktorí sa za nás obetovali, členovia Oblastného
výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia Obvodného úradu, mesta Žiar
nad Hronom, ako aj zástupcovia politických strán či
rôznych spoločenských organizácií.
Spomienkové oslavy pokračovali v podvečerných
hodinách na Šibeničnom vrchu, kde sa uskutočnili
tradičné preteky žiakov a dospelých do vrchu, ako
aj cyklistické preteky. Na záver bola zapálená par-

tizánska vatra.
Slovenské národné povstanie bolo ozbrojeným
povstaním slovenských povstaleckých jednotiek
počas II. svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na slovenské územie. Začalo sa
29. augusta 1944 a centrom povstania sa stala Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili v noci z 27. na 28. októbra 1944 a časť
jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja.
Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až
do oslobodenia krajina na jar 1945.
V partizánskych a povstaleckých jednotkách na
Slovensku bojovali okrem Slovákov a Čechov aj Sovieti, Bulhari, Poliaci, Juhoslovania, Francúzi (vyznamenali sa najmä v bojoch o Strečno), Židia, Nemci,
Maďari, Angličania či Američania, celkovo antifašis-

ti z viac ako 20 krajín. Hlavnú bojovú zložku tvorila povstalecká armáda, pozostávajúca z približne
60-tisíc vojakov, ktorých prevažná väčšina boli Slováci.
(li)

Spomienková slávnosť
pred sochou Ladislava Exnára.

V táboroch ZAŽIAR každý zažiari
Občianske združenie ZAŽIAR pripravilo nový skvelý
projekt zameraný
na efektívne využívanie voľného času
detí a mládeže mesta Žiar nad Hronom.
Ich hlavným zámerom je upevňovať
občianske povedomie mladých, ktorí v
dnešnej dobe nemajú toľko možností stretávať sa v prírode mimo
mesta.
Každý z táborov má iný príbeh, inú myšlienku a dej, ale ústrednú výchovnú tému majú
rovnakú – naučiť sa spolupracovať, oddia-

liť sa od počítačovej techniky, vytvárať nové
priateľstvá, naučiť sa žiť v prírode, chrániť ju a
spoznávať jej dary. Už túto jeseň sme pre vás
pripravili jedinečný Halloween tábor, ktorý sa
uskutoční počas jesenných školských prázdnin
od 31.10. do 4.11.2012 v rekreačnom zariadení Kováčová – Bienska dolina. V cene 85 €
(5 dní) je zahrnutá strava 5x denne, pitný režim, animátori, celodenný animačný program, nepretržitá
zdravotná služba, materiálno-technické vybavenie celotáborového programu, jazda na koňoch a
na štvorkolkách, sladkosti a DVD s fotkami. Cena
je v rátane DPH a poplatkov.
Ak sa chcete vyhnúť nude, spoznať nových
priateľov, zažiť to, čo v meste nezažijete, chcete
na vlastnej koži vyskúšať, čo znamenajú slová
– dobrodružstvo, fantázia, sranda, spolupatričnosť, výhra, radosť a súťaživosť dlho neváhajte,
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nahovorte kamošov, pretože kto nezažije to čo
vy, nepochopí. Je to jedinečná príležitosť stať
sa tým, kým ste vždy len snívali byť, je to príležitosť ocitnúť sa v situáciách, s ktorými sa bežne
nestretávate, je to príležitosť prísť na to, čo vás
skutočne baví a napĺňa, je to príležitosť nechať sa
unášať hrou, stať sa jej súčasťou a robiť skutočnosť
z toho, čo sa vám doteraz preháňalo len v hlave, je
to príležitosť naučiť sa čeliť strachu počas nočných
strategických hier, je to príležitosť, vďaka ktorej
odhalíš svoje druhé JA! Toto všetko sa môže stať
realitou, a to práve v táboroch ZAŽIAR, v ktorých
každý ZAŽIARI.
Viac sa dozviete na na facebooku http://www.
facebook.com/taboryZaziar) alebo na webovej
stráne www.taboryzaziar.sk.
Martina Hlôšková
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Návraty do Horných Opatoviec
„Zdravas, Panna Mária,
milosti plná...“ – denne
takto oslovujeme prostredníčku medzi zemou
a nebom. Lúče jej milosti
sú vo svete rozosiate a známe v podobe rôznorodých
prívlastkov. Tú, ktorá sa
zapísala do vďačných sŕdc
Hornopatovčanov, sme si
nazvali – Zelná.
Na pamätníku našej zlikvidovanej obce v roku 1969 sa
píše: „Tu mŕtva obec leží ako
Socha P. Márie zákony doby kázali“. Parafráz bočného oltára, za výstižne komentuje bezje čiastočne citnosť takej industrializácie
poškodená (neekologickej výroby hliníz r. 1995 pred ka), ktorá stála nad hodnojej zmiznutím tou života 1380 obyvateľov
jednej z najstarších kultúrnych obcí Pohronia. Nie
div, že keď 20. storočie zásluhou kňazov vdp. Štrbáňa a Mons. Šišku obec dala Slovensku 7 kňazov
a 19 rehoľných sestier, objavilo sa aj pomenovanie,
že Horné Opatovce – „to je slovenský Vatikán“. V súčasnosti v obkľúčení kopcovitých novotvarov regionálneho odpadu sa týči už len zdvihnutý prst veže
Kostola sv. Vavrinca (kultúrnej a jedinej pamiatky
na H. Opatovce), ktorý rodáci t.č. rekonštruujú. Ide
v poradí o tretí kostol na tomto mieste. Po dobe
vandalizmu nám z neho záhadne „zmizla“ vzácna socha P. Márie, ktorá dokázateľne pamätníkmi
milostivo zasiahla do života viacerých obyvateľov
(pozn. autorky: sama žijem s obrazom jej úsmevu,
keď bola vypočutá moja prosba za záchranu brata).
Informácia o jej osude by nám bola veľmi vzácna.
Ruka milosti P. Márie akoby chránila celú obec a jej
okolie dlhodobo. Veď už v poradí dva kostoly jej
boli zasvätené a patrónom sa stal sv. Vavrinec.

a znásobovať vieru ľudí. Podobne zázračné účinky
vody zo studničky mi potvrdil aj príbeh, ktorý mi
vyrozprávala nedávno zosnulá M.O.: „Ako 11-ročná
som ochorela na týfus a z piatich infikovaných týfom som prežila iba ja. Trvala som na tom, že vyzdraviem, ak mi z lesa tej vody donesú.“ Príbuzným
sa nechcelo do lesa, a tak jej podali bežnú vodu.
Ona ju po ochutnaní odmietla a nástojila na svojom. Keď jej vyhoveli, po napití vody zo studničky
sa jediná uzdravila.
Obec zmizla, ale sila koreňov domova už len
v dome Otca je pre pozostalých rodákov a potomkov – už nielen po Slovensku, v Čechách, ale v celom svete roztrúsených – sem neustále priťahuje.
V kostole pri 100. výročí konsekrácie vlani sme
ich odhadli na tisícku. Chrám svojimi klenbami,
akustikou, zvyškami vitráží i v Tirolsku zhotovenými zvyškami zariadenia vždy znovu udivuje mnohých návštevníkov, turistov, pútnikov z farnosti
Hosťovce, Dolnej Súče, Žiaru nad Hronom, Hliníka
nad Hronom, Ladomerskej Viesky, ale i zo zahraničia. Ako každý rok i t. r. 8. septembra sa stretneme
na hodovej sv. omši. Bude to už tretie podujatie
t. r. OZ. V júni bol po sv. omši aj koncert troch kňazov a nadanej speváčky, pôvodom z obce.
A v obci má pôvod i vdp. Róbert Ondrík, ktorý
11. augusta t. r. celebroval sv. omšu priamo v lese
pri novopostavenom pamätníku P. Márie – Zelnej.
Staručký buk totiž rozčesli búrky, časom zotlel. Bolo
to v rámci XIII. ročníka Prechodu Gráfovskou – takto
sme si pomenovali naše putovanie po tradičných
pamätných miestach v okolí Opatoviec a kde plánujeme vybudovať i náučný chodník. Sv. omša

Miesto úcty k P. Márii
– Zelnej sa nachádza v Gráfovskej
Miesto úcty k P. Márii – Zelnej sa nachádza
v Gráfovskej v lese neďaleko obce. Najmenej
dve storočia sa o ňom traduje.
Bolo to v čase sviatku Nanebovzatie P. Márie. Furmani viezli zo svahu voz plný dreva. Hrozilo, že sa
nebezpečne naložený skláti do rokliny. Po zúfalej
prosbe k P. Márii sa voz zastavil na mohutnom kmeni buka. Nikomu sa nič nestalo. Z vďaky za záchranu furman buk ozdobil obrázkom P. Márie. Neďaleko vyvrela i studnička. Opatovčania sem putovali,
adorovali, k buku nosili kvety a v tom čase bujne
rastúce liečivé bylinky – zelinky (z toho prívlastok
„Zelná“). Usušené potom úspešne pomáhali liečiť

Časť turistov pri „Jániku“.

Nový pamätník P. Márie – Zelnej v Gráfovskej.
Vpravo pôvodný kmeň buka.
pri prechode sa konala mimoriadne po prvý raz
a za účasti 114 turistov – dospelých i detí. Trochu
nás ochladil jemný dáždik, ale bolo úžasné hlboko
v lese počúvať modlitby, spev, spontánnu homíliu.

Pripravuje sa monografia
Horných Opatoviec
Nevynechali sme ani následnú púť ku stĺpu sv.
Jána Nepomuckého (hovorovo „Jánik na Plešinách“
– bola to hranica obce a lesa). I ten už zdevastovaný
našli rodáci (J. Olajec, J. Ondrík a i.), znovu zložili,
dotvorili, sošku zakúpil vdp. Ondrík a slávnostne
posvätil.
Po zvykovom občerstvení v parku pri kostole (=
našom už iba duchovnom domove) sa na účastníkov valného zhromaždenia OZ usmialo už i slnko.
Na jeho záver sa predstavil i V. Sklenka, ktorý s D.
Benčovou (obaja pôvodom z obce) sú zostavo-
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zľava:
Jozef Hlinka, predseda OZ,
M. Zaťková, J. Ondrík, vdp. R. Ondrík
vateľmi novopripravovanej monografie obce. Jej
súčasťou bude vzácny rukopis mons. A. Klimana,
v kolektíve autorov sú svetskí i cirkevní odborníci,
regionálni znalci, fotografie i spomienky rodákov.
Horné Opatovce sú síce vyškrtnuté z mapy, ale
nie zo sŕdc potomkov a ani z histórie Slovenska.
Minulosť stredného Slovenska Žiarskej kotliny ešte
nevydala svoje poklady, keďže archeológia okrem
unikátnych nálezov má tu aj veľké dlhy v nepreskúmaných lokalitách – napr. i v katastri našej obce,
ktorá bola v dištrikte Súsol, Rimania pri Hrone,
V. Morava, prvé kostoly...).
Naše združenie sleduje cieľ: Poznaním minulosti
čerpáme silu z pokladov jej múdrosti, svetla viery,
ale tak, aby sme nemuseli jej chyby opakovať – ani
ekologickú tragiku našej obce, ani úbohosť stavu
súčasnej etiky. Bližšie pozri www.horneopatovce.
pum.sk
Mgr. Mária Zaťková,
členka preds. OZ H.Opatovce

Tradičná hodová sv. omša
Občianske združenie Horné Opatovce
a Mestské kultúrne centrum
Žiar nad Hronom
vás srdečne pozývajú
na Tradičnú hodovú sv. omšu
v sobotu 8. septembra o 11.00 hod.
v Kostole sv. Vavrinca
v zaniknutých Horných Opatovciach
(t. č. súčasť Žiaru nad Hronom).
Okrem sv. omše a agapé
bude v kultúrnom programe:
•Opatovský spravodaj (už od 10.00 hod.)
•Dychová hudba
•Zmiešaný spevácky zbor
z Kremnice Chorus Cremniciensis
•Remeselníci s ukážkami ľudových výrobkov
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Na Agátovicu prišlo viac ako 400 návštevníkov
valík, množstvo kapiel a k tomu Slobodná Európa,
ktorá je právom považovaná za to naj zo slovenskej
punkovej scény. Skvele zahrali aj ostatné kapely
ako žiarsky Sitňan či The Fialky. Festival sa zaobišiel
bez akýchkoľvek incidentov či vandalizmu.
Ďakujeme za Agátovicu 2012 a už teraz sa tešíme
na ďalší ročník. Gratulujeme organizátorom – skupine Agáte, ktorí to aj vďaka partnerom, priateľom
a kolegom zvládli na výbornú.
(MsKC)

Nedeľné kino
pre najmenších
VESMÍRNI OPIČIACI
9.9. O 15.00 HOD.

(animovaný, 80 min., český dabing)
NASA stojí pred nebezpečnou úlohou a
do služby je teda povolaný vnuk prvého šimpanzieho kozmonauta – Ham Tret.Lenže Ham je
pôvodom cirkusák. Vstupné: 1 €
IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV
16.9. O 15.00 HOD.

(animovaný, 76 min., český dabing)
Profesor Habakuk Tibatong žije na malom
vzdialenom ostrove so skupinou zvieratiek, ktoré učí rozprávať. Vstupné: 1 €

V piatok 24. augusta sa na pomocnom futbalovom ihrisku v obci Lutila uskutočnil ďalší ročník obľúbeného punkového festivalu Agátovica. Festival prekonal očakávania organizátorov,
keďže počet návštevníkov presiahol magickú
400-ku.
Aj napriek úvodnému sklzu, ktorý zapríčinili technické problémy, sa festival podarilo úspešne realizovať. Zahrali všetky avizované kapely, paradoxne
až na domácu Agátu, ktorá sa rozhodla svoj koncert zrušiť, aby v stanovenom časovom limite festivalu mohli odohrať všetky ostatné kapely. Chalani
z Agáty však už pre svojich fanúšikov pripravujú
špeciálny septembrový koncert.
Agátovica priniesla kopec punkovej hudby, dobrej nálady a ten kto na nej bol, musel odchádzať
spokojný. Výborne organizačne pripravený festi-

MUPPETS
21.9. O 17.00 HOD./23.9. O 15.00 HOD.

(rodinná komédia, 104 min., slovenský dabing)
Legendárne postavičky zo seriálu Muppets sa
vracajú v rodinnej komédii. Vstupné: 2,30 €
TOM A JERRY
30.9. O 15.00 HOD.
TOM A JERRY

Foto: DuPe
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(animovaný, 93 min., český dabing)
Prvá časť kolekcie obsahuje ich prvý príbeh
Ako mačka dostala padáka a ďalších 11 klasických grotesiek.Vstupné: 1 €
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BBSK - POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Klub rodičov
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom
vás pozýva do Klubu rodičov každú 1. sobotu v mesiaci, výnimočne v septembri 2. sobotu, t. j. 8.9.2012
(sobota) o 16.00 hod. v Pohronskom osvetovom
stredisku v Žiari nad Hronom, Dukelských hrdinov
21 (budova za planetáriom, zadný vchod).
Téma:
Drogy a mozog 1 – Konope (dokumentárny film)
Stretnutie pre všetkých, ktorí sú presvedčení,
že informovanosť môže zachrániť dieťa aj rodinu.
•Klub náhradných rodín
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom vás pozýva na stretnutie Klubu
náhradných rodín, ktoré sa uskutoční v piatok
14. septembra o 16.00 hod. v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, Dukelských
hrdinov 21 (budova za planetáriom, zadný vchod).
Stretnutie je určené aj pre tých, ktorí uvažujú o tom,
že poskytnú domov dieťaťu z detského domova.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad
na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty ľudského
poznania vám vyrozpráva program vo Hviezdnej
sále. Za priaznivých poveternostných podmienok
nasleduje pozorovanie astronomickou technikou.
Dňa 7. septembra o 20.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále vás
oboznámi s vývojom vesmíru. Poskytne vám tiež
pohľad na nočnú oblohu, predstaví najznámejšie
súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých úkazov ako
sú meteory či zatmenia. Po skončení programu je
za priaznivých poveternostných podmienok pripravené pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou. Dňa 14. septembra o 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

4.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
5.9. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
6.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
7.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
8.9. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris
9.9. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
10.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
11.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
12.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
13.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
14.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
15.9. 8.00 – 21.00 lekáreň S
16.9. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
17.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
18.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

8.9. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
9.9. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
15.9. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
16.9. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 73)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
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Jesennýseniorov
bál
Okresná a
základná organizácia
Jednoty dôchodcov
na Slovensku
pozýva
všetkých seniorov
na

Jesenný bál seniorov

ktorý sa uskutoční v rámci osláv
10-teho výročia založenia
Okresnej organizácie JDS
v Žiari nad Hronom.
Bál sa skutoční v piatok
28. septembra od 16.00 hod.
v Estrádnej sále MsKC v Žiari nad Hronom.
Hudba: M. Trokšiar.
Vstupné: 5 €.
Občerstvenie bude zabezpečené.
Predpredaj a predaj vstupeniek bude
od 10. septembra od 15.00 do 19.00 hod.
v pokladni MsKC. Tel. číslo: 045/673 82 41.

UPOZORNENIE PRE POBERATEĽOV
PRÍDAVKU NA DIEŤA

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
SNP 122 v Žiari nad Hronom, upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa, aby v termíne do 17. septembra 2012 predložili školou potvrdené tlačivo
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely prídavku na dieťa za deti, ktoré
do 31.8.2012 dovŕšia vek 16 rokov.
Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu prevziať na úrade cez stránkové dni a úradné hodiny:
pondelok, utorok 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 15.00
hod., streda 9.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.
a piatok 8.00 – 12.00 hod. Tlačivo sa nachádza aj
na webovej stránke www.employment.gov.sk
(Rodinná a sociálna politika, Žiadosti a potvrdenia,
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely prídavku na dieťa).
V prípade použitia iného tlačiva/potvrdenia musia byť uvedené všetky skutočnosti potrebné pre
posúdenie nároku na prídavok na dieťa (názov
školy, sídlo školy, školský rok, ročník, forma štúdia, stupeň vysokoškolského štúdia, dátum zápisu
do ročníka pri vysokoškolskom štúdiu). Ak dieťa,
na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa, v školskom
roku 2012/2013 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, dohodu o pracovnej činnosti, ak dieťa
po skončení štúdia nastúpilo do zamestnania.
Bližšie informácie na tel. číslach (abecedné rozdelenie agendy):
– Mgr. Dana Orolínová: 2445550 (CH,P,T,Ť,Z,Ž),
– Gabriela Pecková: 2445551 (D,Ď,G,H,L,Ľ,N,Ň,U),
– Ing. Martina Homolová: 2445552 (E,F,M,S,V,W),
– Alena Matušková: 2445553 (A,C,Č,K,R),
– Mária Fronková: 2445554 (B,I,J,O,Š).
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Hľadám domov
LINDA

Linda je krásna, max. ročná sučka. Má veľmi dobrú
povahu, na vôdzke chodí
pekne pri nohe. Je stredného vzrastu a má veľmi originálne sfarbenie.
Znesie sa s inými psíkmi, k ľuďom je priateľská.
Je kastrovaná, očkovaná, čipovaná.
FOXY

Foxy je asi 3 – 4 mesačná sučka, ktorá sa našla
na ulici. Má úžasné sfarbenie, je veľmi priateľská. Je
poriadne aktívna, preto je
vhodná len k ľuďom, ktorí sa jej budú dostatočne
venovať. Bude stredného
vzrastu, je vhodná do bytu
alebo do rodinného domu
s prístupom do vnútra.
Bude očkovaná, čipovaná
a odčervená.
TANGO

Tango na prvý pohľad
vyzerá ako starý psík
(kvôli bielej srsti na tvári),
ale skôr ide o mladého,
asi 2-ročného psíka s atypickým sfarbením. Zatiaľ
nám úplne nedôveruje,
ale je priateľský. Vie chodiť
pekne na vôdzke a vie si
sadnúť na povel. Bude kastrovaný, očkovaný a
čipovaný.
MARTY

Marty je asi 3-mesačný psík, kríženec. Bude
menšieho až stredného
vzrastu. Vhodný do bytu
alebo domu s prístupom
do vnútra.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737.

Fotokutranie
Neformálna skupina Žiarovky organizuje
v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom
a Mestskou obývačkou zbierku fotografií Žiaru nad Hronom. Svoje fotografie môžete nosiť
do Mestskej obývačky, ktorá sa nachádza
v Mestskej plavárni na poschodí.
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PREDAJ
•Predám 2 ks police (10 €), 1 ks policovú stenu (20 €), 1 ks
písací stôl (20 €), všetko v bukovom prevedení (drevotrieska),
detský luster - lietadlo, drevený (20 €). T: 0903 511 473 26/18
•Predám 1-izbový tehlový byt na Ul. M. R. Štefánika v ZH,
plastové okná, inak pôvodný stav. Cena: 24 000 €.
T: 0907 611 035
8/18
•Predám čtení 3 v 1 od G. F. Ungera č. 1008 až 1014/96 (westerny) – 1,50 €/kus. Časopis Sanctuary Express 2005 (o heavy)
– 0,35 €. Foto farebné Freedom Call – 0,25 €. Časopis Spark
1999 – 2003 – 1 €/kus. T: 0902 828 424
22/18

www.geodesy-service.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám Gallery Poster Spark č. 2 – 2 €. Gallery Poster Spark
č. 4 a 5 – 3 €/kus. Každý obsahuje 16 veľkých plagátov heavy,
rock + bootleq). VHS – Doors, Beatles. T: 0902 828 424 23/18
•Predám 20-ročnú zbierku hercov + film – 10 €. 25-ročnú
zbierku skupiny a speváci – 30 €. Časopisy Spike č. 1 a 2/03,
3/04 – 0,70 €/kus. Fanzine č. 12/06, 3, 5, 8, 12/07, 8/08 – 0,70
€/kus. Rock Shock č. 12, 13, 14, 17/03 a 3, 6, 9/04 – 1 €/kus.
T: 0902 828 424
24/18
•Predám mobilné telefóny Nokia C2-01 + záručný list
(nový). Cena: 67 €. LG – GS101 + nabíjačka. Cena: 15 €.
T: 0902 828 424
25/18

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám v zateplenom dome 2-izbový byt na Sládkovičovej ul., č. domu 2, v ZH, na 2. poschodí. Byt je čiastočne
prerobený, má 2 veľké balkóny, plastové okná. Cena: 28 000
2/18
€. T: 0915 265 102
•Predám garáž s pozemkom, 18 m2, na osvetlenej ulici
za obytným domom. Cena: 5 400 €. T: 0948 048 020
4/18
•Predám podkrovný 1-izbový byt v centre ZH, kompletne
zariadený. Rozloha: 38 m2. Plastové okná, vymenené podlahy, nové rozvody plynu a vody. Strecha, vikiere a bleskozvody po nedávnej revízii a oprave. Slušný a tichý vchod. Cena:
24 900 €. T: 0940 825 353
6/18
•Predám slnečný tehlový 2-izbový byt na Ulici Fraňa Kráľa
pri ZŠ v Žarnovici, na 2. poschodí. K bytu patria aj 2 veľké murované pivnice, byt je zateplený, má plastové okná, komín.
Možnosť vybudovať podkrovné izby. Cena: 27 000 €, dohoda
možná. T: 0915 072 400
9/18
•Predám rodinný dom (dispozične veľmi dobre riešený)
spolu so záhradou, ktorý sa nachádza v Lutile. Cena dohodou. T: 0908 661 726
12/18
•Predám veľmi pekný 2-izbový byt na Ul. Hviezdoslavovej
v Žiari nad Hronom. Cena: 26 000 €. T: 0905 200 270
13/18
•Lacno predám pekný 2-izbový byt v centre II. v Žiari
nad Hronom. T: 0905 200 270
14/18
•Predám užívacie právo na 1-árovú záhradku s veľkou chatkou s murovaným krbom v záhradkárskej osade pod Kauflandom, aktuálne od októbra. Cena: 1 300 €. T: 0944 155 928
15/18

•Predám 1-izbový byt v pôvodnom stave. Cena: 20 000 €.
T: 0917 816 429
16/18
•Predám 2-izbový tehlový byt s balkónom, plastové okná,
obývačka, kuchyňa, inak pôvodný stav. Neďaleko bývalej
ZUŠ. Cena: 22 000 €. T: 0907 832 961
17/18

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 2-izový byt, murovaný, môže byť aj v pôvodnom
stave, s balkónom, max. do 2. poschodia. T: 0903 812 410 7/18
•Kúpim 3-izbový byt. T: 0908 222 666

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...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, zrekonštruovaný. Nová cena: 20.800 EUR,
(pôvodná cena 26.000 EUR), výmera: 33 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, v pôvodnom stave. Nová cena: 21.000 EUR
(pôvodná cena 25.000 EUR), výmera: 42 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 27.730 EUR, (pôvodná
cena 32.000 EUR), výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 29.400 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. SNP
(blízko centra mesta), v pôvodnom stave.
Cena: 40.000 EUR, výmera: 58 m2 + pivnice 12 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 38.990 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov – oplotený areál Penzióna ŽIAR, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 24.500 EUR, výmera: 61 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Nová cena: 34.500 EUR, (pôvodná cena 36.750 EUR),
výmera: 65 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena:
35.990 EUR, (pôvodná cena 37.800 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 42.000 EUR, výmera: 69 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.
R. Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
48.660 EUR, (pôvodná cena 51.500 EUR), výmera: 74 m2
•3-izbový atypický tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. SNP – blízko centra mesta, kompletná
rekonštrukcia. Nová cena: 55.000 EUR, (pôvodná cena
60.000 EUR), výmera: 75 m2
•3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, kompletná rekonštrukcia. Cena: 55.000 EUR,
výmera: 81 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: 57.000 EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera: 85 m2
•2-izbový tehlový byt vo Vyhniach, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 30.000 EUR, výmera: 65 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 45.000 EUR, (pôvodná cena 71.000 EUR),
výmera pozemku: 1.056 m2
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.500 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR),
výmera pozemku: 823 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 Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová
cena: 49.900 EUR, (pôvodná cena 68.000 EUR), výmera
pozemku: 1.679 m2
•RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 97.000 EUR, zastavaná plochy:
326 m2, výmera pozemku: 837 m2
•RD v Rudne nad Hronom, vhodný na chalupu, v pôvodnom stave. Nová cena: 43.000 EUR, (pôvodná cena
66.388 EUR), obytná plocha: 80 m2, výmera pozemku:
570 m2
POZEMKY:
•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
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 25.000 EUR,
výmera: 605 m2
•stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská
Hodruša“), siete pri pozemku. Cena: 100.000 EUR, výmera: 2.408 m2
OSTATNÉ:
•obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2.
Cena 48.000 EUR
•chalupa v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaná. Nová
cena: 70.500 EUR, (pôvodná cena 77.500 EUR), úžitková
plocha: 132 m2, výmera pozemku: 524 m2

20/18

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dlhodobo prenajmem 2-izbový tehlový byt pri Tržnici v ZH, čiastočne prerobený. Voľný od 1.9.2012. Cena:
250 €/mes., vrátane energií, internetu, pri 2 osobách.
T: 0905 396 041
3/18
•Dlhodobo prenajmem 2-izbový tehlový byt v ZH, čiastočne prerobený a zariadený. Voľný ihneď. Cena: 250 €/mes. (pre
2 os.) + elektrina, plyn. T: 0949 820 443, 0907 725 121 10/18

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

Inzerujte v Mestských novinách
aj na webe www.noviny.ziar.sk
noviny.ziar.sk
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•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový zariadený byt
na Etape, 62 m2, 3 balkóny, zateplený, plastové okná.
18/18
T: 0911 296 477
•Dlhodobo prenajmem 2-izbový prerobený byt na Pod vrškoch. T: 0907 236 678
19/18
•Prenajmem nefajčiarom (max. 2 osoby) 2-izbový zrekonštruovaný, čiastočne zariadený byt. Byt je lokalizovaný
v blízkosti námestia. Cena: 330 €/mesiac, vrátane energií +
internet. T: 0902 418 438
21/18

AUTO MOTO
•Predám Kia Rio Hatchback, 1,5 LS benzín, 5-dverové, rok
výroby 2003, 56 500 km, klíma, elektrina, servo, 4x airbag,
zimné pneumatiky, centrál s DO. Cena: 3 000 €, dohoda možná. T: 0903 198 443
1/18
•Predám motocykel ITALJET, 50 cm3, úprava Malossi. Cena
dohodou. T: 0907 646 037
43/17
•Predám motocykel Piaggio X9 180. Cena dohodou.
T: 0907 646 037
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5/18

SLUŽBY
•Hľadám spoľahlivú opatrovateľku k staršej pani zo ZH.
T: 0911 374 082
11/18

Spomeňte si
na svojich najbližších aj vy
prostredníctvom MN
Súťažíme o vstupenky
na Sitňan fest s Iné Kafe
Iné Kafe patrí v súčasnosti
medzi najobľúbenejšie slovenské skupiny, ktorá vypredáva svoje koncerty nielen
po celom Slovensku, ale i v susedných Čechách. Iné Kafe
odohrá svoj koncert aj v Žiari
nad Hronom na Sitňan feste, a to 20. októbra v Estrádnej sále Mestského kultúrneho centra. Vstupenky si môžete v týchto dňoch zakúpiť v predpredaji

POĎAKOVANIE

Kto v našich srdciach žije
– neumiera...
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym za prejavy
sústrasti, spolupatričnosti a
za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným
Jozefom Kinčim
z Rybníka nad Hronom, ktorý nás navždy
opustil 6. augusta 2012.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými sa prítomní snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE

Kto ju poznal,
ten si spomenie...
Dňa 16. septembra si pripomenieme 5. výročie od smutnej chvíle, keď nás opustila
Alžbeta Meszárošová
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si s nami.
S úctou spomínajú manžel, dcéra Marika,
synovia Milan a Ivan s manželkou Olinkou,
vnučky Ivanka a Linduška s manželom Jurajom.

SPOMIENKA

Očiam si odišiel,
v srdci si zostal...
Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 10. septembra uplynú
4 roky od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Jaroslav Kopecký.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka Mária, dcéra Alenka
a syn Roman s rodinami a vnúčatá Mária, Andrej, Simonka a Romanka.
SPOMIENKA

... čas plynie, bolesť stále trápi,
ale teba nám už nikto nevráti.
Len slzy v očiach, v srdci žiaľ,
čo drahé sme mali, to nám osud
vzal...
Dňa 5. septembra si pripomíname 1. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustil otec, starý a prastarý otec, brat a
švagor
Ján Ginič.
Spomínajte s nami. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

za 5 eur, v septembri za 6 eur a v deň koncertu
za 7 eur.
Mestské kultúrne centrum v spolupráci s našimi novinami pre šiestich z vás pripravilo súťaž
o vstupenky na toto podujatie. Stačí, keď nám
do 25. septembra správne odpoviete na súťažnú
otázku: Ako dlho pôsobí na hudobnej scéne žiarska punk-rocková kapela Sitňan?
Správne odpovede nám môžete posielať mailom na adresu: mn@ziar.sk, alebo ich môžete
doručiť priamo do redakcie Mestských novín,
Námestie Matice slovenskej – budova Bieleho
domu, 6. poschodie.

Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 7. septembra si pripomíname 1. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý
Ján Štefík.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína rod. Štefíková.

Nevieš čo budeš robiť počas jesenných
prázdnin? My to už vieme!
Ak chceš zažiť to, čo vidíš na Halloween len v
telke, si odvážny a nechceš sa nudiť, neváhaj, nahovor kamaráta a vyrazte spolu s nami za dobrodružstvom! Bohatý program, nočné hry, jazda
na koóch a sladké odmeny čakajú len na teba!

Dátum: 31.10.2012 - 4.11.2012 (5 dní)
REKREAČNÉ ZARIADENIE:
Chata Kováčová - Bienska dolina
Ak sa chceš pridať aj ty, napíš e-mail na:
tabory.zaziar@gmail.com alebo vypíš prihlášku na www.taboryzaziar.webnode.sk
CENA: 85,-

(V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, jazda na koňoch,
jazda na štvorkolkách, nepretržitá zdravotná starostlivosť, upomienkové darčeky, sladkosti, CD s fotkami, poplatky. Cena je vrátane DPH.)

noviny.ziar.sk
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Centrum voľného času otvára nový školský rok
prihláška je dostupná aj na webovej stránke CVČ.
Rodičia a deti sa musia poponáhľať, nakoľko prihlášky budú prijímané do 10. 9. 2012.
Zoznam všetkých krúžkov je pre záujemcov
dostupný na adrese www.cvczh.edu.sk ale aj
na facebookovej stránke. Poplatok za krúžky ostáva
nezmenený – 1€ na celý školský rok. Okrem toho
môžu na základe svojho rozhodnutia rodičia podporiť činnosť krúžkov v našom CVČ aj odovzdaním
vzdelávacieho poukazu do 24.9.2012. Vzdelávací
poukaz každému žiakovi vydá ZŠ do 10.9.2012.

V ponuke je stovka záujmových krúžkov
September je mesiac, v ktorom sa rodičia zamýšľajú nad tým, ako ich dieťa bude využívať
svoj voľný čas po škole, kto sa mu bude venovať,
ktorým smerom sa vyberie, aby získalo jednotlivé kompetencie potrebné pre život prostredníctvom hier a zábavy.
Každý rodič chce dopriať svojmu dieťaťu veľa
vecí, vo väčšine prípadov sú však materiálne. No
detský vek je výnimočný tým, že každým dňom
dieťa objavuje niečo nové, je hladné po poznaní,
rozvíja svoje myslenie, talent.
Cieľom Centra voľného času v Žiari nad Hronom
je podať rodičom i deťom pomocnú ruku, poskytnúť ponuku a možnosť výberu rôznych záujmových útvarov aj v školskom roku 2012/2013.
Každé centrum voľného času začne svoju činnosť
prostredníctvom záujmových útvarov (krúžkov)
len na základe prijatia prihlášky do CVČ.
Naše prihlášky môžete získať osobne v CVČ alebo
žiaci v ZŠ u vedúceho krúžku, ktorý si vybrali, ale

Paleta krúžkov pre deti a mládež je pestrá,
od športových cez jazykovedné, estetické, matematické, výpočtové, turistické, až po gastronomické.
Záujmová činnosť v krúžkoch bude pokračovať
pod vedením CVČ na každej základnej škole v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom, ale aj v CVČ a
na športoviskách v meste pod vedením pedagógov a iných externých záujemcov, ktorí majú záujem venovať sa deťom vo voľnom čase. V ponuke
je asi stovka zaujímavých krúžkov, pre ilustráciu
spomenieme aspoň niektoré:
Futbalové krúžky, Malý výtvarník – MŠ, Tanečná
pre MŠ, Brušné tance – MŠ, ZŠ, Moderný tanec ZŠ,
Detský folklórny súbor HRONČEK, Roztlieskavačky,
DDR tanečné podložky, Cvičenie pri hudbe – MŠ,
Tvorivé bábkové divadlo, Keramika, Drôtikovanie
a šperkárstvo, Umenie z papiera, Maškrtníček, Objavy predškoláka – MŠ, Prežitie v prírode, Digitálna
fotografia – ZŠ,SŠ, Rybársky, Klub spoločenských

noviny.ziar.sk

hier, Kynologický, Práca s počítačom, Atletická škôlka – MŠ, Športové hry – MŠ, ZŠ, Karate – MŠ, ZŠ, Tenis, Gymnastika, Rekreačné plávanie, Lukostreľba,
Športová streľba, Letný biatlon, Cyklistika, Halový
futbal, Šport - Hry – Zábava, Netradičné športy,
Florbal, Speedminton, Šach, Volejbal, Stolný tenis,
Mama a ja – cvičenie detí s matkami, To kilo dáme
dole, Mladý záchranár, mladý opatrovateľ, mladý
hasič, Vlakom po Slovensku, Sama sebe návrhárkou, Zázračný papier, Práca s drevom, Zo života
starých mám.
Bližšie informácie získate na internetovej
stránke www.cvczh.edu.sk, ako aj priamo v CVČ
každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod., resp.
telefonicky na 045/673 33 48, 0905 295 556.
CVČ

Mestské noviny | 4. september 2012
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Donovaly Cup 2012
MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK U10

V sobotu 18. augusta zorganizoval FK Pohronie spolu so Združením CR Donovaly 2. ročník
turnaja Donovaly CUP pre kategóriu prípraviek U10 s medzinárodnou účasťou, na ktorom
sa predstavilo 10 tímov.
Tento rok na Donovaly prijali naše pozvanie
chlapci z FC Zbrojovka Brno, ktorí nakoniec celý
turnaj aj vyhrali a odniesli si krásny putovný pohár. My sme vybrali dve mužstvá (modrý a zlatý
tím), ktoré sa na úvod sezóny predstavili s rozpačitými výkonmi a obsadili 5. (zlatí) a 8. (modrí)
miesto. V turnaji nám chýbalo aj kúsok šťastia
v niektorých zápasoch (so Žilinou zlatý tím nastrelil 5 x konštrukciu brány a nakoniec prehral 0:1,

modrým, naopak, chýbalo šťastie pri pokutových
kopoch v zápase o 7. miesto s Duklou BB), ale aj
kvalita, na ktorej budeme musieť v tréningovom
procese zapracovať. Tak isto aj na slabej psychike u niektorých hráčov. Celý turnaj sa nám však
po organizačnej stránke vydaril a v krásnom prostredí v ešte krajšom počasí sme si všetci užili
pekný športový deň. Vďaka patrí sponzorom, ktorí
nám prispeli finančne na usporiadanie tohto podujatia.
Rastislav Urgela, tréner
SKUPINA A:
1. FK Pohronie I – MŠK Žilina II 0:1
2. FK Pohronie I – FC Zbrojovka Brno 1:4,
gól: Urgela
3. FC Lok. Trnava – FK Pohronie I 0:4,
góly: Skučka (2), Rajčan, Rosenberg
4. FK Pohronie – FK Dukla BB I 1:1, gól: Šuster
PORADIE V SKUPINE A : 1. FC Zbrojovka Brno,
2. FC Lok. Trnava, 3. FK Pohronie I (1-1-2, 6:6,
4 body), 4. FK Dukla B. Bystrica I, 5. MŠK Žilina II
ZÁPAS O 5. MIESTO: FK Pohronie I – MFK Ružomberok 4:0, góly: Pivarči (2), Urgela, Rosenberg
SKUPINA B:
1. FK Pohronie II – MFK Ružomberok 2:2,
góly: Kukučka A., Boška
2. FK Pohronie II – MŠK Žilina I 0:5
3. FK Dukla B.Bystrica II – FK Pohronie II 0:1,
gól: Kukučka A.

V utorok 28. augusta sa uskutočnil 11. ročník
Behu SNP do vrchu na Šibeničný vrch. Okrem
tradičného behu dievčat a chlapcov sa uskutočnili
aj cyklistické preteky.
Výsledky
Kategória D – 2006 a ml. – 100 m: 1. Dominika
Šikeťová, AK Žiar nad Hronom, 2.Veronika Petrášová, Žiar nad Hronom, 3. Dorota Balážová, AK Baník
Prievidza.
Kategória CH – 2006 a ml. – 100 m: 1. Matej Kret,
AK Žiar nad Hronom, 2. Patrik Olajec, Žiar nad Hronom, 3. Michal Cibuľa, Žiar nad Hronom.
Kategória D – 2004 a ml. 100 m: 1. Nina Krajčíková, AK Žiar nad Hronom, 2. Zuzana Kolorédyová, Žiar nad Hronom, 3. Zuzana Ďuračková, Stará
Kremnička.
Kategória CH – 2004 a ml. 100 m: 1. Šimon
Melaga, AK Žiar nad Hronom, 2. Matej Tomčík,
I. ZŠ Žiar nad Hronom, 3. Dominik Olajec, Žiar

nad Hronom.
Kategória D – 2002 a ml. 800 m: 1. Dominika
Maňáková, AK Baník Prievidza, 2. Vladka Zelinová, AK Žiar nad Hronom, 3. Sára Balážová, Žiar
nad Hronom.
Kategória CH – 2002 a ml. 800 m: 1. Boris
Balogh, I. ZŠ Žiar nad Hronom, 2. Marian Sirotný,
II. ZŠ Žiar nad Hronom, 3. Juraj Kret, I. ZŠ Žiar
nad Hronom.
Kategória D – 1999 a ml. 800 m: 1. Lenka Fekiačová, AK Žiar nad Hronom, 2. Iva Majzlíková, IV. ZŠ
Žiar nad Hronom.
Kategória CH – 1999 a ml. 800 m: 1. Kristián
Klouda, I. ZŠ Kremnica, 2.Vladimír Šimko, IV. ZŠ
Žiar nad Hronom, 3. Samuel Horváth, II. ZŠ Žiar
nad Hronom.
Kategória CH – 1997 a ml. 1 800 m: 1. Lukáš
Muha, IV. ZŠ Žiar nad Hronom, 2. Samuel Čaba, AK
Žiar nad Hronom, 3. Daniel Pullmann, ZŠ s MŠ Žiar

Žiarski seniori bodovali

Dosiahnuté výsledky našich pretekárov:
Mária Humená – 2x striebro, 2x bronz,
1x 4. miesto
Antónia Lojková – 1x striebro, 3x bronz,
3x 4. miesto
Ján Kabát – 2x bronz, 3x 4. miesto, 2x 5. miesto,
1x 6. miesto
Spolu získali 55 bodov, čo predstavuje
40,4 % z celkového bodového zisku Banskobystrického kraja.
V organizačnom výbore športové hry zabezpečovali aj Ján Hlaváč ako tajomník hier, Ján Truben,
Ľudmila Trubenová ako rozhodcovia a Terézia Hlaváčová ako zdravotná služba.
Ján Truben,
podpredseda KO JDS

4. FK Pohronie II – FK Jupie B. Bystrica 1:5,
gól: Boška
PORADIE V SKUPINE B : 1. MŠK Žilina I, 2. FK Jupie B. Bystrica, 3. MFK Ružomberok, 4. FK Pohronie
II (1-1-2, 4:12, 4 body), 5. FK Dukla B. Bystrica II
ZÁPAS O 7. MIESTO: FK Dukla B.Bystrica I – FK
Pohronie II 0:0, 2:1 na p.k. (gól: Hric)
Celkové poradie turnaja:
1. FC Zbrojovka Brno, 2. MŠK Žilina I, 3. FC Lokomotíva Trnava, 4. FK Jupie B. Bystrica, 5. FK Pohronie I, 6. MFK Ružomberok, 7. FK Dukla B. Bystrica
I, 8. FK Pohronie II, 9. MŠK Žilina II, 10. FK Dukla B.
Bystrica II
Zostava: FK Pohronie I (zlatý tím): Žember – Pivarči, Šuster, Urgela, Rajčan, Skučka, Rosenberg.
FK Pohronie II (modrý tím): Hanuška – Sučák,
Plavec, Hric, A. Kukučka, Krčmár, R. Beňo, Boška.

BEH SNP

V dňoch 15. až 17. augusta sa vo Zvolene konali celoslovenské športové hry seniorov, ktoré
zabezpečovala Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska – Banská Bystrica.
Osem krajských organizácií reprezentovalo
88 pretekárov. Banskobystrický kraj reprezentovalo
11 športovcov, z toho traja zo Žiaru nad Hronom.
Mária Humená, Antónia Lojková a Ján Kabát. Získali
spolu 3 strieborné a 7 bronzových medailí, ako aj
ďalšie bodované miesta.
V bodovacej súťaži krajov bol najúspešnejší Banskobystrický kraj so ziskom 136 bodov, na druhom
mieste bol Trenčiansky kraj so 107 bodmi a na treťom mieste skončil Bratislavský kraj s 99 bodmi.
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nad Hronom.
Kategória D – 1997 a ml. 1 800 m: 1. Laura Balážová, AK Baník Prievidza.
Kategória CH – 1994 a ml. 1 800 m: 1. Rastislav
Štyriak, Horná Trnávka.
Kategória D – 1994 a ml. 1 800 m: 1. Paulína
Jedličková, Zvolen, 2. Ľudmila Kováčová, Turčianske Teplice.
Kategória ŽENY – 1993 a st. 1 800 m: 1. Monika
Píšová, AK Baník Prievidza.
Kategória MUŽI – 1993 a st. 1 800 m: 1. Peter
Kováč, AK Žiar nad Hronom, 2. Tomáš Lipták, Žiar
nad Hronom, 3. Ondrej Hanzlík, AK Baník Prievidza.
Kategória CH – cyklisti 1 800 m
Žiaci: 1. Tomáš Kamenský, CK Žiar nad Hronom,
2. Ľuboš Kovár, Stará Kremnička.
Dorast: 1. Tomáš Šulaj, Hliník Nad Hronom,
2. Matej Foltán,
CK Žiar nad Hronom, 3. Mário Raichl, Lúčky.
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Trojgólové prehry s Porubou aj Kalinovom
FUTBAL - MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

3. kolo: Závažná Poruba – Pohronie B 3:0 (3:0)
Zostava: Lehocký – Rozenberg, Arvaj, Gajdoš,
Janúch, R. Urgela, Varga (73. Lipták), Neuschl
(62. Cvejkuš), J. Urgela, Glab (36. Žňava), Bodor.
Hostia zaplatili daň za neskúsenosť a
po hrubých chybách v prvom polčase trikrát inkasovali. V druhom dejstve sa snažili korigovať, futbalovejšie vyspelí domáci ich však do čistej šance
nepustili.
Prehra 3:0 je napriek sympatickému hernému
prejavu krutá. Už v 7. min. mali domáci prvú vyloženú šancu, ktorú však trestuhodne zahodili.
O dve minúty sa však už nemýlili (1:0). Následne
po peknej individuálnej akcii mieril tesne nad Neuschl. V 17. min. to boli hostia, keď po prihrávke
R. Urgelu trafil priestor brány Arvaj. Gólman domácich však bol pozorný. V 25. min. pohrozili opäť
hostia, keď sa po výkope brankára Lehockého ocitol v šanci Neuschl. V 34. min., po chybe Vargu, zvyšovali domáci na 2:0. O tri minúty kontrovali hostia,
keď po nahrávke Neuschla strela R. Urgelu šla tesne vedľa. V 40. min. sa vyznamenal brankár hostí,
ktorý dobre mierenú strelu vyrazil na roh. O dve
minúty hosťujúci gólman otáľal s rozohrávkou, čo
potrestal domáci útočník vypichnutím lopty a gólom na 3:0. V 54. min. domáci faulovali vo vyloženej
gólovej šanci R. Urgelu, rozhodcova píšťalka však
ostala nemá. Brankár Lehocký ukázal ešte niekoľko
dobrých zákrokov, keď v 67. a 75. min. zabránil zvýšeniu skóre.

(69´ Mekíš), Glab, Urgela R., Arvaj (41´ Cvejkuš).
Mladý domáci tím išiel do zápasu s cieľom bodovať
a najmä zbierať ďalšie cenné skúsenosti. Bohužiaľ,
chýbalo väčšie chcenie, kvalita, a tak si hráči z Kalinova zaslúžene odniesli všetky tri body od Hrona.
V prvom polčase sa hral nezáživný, medzišestnástkový futbal, v ktorom brankári nemali skoro vôbec
žiadnu robotu. V domácej defenzíve to poriadne
škrípalo a veľmi slabá bola aj rozohrávka smerom
dopredu, čo súper využil po chybe na pravej strane obrany domáceho tímu a ujal sa vedenia (0:1).
Do druhého polčasu nastúpili hráči Pohronia
so snahou otočiť zápas, hostí zatlačili na 15 až 20
min. na vlastnú polovicu, nevypracovali si však
žiadnu vážnejšiu šancu. Naopak, po strate lopty
v strede poľa hráči Kalinova využili nekoncentrovanosť našej obrany a zvýšili na 0:2. Ovládli hru a
po ďalšej našej obrovskej chybe Doda Janúcha
upravili na konečných 0:3 v ich prospech. O výsledku bolo v tejto fáze stretnutia rozhodnuté. Domáci mohli aspoň skorigovať výsledok po prihrávke
Dobrotu na Mekíša, brvno hosťujúcej brány bolo
však proti a následnú dorážku R. Urgelu zblokoval hráč hostí na roh. Do konca zápasu sa už nič
dôležité neudialo, a tak domácich môžu mrzieť
tri hrubé chyby, po ktorých zbytočne inkasovali,
pretože súper bol v poli hrateľný. Škoda ďalšej domácej straty bodov, lebo toto mužstvo čakajú dva
náročné zápasy vonku (K. N. Mesto, MŠK Žilina B).
Rastislav Urgela, tréner

4. kolo: FK Pohronie B – Baník Kalinovo 0:3 (0:1)
Zostava: Rapčan – Gajdoš (68´ Debnár), Rozenberg, Janúch, Dobrota, Varga, Bodor, Urgela J.

Tabuľka
1. Fatran D. Tižina
2. MFK B. Bystrica

4 3 1 0
3 3 0 0

6:3
7:3

10
9

3. FK Čadca
4. Baník Kalinovo
5. MŠK Žilina B
6. Tatran K./Kysucou
7. Družstevník L. Št.;
8. FK 34 Brusno
9. MŠK K. N. Mesto
10. SK Z. Poruba
11. FK Pohronie B
12. Kinex Bytča
13. MFK N. Baňa
14. Sitno B. Štiavnica
15. CSM Tisovec
16. MFK Lok. Zvolen

4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
2
3
3

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

0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0

1
1
1
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
3

7:5
6:1
6:3
7:6
11:4
8:3
9:8
6:4
4:9
3:9
3:4
2:6
1:6
1:13

9
7
7
7
6
6
6
4
4
3
2
0
0
0

Tréner Béčka, Rastislav Urgela.

FUTBAL - KENO 10 - 3. LIGA VÝCHOD DOSPELÍ

Prvý gól a prvý bod Áčka

Hostia sa snažili otočiť stretnutie vo svoj prospech, blízko boli v 74. min., kedy vybojoval stratenú loptu Zvara a nahral Sedliakovi. Jeho strelu
však vyrazil domáci brankár spod brvna. O dve
minúty bol domáci brankár po rohu z hlavy Krivjančina už aj prekonaný, ale na bránkovej čiare
„vyhlavičkoval“ obranca. Domáci prežili aj záverečný tlak, a tak sa body delili.

Ačko v premiére doma úspešné
2. kolo: Spišská Nová Ves – FK Pohronie A 1:1
(1:0)
Zostava: Packo, Krivjančin, Kamas, Sekereš,
Sedliak, Drobňák (46 Páleník), Pinka (89 Arvaj),
Zvara (77 Abrahám), Sepeši, Blaho, Paraj.
Na východe odohral tím Áčka dobrý zápas a
veľa nechýbalo a mohli ukoristiť všetky body.
Zachytili úvod stretnutia, keď Paraj uvoľnil Zvaru. Ten však dal vedľa, o minútu sa už rútil sám
na brankára Sedliak, ale trafil iba jeho nohy. Nedáš – dostaneš sa splnilo do písmena v 13. min.,
keď domáci prešli stredom a Vitovič nechytateľne
otvoril skóre (1:0). V 18. min. napriahol Sedliak a
súperova žrď zvonila. V 30. min. sme nedali gól ani
po Sekerešovom rohu.
Druhý polčas bol úplne v réžii hostí a gól visel
na vlásku. Dal ho po centri Pinku hlavou Páleník,
keď vymietol pavučinu vinkla domácej brány.

4. kolo: FK Pohronie A – MŠK Fomat Martin
4:1 (2:1)
Zostava: Gramblička – Krivjančin, Kamas, Sekereš, Sedliak (70. Paraj), Pinka, (62. Drobňák), Zvara
(70. Líška), Páleník, Sepeši, Blaho, Sojka.
Skalní fanúšikovia oboch tímov vytvorili
nádhernú divácku kulisu pre tento derby zápas.
Hostia sa prejavili už v 7. min., keď po chybe nášho Blaha z následného brejku premenil hosťujúci
Garaj. Ale už v 9. minúte našiel Zvara na päťke Páleníka a vyrovnal na 1:1. V 20. min. našiel Páleníka
aj Pinka, no jeho strela našla len ruky brankára
hostí. O 8. min. nás dvoma nájazdmi ohrozili Martinčania, no strieľali vedľa. No keď v 36. min. našiel
Zvara znova Páleníka, viedli sme 2:1.
Druhý polčas začal hetrikom Paleníka, ktorý
po centri Pinku zvýšil na 3:1. Šancu zvýšiť si pozíciu v tabuľke strelcov v 52. min. pri ďalšom brejku
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Páleník po dlhom nahodení spálil. Zato v 66. min.
Drobňákov center zužitkoval Sekereš a upravil konečné skóre na 4:1.
Zdroj: www.pohronie.sk
Tabuľka
1. MFK Košice B
2. FK Dukla B. B. B
3. TJ ŠK Kremnička
4. ŠK Odeva Lipany
5. FC Lokom. Košice
6. FK Poprad
7. Slavoj Trebišov
8. MŠK Námestovo
9. FK Pohronie A
10. FK B. n. Mold. B
11. FK S. N. Ves
12. MŠK Fomat Mart.
13. FK LAFC Lučenec
14. 1. FC Prešov B
15. MFK V. n. Topľou
16. ŠK Futura

4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
4
4

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

0
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0
0
1
0

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

11:6
4:1
6:2
8:5
6:3
6:3
7:8
4:2
5:3
2:2
5:7
2:4
4:6
4:9
1:7
3:10

9
8
7
7
7
7
7
5
4
4
4
4
3
3
1
0
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Dve etapové víťazstvá Zverka na pretekoch v Rakúsku
CYKLISTIKA

Žiarsky cyklista a držiteľ ocenenia objav roka,
David Zverko, vyhral dve etapy a obsadil celkové
piate miesto na najprestížnejších európskych
pretekoch kadetov ASKO Radjugendtour 2012.
V dňoch 12. až 17. augusta sa v rakúskom Bad
Tatzmannsdorf uskutočnil už 27. ročník medzinárodných cyklistických etapových pretekov kadetov
Internationale ASKO Radjugendtour. Na podujatí
určenom pre pretekárov do 17 rokov sa predstavili
cyklisti z 19 krajín a na cyklistické nádeje na neoficiálnych Majstrovstvách Európy čakalo náročných
320 km rozdelených systémom prológu a štyroch
etáp. Vo výbere Slovenska pod vedením trénerov
Novosada a Sitoru sa predstavila aj šestica Slovákov, v ktorej mala žiarska cyklistika až trojnásobné
zastúpenie v podobe Davida Zverka, Juraja Bellana a Kristiána Zimániho. Už v úvodnom prológu
na 2,8 km, ktorý sa išiel v meste Steinberg, potvrdil Zverko rolu favorita podujatia, keď časom 3:34
(47,1 km/hod.) zvíťazil a obliekol sa ružového dresu lídra pretekov. Juraj Bellan obsadil 51. a Kristián
Zimány 117. miesto. Bohužiaľ, Zverko už v prvej
etape v Deutch Kaltenbrunn merajúcej 76 km
prišiel o ružový trikot. Po vydarenom úniku štvorčlennej skupiny sa z víťazstva radoval a do dresu
lídra pretekov obliekol domáci pretekár Benjamin
Brkič. Peletón aj s našimi dorazil do cieľa so stratou
8 sekúnd. Najdlhšia druhá etapa podujatia v Bad
Blumau merajúca 86 km mala podobný scenár
ako prvá. Nespočetné množstvo pokusov o únik,
doslovná naháňačka, z ktorej víťazne vyšiel opäť
únik, v ktorom však Slovensko nemalo zastúpenie.
Etapové víťazstvo si odniesol úradujúci majster
Švajčiarska, Patrick Műller, ktorý nechýbal v úniku
ani v prvej etape a vyzliekol chýbajúceho Brkiča, ta-

kže sa opäť prezliekalo. Peletón stratil na „uprchlíkov“ 27 sekúnd a Zverko klesol na deviatu priečku
so stratou 36 sekúnd na lídra. V tejto etape sa v plnej miere potvrdila nekompaktnosť družstva Slovenska, zapríčinená veľkými výkonnostnými rozdielmi jednotlivých pretekárov.

Aj vďaka Žiarčanom
obsadilo Slovensko ôsme miesto
Predposledná tretia etapa vo Schwarzau, merajúca 78 km, bola po dni oddychu. Ten pravdepodobne prospel Zverkovi, keď konečne ukázal svoje
prednosti a dokázal to dokumentovať aj vo výsledkoch, kedy okrem etapového víťazstva a dvoma
prvenstvami na rýchlostných prémiách znížil prostredníctvom bonifikácie stratu na Švačiara Műllera na 20 sekúnd a posunul sa na piatu priečku.
Do poslednej štvrtej etapy v Bad Tatzmannsdorf
merajúcej 78 km sa Zverko obliekol do zeleného dresu lídra šprintérskej súťaže s odhodlaním
zmazať stratu na Švajčiara Műllera. Favoriti si však
pozorne strážili svoje pozície a likvidovali akýkoľvek
pokus o únik. Napriek víťazstvu Zverka na druhej
rýchlostnej prémii, na ktorej získal tri bonifikačné
sekundy, sa mu vyššie postúpiť nepodarilo. Potvrdil
si však pozíciu lídra šprintérskej súťaži. Peletón prišiel do cieľa pohromade, a tak sa celkovým víťazom
27. ročníka Radjugenndtour stal Švajčiar Patrick
Műller pred Luxemburčanom Wirtgenom a Dánom
Klarisom. Zverko obsadil so stratou 00´17“ piate
miesto. Ostatní žiarski cyklisti boli celkovo klasifikovaní – Juraj Bellan na 34. mieste a Kristián Zimány

na 88. mieste. Družstvo výberu Slovenska obsadilo
celkové ôsme miesto.
Za predvedené výkony na 27. ročníku Radjugendtour si David Zverko vyslúžil uznanie od súperov,
trénerov, ako aj organizátora. Svojím spôsobom
pretekania si vyslúžil rešpekt v peletóne. Bol jednou
z najvýraznejších postáv podujatia. Za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky na tomto najprestížnejšom európskom podujatí kadetov mu patrí
poďakovanie.
F.S.

Dorastenci s prehrou, žiaci víťazne
FUTBAL

Dúbravský, Adam Sekereš, Matúš Sviržovský
„K“, Miroslav Líška, Róbert Henžel, Miloš Foltán.
STARŠÍ ŽIACI A

STARŠÍ DORAST

3. kolo: FK Pohronie – MŠK Rimavská Sobota
0:3 (0:1)
Zostava: Radovan Tatár – Adam Štefanovič,
Martin Kružlic, Martin Kukučka, Radovan Hanuška
( 53. Matej Mezei ), Róbert Palík „K“, Tomáš Hudec (
81. Patrik Horváth ), Viktor Kukučka, Miloš Lachký (
68. Miloš Mekíš ), Róbert Hric, Ján Búci.

1. kolo: FK Pohronie – FK Jupie Banská Bystrica – Podlavice 2:1 (2:1)
Zostava: Roman Gunda – Michal Blaho, Samuel Budinský ( 70. Mário Paller ), Ján Blahút ( 63.
Miroslav Hlaváč ), Oliver Mašír, Daniel Nagy ( 55.
Matúš Antošík ), Lukáš Kováč „K“, Damián Bugár,
Peter Horný ( 48. Samuel Prokaj ), Adam Hajdúch,
Marek Orság.
STARŠÍ ŽIACI B

MLADŠÍ DORAST

1. kolo: FK Pohronie – FK Jupie Banská Bystrica – Podlavice 2:0 (1:0)
Zostava: Pavel Valenta – Maroš Malatinec, Rastislav Heško ( 43. Lukáš Paller ), Adam Mihálik ( 53.
Samuel Štefanovič ), Matej Bindas, Peter Bahna,
Andrej Bodor „K“, Patrik Chovan, Marek Kaška, Erik
Škriniar, Adam Košťál (53. Branislav Ginič ).

3. kolo: FK Pohronie – MŠK Rimavská Sobota
0:2 (0:2)
Zostava: Marek Hrmo – Andrej Maslen, Milan
Bilický, Petr Mudrončík, Erik Schillinger, Fedor

1. kolo: FK Jupie Banská Bystrica – Podlavice –
FK Pohronie 4:0 (2:0)

MLADŠÍ ŽIACI A
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Zostava: Martin Repiský – Jakub Machák, Simon Dolnický, Miroslav Čech, Matej Repiský, Tomáš Janšík, Vladimír Baran, Patrik Grnáč, Tomáš
Imrich „K“.
MLADŠÍ ŽIACI B

1. kolo: FK Jupie Banská Bystrica – Podlavice
– FK Pohronie 2:4 (2:1)
Zostava: Matej Repiský – Jakub Machák, Tomáš
Janšík, Vladimír Baran, Tomáš Imrich „K“, Nikolas
Novák, Matúš Oťapka, Andrej Beňo, Andrej Zelina.
(MF)
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Basketbalové sústredenie v Sklených Tepliciach
BASKETBAL

V dňoch 19. až 24. augusta sa v Sklených
Tepliciach uskutočnilo sústredenie mládežníckych tímov Basketbalového klubu MŠK Žiar
nad Hronom. Ponuku na dvojfázové tréningy
v horskom prostredí s regeneráciou v termálnom bazéne využili tímy žiakov a mladších žiakov.
Spolu 20 hráčov absolvovalo počas 6 dní poriad-

nu kondičnú zaberačku, ktorá by ich mala pripraviť
na fyzickú, ale aj psychickú záťaž v rozbiehajúcej sa
súťažnej sezóne 2012/2013. Ranná rozcvička s 3-kilometrovým výbehom v lese okolo rybníka a doobedňajší atletický tréning na futbalovom ihrisku zameraný na rozvoj rýchlosti, výbušnosti a vytrvalosti
boli doplnené aj herným tréningom na všešportovom ihrisku. Tu si mladé basketbalové nádeje zdokonaľovali herné činnosti jednotlivca. Vhod padla
zakaždým regenerácia na kúpalisku obce. Veľmi
dôležitý pre ďalší športový rast mladých basketbalistov je aj fakt, že strávili spolu v dobrom aj zlom
niekoľko dní, čo určite utuží aj silu kolektívu. Všetkých chlapcov treba za nasadenie a podané výkony pochváliť. Za zmienku stojí posledný deň, keď
sme tréneri zorganizovali chlapcom súťaž v behu
na Sitno. Najrýchlejší zvládli celú cestu z parkoviska za neuveriteľných 20 minút. Veľmi príjemným
prekvapením bolo aj disciplinované správanie sa

počas celého sústredenia.
Veľké poďakovanie za vytvorenie výborných podmienok patrí obci Sklené Teplice, MŠK Žiar nad Hronom a sponzorovi, bez ktorého finančnej pomoci
by zorganizovanie sústredenia nebolo možné.
Norbert Nagy, tréner

Prípravka s ďalším veľkým medzinárodným úspechom
1. miesto na turnaji v maďarskom Hatvane
FUTBAL - PRÍPRAVKA U10

V pondelok 20. augusta sa žiarska futbalová
prípravka zúčastnila zaujímavo obsadeného
mládežníckeho turnaja prípraviek v maďarskom Hatvane, na ktorom urobili Žiaru veľmi
dobré meno. Nad rovesníkmi z domácich futbalových mládežníckych akadémií vyhrali všetkých päť zápasov, a tak po turnaji zaslúžene
znela hymna SR za naše 1. miesto a chlapci si
k tomu prevzali strieborný pohár.
Rozbiehali sme sa síce ťažšie, ale s pribúdajúcimi
minútami sme jednoznačne dominovali nad súpermi, hlavne svojou futbalovosťou a hravosťou,
čo odzrkadľuje najmä 35 strelených gólov a iba
6 inkasovaných v 5-tich zápasoch. Zo základnej
skupiny sme postúpili z 1. miesta. V semifinále nás
čakal domáci tím organizátorov FC Hatvan A, s kto-

rým sme si vo veľmi dobrom zápase poradili hlavne
vynikajúcou hrou v druhom polčase a jednoznačne zvíťazili 6:2, čím sme sa dostali do finále celého
turnaja. To bolo ozaj čerešničkou na torte. Narazili
sme na najlepšie mužstvo skupiny A – Akadémiu
DVTK Miskolc. Bol to najlepší zápas na turnaji
pred slušnou kulisou a v dobrej atmosfére, ktorý
sme tiež zvládli a zaslúžene zvíťazili, v pomere 4:2,
nad kvalitným súperom. Hráči podávali naozaj výborné výkony, strelecky sa darilo najmä Jakubovi
Rosenbergovi (6 gólov), Matúšovi Skučkovi (10 gólov) a Samuelovi Urgelovi, ktorý sa stal s 11 gólmi
najlepším strelcom tohto turnaja, za čo získal individuálne ocenenie.
Chcel by som poďakovať všetkým hráčom za vynikajúcu reprezentáciu klubu a tiež rodičom za ich
podporu a povzbudzovanie.
Rastislav Urgela, tréner
SKUPINA B:

1. Putnok VSE – FK Pohronie 2:5, góly: Urgela (3),
Rajčan, Skučka
2. FK Pohronie – Tokmag Focisuli 5:0, góly: Urgela
(2), Skučka (2), Boška
3. FC Hatvan B – FK Pohronie 0:15, góly: Skučka
(5), Rosenberg (3), Urgela (2), Krčmár (2), Pivarči,
Šuster, Hric
SEMIFINÁLE:

FC Hatvan A – FK Pohronie 2:6, góly: Rosenberg
(3), Skučka (2), Urgela

FINÁLE:

DVTK Miskolc – FK Pohronie 2:4, góly: Urgela (3),
Rajčan
Zostava: Žember – Rajčan, Pivarči, Šuster, Urgela,
Rosenberg, Skučka, Sučák, Beňo R., Krčmár, Hric,
Boška.
Strelci gólov: Urgela (11), Skučka (10), Rosenberg (6), Krčmár (2), Rajčan (2), Šuster, Hric, Boška,
Pivarči.
Umiestnenie: 1.miesto, 5 - 0 - 0, so skóre 35:6,
15 bodov.
CELKOVÉ PORADIE TURNAJA:

FK Pohronie, 2. DVTK Miskolc, 3. Putnok VSE,
4. FC Hatvan A, 5. Tokmag Focisuli, 6. Sajóvolgye
Focisuli, 7. FC Hatvan B, 8. FC Boldog.

