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V tomto čísle:
CEZ PROJEKTY PRE MLÁDEŽ ZÍSKALO
MESTO VIAC AKO 170-TISÍC EUR

Pripomenuli sme si 100 rokov od vysvätenia
kostola v Horných Opatovciach

Koordinátorka práce s mládežou sa aktívne
podieľa na získavaní financií prostredníctvom
rôznych projektov už od roku 2009. Len za tento
rok tak pre mládež získala viac ako 60-tisíc eur.
Strana 2.
SEPTEMBROVÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

V piatok 30. septembra sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.
Program rokovania prinášame na 2. strane.

STRANA 5

DNI JESENNEJ ČISTOTY

Separovať budeme aj
na verejných priestranstvách

Tohtoročné Dni jesennej čistoty sa uskutočnia v dňoch od 19. do 24. septembra. Rozpis
rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov
nájdete na strane 4.
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Na verejnom stretnutí s občanmi bol prezentovaný Komunitný plán sociálnych služieb. Občania sa k nemu môžu vyjadriť a pripomienkovať
ho. Bližšie informácie na 3. strane.

STRANA 3

Na území mesta pribudnú nové nádoby
na separovaný zber. S realizáciou sa už začalo.

Poslanecká kancelária
opäť otvorená každú stredu
od 17.00 do 19.00 hod.
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Počas troch rokov získalo mesto na projektoch
pre mládež viac ako 170-tisíc eur

Mládež sa vďaka medzinárodným výmenám
učí používať cudzí jazyk v praxi.
Koordinátorke práce s mládežou sa podarilo pre žiarsku mládež získať z rôznych fondov
nemalé finančné prostriedky na rôzne aktivity.
Len v tomto roku je to už viac ako 60-tisíc eur.
Ide predovšetkým o európsku dobrovoľnícku
službu, keďže tento rok sa nesie v znamení dobrovoľníctva. Do Žiaru nad Hronom prišli v rámci
projektu tri dobrovoľníčky – z Macedónska, Španielska a Francúzska. Od nás sa do Dánska podarilo
vyslať dobrovoľníčku Michaelu Grznárovú. Michaela Pribilincová, koordinátorka práce s mládežou:
„Z Úradu vlády Slovenskej republiky sme získali financie na preventívny program, ktorý sa pokúsime
realizovať počas tohto školského roka. Zameraný
je na rozvoj prosociálneho správania a tolerancie
voči ostatným deťom, aby sme predišli rasistickým útokom a agresivite na II. stupni základných
škôl.“ Spomínaný preventívny program je určený
pre mladších žiakov, vo všeobecnosti sa však realizované projekty týkajú viacerých vekových kategórií. „Dobrovoľnícke európske služby sú určené
pre 18- až 30-ročných, medzinárodné projekty týkajúce sa mládežníckych zahraničných výmen sú
pre 16- až 30-ročných a preventívny program sa
bude priamo dotýkať iba žiakov mladšieho školského veku, čiže I. stupňa,“ spresnila Michaela Pribilincová. Preventívny program sa bude realizovať
priamo v základných školách počas školského vyučovania. Ostatné projekty, ako sú medzinárodné
výmeny a dobrovoľnícka služba, sa budú konať
vo voľnom čase.
Ako sme už spomenuli, v rámci medzinárodnej
výmeny prišla do Žiaru nad Hronom napríklad aj
Vanessa zo Španielska. Pracovať bude pre žiarsky
Útulok s karanténnou stanicou a Pohronské osvetové stredisko. „Ostatné dve dievčatá sa budú zapájať do aktivít Centra voľného času, Informačného
centra mladých a Občianskeho združenia Za Žiar.
Záujem o ne prejavilo aj Pohronské osvetové stredisko, takže budú k dispozícii aj im.“
Koordinátorke sa podarilo získať finančné
prostriedky aj pre združenie, ktoré pomáha autistickým deťom v našom meste. „Vďaka nim sa môžu
zúčastňovať špeciálnej hipoterapie, canisterapie
a stretávať sa s odborníkmi, ktorí ich príbuzným

poradia, ako s takýmito deťmi pracovať, čo robiť,
keď idú autistické deti do školy a podobne,“ špecifikovala koordinátorka.
Vďaka medzinárodným projektom sa mladí
ľudia učia používať cudzí jazyk
I keď sa už podarilo získať spomínané financie,
koordinátorka aj naďalej pracuje na ďalších projektoch už na budúci rok. I tie sa budú týkať dobrovoľníkov či medzinárodných projektov. „Chceme tiež
mať viacej zahraničných partnerov. V rámci medzinárodnej výmeny, ktorú pripravujeme v novembri,
k nám prídu mladí ľudia z Turecka, Francúzska, Poľska a z Bulharska. Spoločne budú robiť vystúpenie,
kde zmiešajú ich kultúru zo všetkých piatich krajín,
čo pre nich bude určite zaujímavé. Niečo podobné by sme chceli pripraviť aj v budúcom roku,“
priblížila ďalšie plány Michaela Pribilincová, ktorá
vidí v jednotlivých projektoch niekoľko pozitív:
„Jedným z plusov je určite to, že deti sa prestanú
báť používať cudzí jazyk. Odstráni sa komunikačná
bariéra a zistia, že i keď vedia základy, dokážu sa
cudzou rečou dohovoriť, neboja sa potom vycestovať do zahraničia, sú viac „ostrieľanejšie“ a nemajú
predsudky voči iným kultúram. Stávajú sa tiež viac
otvorenejší voči iným.“
Možno poznáte vo svojom okolí mladého človeka, ktorý by mal záujem zúčastniť sa niektorej
medzinárodnej výmeny. Zistili sme, čo je pre to
potrebné urobiť. „Informácie, kde sa môžu mladí
ľudia prihlásiť, nájdu na webovej stránke mesta,
sme aj na sociálnej sieti Facebook ako Žiarska mládež. Ak by chcel niekto robiť napríklad nejaký nový
projekt, môže sa zastaviť priamo u mňa v kancelárii
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.“
Dobrovoľníci môžu robiť maximálne šesť hodín
denne. V tom je zahrnutá i príprava a jazykový kurz.
Koordinátorka pre nich zabezpečuje ubytovanie,
stravu, cestovné, zabezpečuje mentora, ktorý sa
dobrovoľníkovi venuje počas voľného času, dáva
vreckové, zabezpečuje jazykový kurz či poskytuje
financie na aktivity.
V ďalšom čísle Mestských novín vám prinesieme
rozhovor s dobrovoľníčkou Vanessou zo Španielska.
(li)
ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

•dobrovoľnícka služba pre žiarsku mládež –
22 471 €
•dobrovoľnícka služba pre žiarsku dobrovoľníčku – 480 €
•terapia pre autistické deti – 2 880 €
•mládežnícka výmena – 16 898 €
•mládežnícka iniciatíva – 5 500 €
•preventívny program pre žiarsku mládež –
12 296 €
Spolu je to za rok 2011 60 525 €. Za rok 2009
a 2010 je to suma 110 021 €. Celkovo sa za tri
roky podarilo pre mládež získať 170 546 €.
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Pozvánka
na mestské zastupiteľstvo
V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň 30. septembra 2011 (t. j.
piatok) o 9.00 hodine do zasadačky Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2,
s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Polročná monitorovacia správa a informácia
o plnení rozpočtu mesta,
a) Zmena rozpočtu.
4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2009/2010, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar
nad Hronom.
5. Správa o sociálnej pomoci občanom mesta
Žiar nad Hronom.
6. Informácia o činnosti MsKC za prvý polrok
2011.
7. Informácia o stave rozkopávok na území
mesta.
8. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
9. VZN o dani z nehnuteľnosti.
10. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a)SMM – pozemkové,
b)Správa o stave vytvárania parkovacích miest
BSD, SBD a SVB a im na úroveň postavenými
subjektmi,
c)Prenájom priestorov v DK,
d)Schválenie výstavby prístrešku pre vozidlá
TS s.r.o a mesta ZH.
11. Záver.
Mgr. Ivan Černaj, primátor mesta
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Separovať budeme aj na verejných priestranstvách

V rámci projektu Intenzifikácia separovaného
zberu v Žiari nad Hronom pribudnú na území
mesta exteriérové nádoby, ktoré budú slúžiť
na triedenie odpadu na papier, plasty, kovy, tetrapaky a komunálny odpad.
Emil Solnica, Odbor riadenia projektov: „V Žiari
nad Hronom sa osadí 200 zberných nádob. Z toho
166 umiestnime na nespevnenej ploche na betónových pätkách a 34 kusov bude na spevnenej
ploche. Ich rozmiestnenie je navrhnuté tak, aby pokryli čo najväčšiu časť mesta.“
Do uzávierky novín zrealizovala dodávateľská firma 156 kusov betónových pätiek. Následne na to
sa urobí montáž kompaktnej oceľovej konštrukcie
koša s tromi vyberateľnými vložkami rôzneho objemu. Po osadení všetkých exteriérových zberných
nádob na separovaný zber sa odstráni 96 kusov už
jestvujúcich malých smetných košov, tzv. City bin.
(li)

Žiarčania môžu vyjadriť pripomienky ku komunitnému plánu sociálnych služieb
V pondelok 19. septembra sa uskutočnilo
verejné stretnutie s občanmi, ktorého cieľom
bolo informovanie o procese tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb a jeho jednotlivých fáz.
Vyjadriť sa k nemu mohli občania priamo
na stretnutí, pripomienkovací proces potrvá až
do 10. októbra. Komunitný plán možno pripomienkovať osobne na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom v priestore informátora, kde je umiestnená urna na vkladanie pripomienok, mailom na
adresu: miriam.mezeiova@ziar.sk alebo dagmar.
stifnerova@ziar.sk, alebo osobne u ktoréhokoľvek
pracovníka Odboru starostlivosti o obyvateľa.
Miriam Mezeiová, Odbor starostlivosti o obyvateľa: „Cieľom mesta Žiar nad Hronom je vytvoriť
priestor pre občanov, aby sa aj oni mohli zapojiť
do verejného procesu komunitného plánovania.“
Po konečnom spracovaní bude pripravený finál-

14/09/2011
Dušan Bosák
Marek Rakovský
Michal Žurav
21/09/2011
Katarína Dekýšová
Emil Vozár
Jozef Tomčáni
28/09/2011
Monika Balážová
Martin Sklenka
Stella Šeševičková
Rastislav Uhrovič

05/10/2011
Norbert Nagy
Peter Dubeň
Peter Antal
12/10/2011
Katarína Dekýšová
Monika Balážová
Dušan Bosák
19/10/2011
Martin Sklenka
Ján Vinarčík
Mária Biesová
26/10/2011
Marek Rakovský

Návštevnosť na kúpalisku
vyššia ako vlani
Tohtoročná sezóna na žiarskom plážovom
kúpalisku sa začala 12. júna, pričom prípravné
práce sa realizovali už od 2. apríla. Brány kúpaliska sa zatvorili v nedeľu 4. septembra.
V júni si prišlo vodu v bazénoch vychutnať 271
ľudí. Ján Žiak, Odbor správy majetku mesta MsÚ:
„V porovnaní s minulým rokom, keď kúpalisko navštívilo ešte pred začiatkom prázdnin až 1886 ľudí, je
to naozaj málo. Nižšia účasť až o 1615 návštevníkov
však bola spôsobená nepriaznivým počasím.“ Dážď
a chladné počasie ovplyvnili návštevnosť v júli
– kúpať a opaľovať sa prišlo 9186 ľudí. Pre porovnanie – v roku 2010 ich bolo v tom istom mesiaci
13912, čo je o 4726 návštevníkov viac. „Ku koncu
sezóny sme zaznamenali návštevnosť 9632 ľudí, čo
je oproti minulému roku, kedy ich prišlo iba 2355,
viac o 7277. Nízky počet návštevníkov v roku 2010
bol ovplyvnený vytopením plážového kúpaliska
v polovici augusta, a následne na to už bola ukončená letná sezóna,“ spresnil údaje Ján Žiak.
Počas tohtoročnej sezóny bola návštevnosť
19 389 ľudí a tržby dosiahli sumu 29 875 eur. V porovnaní s minulým rokom je to viac o 1236 ľudí a tržby vzrástli o takmer 2129 eur. V júni bolo kúpalisko
otvorené osemkrát, v júli dvanásťkrát a v auguste
dvadsaťdvakrát. Okrem stálych zamestnancov sa
o pohodlie návštevníkov starali aj deviati pomocní plavčíci. Najväčšiu návštevnosť zaznamenali
17. júla (1368) a 24. augusta (1388).
(li)

Na tvorbe komunitného plánu sa podieľalo
viacero organizácií z mesta.
ny dokument, ktorý bude predložený poslancom
mestského zastupiteľstva na schválenie. Komunitný plán sociálnych služieb sa stane záväzným
dokumentom pre určovanie vývoja v oblasti
poskytovania sociálnych služieb v meste Žiar
nad Hronom.
(li)

ROZPIS SLUŽIEB POSLANCOV V POSLANECKEJ KANCELÁRII
07/09/2011
Ján Vinarčík
Mária Biesová
Stella Viťazková
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Michal Žurav
Veronika Balážová
Rastislav Uhrovič
02/11/2011
Emil Vozár
Jozef Tomčáni
Dušan Bosák

23/11/2011
Martin Sklenka
Marek Rakovský
Michal Žurav
30/11/2011
Peter Dubeň
Ján Vinarčík
Peter Antal

09/11/2011
Norbert Nagy
Stella Šeševičková
Stella Viťazková
16/11/2011
Katarína Dekýšová
Monika Balážová
Veronika Balážová
Rastislav Uhrovič

07/12/2011
Norbert Nagy
Mária Biesová
Stella Šeševičková
14/12/2011
Peter Dubeň
Emil Vozár
Jozef Tomčáni
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Foto: archív kúpaliska.
MESTSKÁ KNIŽNICA SA SŤAHUJE
DO NOVÝCH PRIESTOROV

Mestská knižnica Michala Chrásteka bude
po novom sídliť budove Mestského kultúrneho
centra v priestoroch bývalého 3N Trading-u.
Z dôvodu sťahovania do nových priestorov
tak bude od 26. septembra knižnica zatvorená.
O termíne otvorenia už v nových priestoroch
vás budeme včas informovať.
(r)
OZNAM

Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s. žiadajú obyvateľov mesta, aby do hnedej zbernej
nádoby na olej nevhadzovali prázdne fľaše
od oleja. Tie naďalej patria do žltej nádoby určenej na plast. Do hnedej zbernej nádoby patrí
použitý olej, ktorý zostáva po príprave jedla.
Ten stačí preliať do plastovej fľaše a plnú fľašu vhodiť do hnedej nádoby na zber použitého
oleja. Za porozumenie ďakujeme!
(r)
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZÁKAZ PREPĹŇANIA
VEĽKOKAPACITNÝCH
KONTAJNEROV

Dni jesennej čistoty
Mesto Žiar nad Hronom
v spolupráci so spoločnosťou Technické služby – Žiar
nad Hronom, a. s. realizuje
od pondelka 19.9. do soboty 24.9.2011 Dni jesennej
čistoty v čase od 10.00 hod.
do 18.00 hod. Veľkokapacitné kontajnery a mobilná zberňa budú rozmiestnené podľa harmonogramu vytvoreného na základe predchádzajúcich skúseností, návrhov a pripomienok
občanov ako aj poslancov mestského zastupiteľstva. Pri kontajneroch nebude ani tentokrát
chýbať stála služba označená reflexnými vestami a menovkami, ktorej úlohou je dohliadať na pokojný priebeh Dní jesennej čistoty a
usmernenie občanov pri ukladaní odpadu do
kontajnera a mobilnej zberne, pričom pracovníkovi v mobilnej zberni je nutné preukázať sa
občianskym preukazom.

ROZMIESTNENIE
VEĽKOKAPACITNÝCH
KONTAJNEROV
UTOROK 20.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.

SPRÁVNE NAPLNENÝ VEĽKOKAPACITNÝ
KONTAJNER

1.
2.
3.

IV. ZŠ, Jilemnického ul.
1 VKK
Ul. Hurbanova – Svitavská ul.
2 VKK
Ul. Tajovského – oproti predajni Bala, zelená
plocha nad novým stojiskom
1 VKK
4.
Ul. Tajovského 18 – pri ST 011/2
1 VKK
5.
Ul. Svitavská – parkovisko
2 VKK
6.
Ul. Pártošovej – parkovisko
1 VKK
7.
Ul. Chrásteka – nad ihriskom SOU
1 VKK
8.
Ul. Chrásteka – za Jadranmi
2 VKK
9.
Ul. Sládkovičova 10
2 VKK
10.
II. ZŠ – Ul. M. R. Štefánika
2 VKK
11.
Ul. Š. Moysesa 71 – dvor za mäsiarstvom 2 VKK
12.
Ul. Jiráskova – parčík za knihou
1 VKK
13.
Ul. Komenského – dvor, pod nábytkom
2 VKK
14.
Ul. SNP – pri výškových panelákoch, oproti
benzínovej pumpe, medzi č. 141 a 143
2 VKK
Počet stanovíšť: 14.
Počet VKK: 22.

NESPRÁVNE NAPLNENÝ VEĽKOKAPACITNÝ
KONTAJNER

STREDA A ŠTVRTOK 21. A 22.9.
OD 10.00 DO 18.00 HOD.
1.
2.
3.
4.
5.

Ul. A. Dubčeka – parkovisko pri Rolvise
Ul. A. Dubčeka 20 – 34 – zdrav. potreby
Ul. A. Dubčeka 10 – 12 – pri cukrárni
Ul. Cyrila a Metoda – pri bývalej ZUŠ
Ul. Dukelských hrdinov
– za hutníckym bufetom
6.
Ul. Hutníkov – otočka
7.
Ul. A. Kmeťa – cirkevná ZŠ
8.
Ul. Hviezdoslavova 19 – 29 – pri ST 062
9.
Ul. Hviezdoslavova 1 – 17
– smer ku Svätokrížskemu nám.
10.
Svätokrížske námestie
11.
Ul. Cyrila a Metoda/Ul. Š. Moysesa
28 – 30 – križovatka ulíc
12.
Ul. Lúčna
13.
Ul. Jesenského 26
Počet stanovíšť: 13.
Počet VKK: 22.

Potrebné informácie o Dňoch jesennej čistoty sú zverejnené aj prostredníctvom webovej
stránky mesta, informačnej tabule MsÚ v Žiari
nad Hronom a v Šášovskom Podhradí, mestskej televízie ATV a prostredníctvom mestského rozhlasu. V prípade akýchkoľvek otázok
sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku
0800 500 501 alebo odbor životného prostredia 678 71 24.
OŽP

UMIESTNENIE MOBILNEJ ZBERNE

20.9. – 24.9. v čase od 10.00 do 18.00 hod.
Dátum
I. stanovište
20.9.
IV. ZŠ, Jilemnického ul.
21.9.
Ul. Hutníkov – bývalý Pioniersky dom
22.9.
Ul. Komenského – parkovisko pod Lunou, pri ST 082
23.9.
24.9.

Šášovské Podhradie – pod hradom
Ul. Krížna – Stavit

2 VKK
2 VKK
2 VKK
1 VKK
1 VKK
2 VKK
2 VKK
2 VKK
2 VKK
1 VKK
1 VKK
2 VKK
2 VKK

PIATOK 23.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.

II. stanovište
II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika
Ul. Hviezdoslavova 1 – 17
Ul. A. Dubčeka
– parkovisko pri Rolvise
Ul. A. Štefanku/Ul. J. Kráľa
Medzi vodami

1.

Ul. Partizánska – parkovisko
pri Športovej hale
2.
Medzi vodami
3.
Ul. Partizánska 115
4.
Šášov – Píla I. – popod most
5.
Šášov – Píla II. – pri motoreste
6.
Šášovské Podhradie – smer Istebná,
vyše domu č. 32
7.
Šášovské Podhradie – stred dediny,
na autobus. zastávke
8.
Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
9.
Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
10.
Ul. J. Kráľa/Štúrova ul. – pri ST 100
11.
Ul. Krížna – Stavit
12.
Šoltésovej ul. 19 – pri ObÚ
13.
Kukučínova ul. – parčík
14.
Šášovské Podhradie – cintorín
Počet stanovíšť: 14.
Počet VKK: 22.

2 VKK
2 VKK
2 VKK
2 VKK
1 VKK
1 VKK
1 VKK
2 VKK
2 VKK
1 VKK
2 VKK
1 VKK
2 VKK
1 VKK

SOBOTA 24.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.
1.

Ul. Partizánska
– parkovisko pri Športovej hale
2.
Medzi vodami
3.
Ul. Partizánska 115
4.
Šášov – Píla I. – popod most
5.
Kutinky – pri autobusovej zastávke,
smer ZH
6.
Šášovské Podhradie – pod hradom
7.
Šášovské Podhradie – stred dediny,
na autobus. zastávke
8.
Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
9.
Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
10.
Rudenkova ul./Družstevná ul.
11.
Ul. Krížna – Stavit
12.
Ul. Šoltésovej 19 – pri ObÚ
13.
Kukučínova ul. – parčík
14.
Ul. M. Benku – na zelenej ploche
Počet stanovíšť: 14.
Počet VKK: 22.

noviny.ziar.sk

2 VKK
2 VKK
2 VKK
2 VKK
1 VKK
1 VKK
1 VKK
2 VKK
2 VKK
1 VKK
2 VKK
1 VKK
2 VKK
1 VKK
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Horné Opatovce opäť na chvíľu ožili

V sobotu 10. septembra smerovali kroky
rodákov z Horných Opatoviec, ale i veriacich
zo širokého okolia a celého Slovenska do zaniknutej obce Horné Opatovce. V Kostole
sv. Vavrinca si pripomenuli 100. výročie od jeho
posvätenia.
„Poďte, klaňajme sa Pánu Bohu tu prítomnému“
– šíri nápis v latinčine, ktorý je navždy zapísaný na
víťaznom oblúku klenby kostola. V sobotu sa tak
Bohu klaňali nielen žijúci pamätníci z tejto obce,
ale aj ich potomkovia, priatelia a veriaci nielen
z nášho okolia. Cestu do Horných Opatoviec merali návštevníci napríklad i z Kremnice, Bratislavy
či Košíc, čo bolo takmer deväťsto hostí. Storočnicu kostola prišli osláviť i predstavitelia mesta Žiar
nad Hronom, medzi nimi primátor Ivan Černaj, zástupca Peter Antal a tiež poslanci mestského zastupiteľstva.
Každoročné slávnosti v zaniknutej obci Horné
Opatovce sa vždy nesú v znamení príjemnej atmosféry. Tohtoročné boli o to výnimočnejšie, že si tu
rodáci, pamätníci z obce a hostia z rôznych kútov
Slovenska pripomenuli 100. výročie posvätenia
miestneho kostola – jedinej zachovanej pamiatky,
ktorá sa týči ako memento pre všetkých, ktorí nezabudli, ako aj pre ďalších potomkov.
Slávnostnú svätú omšu celebroval spolu s prítomnými kňazmi farár Jozef Kuna, ktorý v súčas-
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nosti pôsobí v Dolnej Súči. Pre Hornoopatovčanov
sa stal Kuna akýmsi duchovným vodcom, keďže
to bol práve on, kto pred niekoľkými rokmi prišiel
do zaniknutej obce aj so svojimi farníkmi, aby už
pustnúci kostol dali znovu do poriadku.
Svätej omše mal zúčastniť aj už nedávno zosnulý banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž.
Na začiatku bohoslužby si ho prítomní pripomenuli listom, ktorý venoval práve rodákom a pamätníkom – tejto dnes už zaniknutej obce. Veriacim
sa prihovoril i predseda Občianskeho združenia
Horné Opatovce Jozef Hlinka. Nechýbala nahrávka
zvonov, spevácke vystúpenie Holúbkov z Kríža či
dychovka.
Oslavy pokračovali celodenným programom
Storočnica kostola sa však nespájala iba so svätou omšou. Pre návštevníkov bol pripravený i ďalší
celodenný program. Hneď po skončení liturgie sa
premietal film o kostole a obci, ktorý pripravil Viktor Obertáš. Tí, ktorí zostali dlhšie, určite si nenechali ujsť koncerty, ktoré sa konali tak isto priamo
v chráme. Svojím spevom pohladila duše návštevníkov Magda Poloňová, vedúca speváckeho súboru
Holúbky z Kríža. Predstavila sa aj spevácka skupina
Artano a nevidiaci spevák Marián Bango.
Prítomní sa počas celodenných osláv mohli pohostiť v parku priamo pri kostole. Stretli sa tu tak
so svojimi rodákmi, priateľmi a známymi, ktorých
už možno dlhé roky nevideli, a práve o to boli ich
zvítania srdečnejšie. V parku sa tiež konalo vystúpenie speváckeho zboru žien, predstavili sa dychovky
z Hosťoviec, Žikavy, Loviec a Dolnej Súče, súbor
Makovička z neďalekého Hliníka nad Hronom a fujarista M. Ondrík s dcérou.
Poďakovanie za príjemne strávenú sobotu patrí
určite členom Občianskeho združenia Horné Opatovce, ako aj všetkým, ktorí sa pričinili o záchranu
kostola a jeho ďalšie zveľadenie.
(li)

Z histórie
Horných Opatoviec
Svoju históriu začali Horné Opatovce písať už
v roku 1075. I keď bol osud obce plný útrap –
lúpežné vpády, turecké nebezpečie, drancovanie povstaleckými cisárskymi vojskami či mnohé požiare, do histórie sa zapísala ako kultúrna
a tvorivá komunita. Slovensku dala dokonca
viacero kňazov a rehoľných sestier.
Ako je známe, pre obec sa osudnou stala
výstavba hlinikárne v roku 1953. Splodiny z továrne znemožnili život v obci najskôr včelám,
dobytku a stromom, neskôr sa začal zhoršovať
zdravotný stav aj samotných obyvateľov. Vláda
preto v roku 1960 rozhodla o likvidácii obce
a 31. júla 1969 bola navždy vyškrtnutá z mapy
vtedajšieho Československa jedna z najstarších
a najväčších obcí Žiarskej kotliny. Obyvatelia sa
z obce postupne sťahovali počas dlhých 10 rokov – 1380 obyvateľov z 228 domov našlo svoj
nový domov v blízkom okolí, prevažne v rozvíjajúcom sa Žiari nad Hronom, ale i v rôznych
kútoch celého Slovenska.
Namiesto obce je dnes skládka odpadu a práve tu ešte stále vytrvalo stojí monument opusteného kostola. Aby sa na obec – kedysi plnú
života nezabudlo – pamätníci si v roku 1995
postavili pamätník miniatúrou obce v mramorovej makete. Obnovili si i drevený kríž na
ceste do Sklených Teplíc a obrázok Panny Márie
v Gráfovskej.
Tak, ako začína postupne v zaniknutej obci
ožívať príroda, vracajú sa sem rodáci, hostia,
pútnici i turisti z celého Slovenska. Útočisko
vždy nájdu práve v kultúrnej pamiatke – v Kostole svätého Vavrinca.
(r)

Základné školy vstúpili do nového školského roka s množstvom noviniek
September je mesiac, kedy sa školákom končia letné prázdniny. Každá škola sa preto snaží
pre svojich žiakov pripraviť čo najlepšie podmienky pre vyučovanie. Výnimkou nie je ani
žiarska „Štvorka“.
Základná škola
na Jilemnického
ulici je charakteristická príjemným a pokojným
prostredím, ktoré
vytvára podmienky pre všestranný rozvoj detí.
Marian Majzlík,
Foto: „Jednotka“. riaditeľ školy: „Vízie využitia personálneho i priestorového potenciálu školy sme
premietli do tvorby nového školského vzdelávacieho procesu. V tomto školskom roku sme v piatom ročníku opäť otvorili športovú triedu. Naďalej
však medzi priority vzdelávania patrí práca s intelektuálne nadanými deťmi.“ Brány školy opustili
v minulom školskom roku prví deviataci, ktorí sa
vzdelávali podľa projektu ERIN. Dosahovali mimoriadne úspechy nielen vo vyučovacom procese, ale
aj vo všetkých druhoch olympiád a súťaží. „Hlavne

ich zásluhou sme v hodnotení testovania žiakov
9. ročníkov dosiahli najlepšie výsledky spomedzi
všetkých žiarskych škôl. Našou snahou je preto
podpora talentovaných a vedomostných súťaží
nielen v triedach ERIN, ale aj vo všetkých ostatných,“ spresňuje Marian Majzlik. V novom školskom
roku vedenie školy pripravilo pre svojich žiakov
nový predmet s názvom Zdravý životný štýl, ktorý
sa bude vyučovať v anglickom alebo nemeckom
jazyku od prvého po deviaty ročník. Nechýba ani
široké spektrum záujmových krúžkov.
„Jednotka“ nadviazala partnerstvo so školou
v Anglicku
Novinky sa medzi žiakov snaží zavádzať aj Základná škola na Ul. Dr. Janského. Pozitíva však priniesol
aj minulý školský rok. Marek Baláž, riaditeľ školy:
„Dobré skúsenosti máme s upraveným školským
vzdelávacím programom, ukončili sme projekt
Comenius vo Fínsku, v škole pôsobil na vyučovaní
Comenius asistent, implementovali sme anglický
jazyk do výučby prírodovedy, matematiky, výtvarnej a telesnej výchovy už na I. stupni a tiež sa
môžeme pochváliť návštevou eurokomisára.“ „Jednotke“ sa tiež osvedčilo zavedenie angličtiny už
od 1. ročníka po dve hodiny týždenne, a to pre
všetkých prvákov a druhákov. „Zistili sme, že nový
predmet je bez špirálovitého vzdelávania náročný.
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Preto je výhodou, že naši žiaci sa nestretnú s angličtinou ako s novým predmetom až v treťom ročníku,
keď je už povinný. Ak má dieťa v 3.triede začínať
s písaním, čítaním a prezentáciou základných tém
v cudzom jazyku, je pre niektorých náročné zvládať
tento proces bez ťažkostí,“ vysvetľuje Marek Baláž.
Množstvo ďalších aktivít, ktoré škola ponúka, preto
súvisí práve s komunikáciou v anglickom jazyku.
„Práve preto sa naša škola v tomto školskom roku
rozhodla pre projekt E-twinning, ktorý umožňuje
skĺbiť cudzí jazyk, zručnosti v informačno-technologickej komunikácii a metódu CLIL. Naším partnerom je londýnska škola Brentford School for Girls,“
objasňuje riaditeľ „Jednotky“. V prvej časti projektu
anglickú partnerskú školu oboznámia so Slovenskom, ale najmä so stredoslovenským regiónom.
Pokračovať budú mapovaním prírody okolo rieky
Hron a v poslednej časti navrhnú opatrenia na záchranu fauny a flóry.
„Úlohou našich žiakov bude okrem už spomenutých zručností aj vytváranie krátkych filmov. Súčasťou práce budú aj skype rozhovory s londýnskymi
žiakmi, ktorí nás oboznámia s faunou a flórou okolo
rieky Temža. Určite vás budeme informovať, ako sa
nám darí,“ sľubuje na záver Marek Baláž.
V ďalšom čísle novín vám predstavíme novinky
v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika.
(li)
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Z kočovníkov usadlíci
POSTAVENIE RÓMOV V EURÓPE V 15. AŽ 17. STOROČÍ

Ponúkame vám voľné pokračovanie rómskeho dejepisu a históriu Rómov, ktorá vám odhalí
množstvo zaujímavých skutočností.
Už od stredoveku žije v Európe spoločenstvo, ktoré sa od ostatných obyvateľov líši tmavšou farbou
pleti, osobitnými formami spôsobu života, vlastným jazykom a temperamentom. Najstaršia zmienka o ich pobyte na Slovensku je z roku 1322 z okolia
Spišskej Novej Vsi. Európske obyvateľstvo bolo ku
kočovníkom spočiatku zhovievavé. Od polovice
15. storočia sa vzťah európskeho obyvateľstva k Rómom začal meniť. Predstavitelia vtedajšej cirkvi
upozorňovali na to, že sa správanie kočujúcich Rómov nezhoduje s vtedajšou predstavou o kresťanských kajúcnikoch, za akých sa vydávali. Pôvodná
pohostinnosť sa postupne menila na nedôveru, ba
až na otvorené nepriateľstvo. Pre Rómov sa začalo
obdobie krutého prenasledovania. V jednotlivých
krajinách boli postavení mimo zákon, odvšadiaľ ich
vyháňali. Na hraniciach boli osadené stĺpy s veľkými tabuľami, na ktorých bolo zobrazené to, čo čakalo Rómov po prekročení hranice: mučenie, zmrzačenie tela, poprava. Jedným z podnetov, pre ktorý
sa v Európe zmenil postoj k Rómom, bola ich exkomunikácia (vylúčenie) z cirkvi parížskym arcibiskupom v r. 1427 z dôvodov porušovania kresťanskej
morálky: nedodržiavanie pôstov, veštenia, hádania z ruky, drobných krádeží. Zákony a nariadenia
jednotlivých krajín boli takmer všade rovnaké: Rómov, ktorí neopustili krajinu, najprv palicovali, pri
druhom dolapení im zmrzačili telo (roztrhli nozdry,
vypálili znak na telo, odrezali uši) a ak ich dolapili
tretíkrát, čakala ich smrť obesením, upálením alebo

Zapojte sa do fotosúťaže
s Technickými službami, a. s.
Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s. vyhlasujú Fotosúťaž o najkreatívnejšiu fotografiu
na tému „S odpadmi to vieme“.
Aby ste sa mohli do súťaže zapojiť, je potrebné mať vytvorené konto na sociálnej sieti Facebook. Potom sa pridajte do skupiny Technické
služby – Žiar nad Hronom, a. s., nahrajte svoju
fotografiu a získajte čo najviac takzvaných „lajkov“ k svojej fotografii.
Súťaž potrvá do 11. decembra. Prihlásiť sa
môže každý registrovaný užívateľ Facebook-u.
Hrá sa o skvelé ceny:
1. cena: Finančná výhra vo výške 170 eur
2. cena: MP3 prehrávač vo výške 50 eur,
3. cena: poukaz na večeru pre dve osoby
v hodnote 30 eur.
Mená víťazov sa dozvieme 12. decembra.
TERMÍN DRUHEJ SPLÁTKY
DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Mestský úrad Žiar nad Hronom, oddelenie daní
a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú
povinnosť uhradiť daň z nehnuteľností za rok
2011 v dvoch splátkach, aby druhú splátku dane
uhradili v termíne najneskôr do 30. septembra
2011. Daň je možné uhradiť na účet správcu dane
č. 1602022658/0200 (fyzické osoby - nepodnikajúce) a na účet č. 1687590151/0200 (právnické a
fyzické osoby - podnikajúce) alebo do pokladne
mestského úradu.

utopením. Vražda Cigána sa nepovažovala za zločin, preto v mnohých krajinách dochádzalo k masovému vyvražďovaniu. Od začiatku 16. storočia
boli Rómovia vypovedávaní aj z českých krajín. Postavenie Rómov v tomto období dokladá mandát
cisára Ferdinanda I. z roku 1556, podľa ktorého mali
byť rómski muži trestaní mučením a smrťou, zatiaľ
čo ich ženy a deti mali byť využívané na rôzne práce. Zostrený protirómsky dekrét cisára Leopolda I.
z roku 1697 vyhlásil Rómov za štvancov a postavil
ich mimo zákon. Znamenalo to, že mužov mohol
pri prenasledovaní ktokoľvek zastreliť ako škodnú
zver. Dekrét cisára Jozefa I. z roku 1706, nariaďoval
na hraniciach Českého kráľovstva a pozdĺž ciest,
vztyčovať tabule s nápismi zakazujúcich vstup Rómom a zobrazujúce tresty za takýto priestupok.
Takýto prístup pretrval až do polovice 18. storočia.
Nové prístupy k rómskemu obyvateľstvu sa zaznamenali v období osvietenstva, keď sa Mária Terézia
a Jozef II. pokúsili o asimiláciu (splynutie s majoritnou populáciou) rómskeho obyvateľstva na území
Uhorska. Podľa nariadení z rokov 1761 a 1773 sa
z nich mali stať roľníci: mala im byť pridelená pôda,
mali prijať kresťanské meno, nemali byť viac nazývaní Cigánmi, ale „novosedliakmi“ (Neubauer, ÚjMagyar). Pod trestom palicovania nesmeli používať vlastný odev, vlastný jazyk, nemali medzi sebou
uzatvárať sobáše, deti z takýchto manželstiev im
mali byť odnímané a dávané na výchovu k sedliakom. Jozef II. vo svojich nariadeniach (z roku 1782)
kládol dôraz na školskú dochádzku rómskych detí,
vyučenie sa remeslu, povinnú návštevu kostola a
na zlepšenie hygienických podmienok a návykov.
Napriek snahám osvietenských panovníkov v praxi
niekedy pretrvávali negatívne praktiky. Takým bol

aj tzv. Hontiansky proces v roku 1782, keď bolo
krutým spôsobom popravených 40 Rómov obvinených z vrážd a ľudožrútstva. Dodatočné vyšetrovanie vyslaným cisárskym komisárom preukázalo ich
nevinu: zistilo sa, že z osôb, ktoré mali byť zavraždené, žiadna nechýbala, a že priznania k vraždám
a kanibalizmu boli na obvinených Rómoch vynútené mučením. Ďalšie popravy z pôvodne 173-člennej skupiny obvinených Rómov boli zastavené.
Kočovný život
Väčšina Rómov žijúcich na Slovensku po stáročia žila usadlým spôsobom života a iba malá skupina Rómov preferovala kočovanie. Išlo väčšinou
o príslušníkov patriacich do skupín tzv. olašských
Rómov. Tí boli do polovice 19. storočia v postavení
otrokov v kniežatstvách Valašsko (dnes súčasť Rumunska) a Moldavsko. Keď bolo otroctvo v týchto
krajinách zrušené, rozpŕchli sa s koňmi a vozmi
po celej Európe. Až do polovice minulého storočia
drvivá väčšina olašských Rómov žila kočovným
spôsobom života. Na našich územiach došlo po
prijatí zákona zakazujúceho kočovanie v roku 1958
k ich násilnému usadeniu. Zákon sa realizoval tak,
že jednotlivé rodiny olašských Rómov museli zostať sídliť tam, kde ich v roku 1959 výkon zákona
zastihol. Najskôr im boli odobraté kone a hneď potom aj kolesá z vozov a maringotiek. Niektoré rodiny zostali žiť v provizórnych podmienkach niekoľko
rokov, ba desaťročí.
Rómovia na Slovensku sa ani po zrušení zákazu
kočovania nevrátili k takému spôsobu života. Zákaz, ktorý bývalé Československo zaviedlo pred
50 rokmi, sa dotkol na Slovensku len malej časti Rómov. V tom čase už totiž bola väčšina tohto etnika
usadená.
Adriana Šarkoziová

OZNAM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v
zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj
zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku vytvoreného na základe geometrického plánu
č. 17796580-50/2011, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom dňa 15.6.2011, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to:
•novovytvorenej CKN parcely č. 122/60 – zastavaná plocha s celkovou výmerou 126 m2, odčlenenej z pôvodnej CKN parcely č. 122/1, vedenej ako
zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou
19 048 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
za kúpnu cenu 1 €,
pre žiadateľa: Jaroslava Zúbriková, Svätokrížske

námestie 235/10, 965 01 Žiar nad Hronom.
Vyššie uvedený pozemok sa nachádza na Svätokrížskom námestí v Žiari nad Hronom.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok prislúcha k rodinnému domu súp. číslo 235, bol dlhodobo užívaný žiadateľkinými rodičmi. K pričleneniu uvedeného pozemku vo vlastníctve mesta
Žiar nad Hronom k záhrade rodinného domu
došlo v minulosti pri výstavbe tehlového oplotenia v rámci komplexnej bytovej výstavby sídliska
„Centrum II“.
Zámer predaja predmetného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom
v Žiari nad Hronom dňa 29.9.2011.
Bližšie informácie získate na Mestskom úrade –
Odbor správy majetku mesta, č. dv. 15.
(r)

Od prameňa Hrona do Žiaru nad Hronom
Vo štvrtok 1. septembra sa uskutočnil už
13. ročník cykloturistického podujatia Najkrajší kút – od prameňa Hrona pod Kráľovou
holou do Žiaru nad Hronom.
Obľúbeného podujatia sa tento rok zúčastnilo 82 účastníkov, ktorí sa vydali na trasu po odspievaní ľudovej piesne Na kráľovej holi. Trasa
13. ročníka viedla cez Telgárt – Polomku – Brezno
– Banskú Bystricu – Sliač – Hronskú Dúbravu – Trnavú Horu a ukončená bola v Žiari nad Hronom.
Organizátorom podujatia bolo opäť mesto Žiar
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nad Hronom v spolupráci s Regionálnou radou
Klubu slovenských turistov v Žiari nad Hronom.
Organizátori aj touto cestou ďakujú všetkým
sponzorom, ktorí prispeli na podujatie finančnou
alebo inou pomocou.
(r)

Foto: archív
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Zbojnícky deň

Záhradku im môžu závidieť aj profesionáli
Takúto krásnu parkovú úpravu
vytvorili ruky našich spoluobyvateľov Žiarčanov, pani Valérie a Ľuboslava Kuzminovcov. Ich rodinný
dom je obklopený množstvom
kvetín – letničiek, astier, gladiol,
chryzantém, tureckých klincov,
cínií, ruží a ďalších obľúbených
kvetov domácej panej. Kvety sú
vysadené v rôznych geometrických obrazcoch, štrkom, menšími
i väčšími kamienkami a kameňmi.
Estetický dojem umocňuje farebná štiepka. V skalke svietia večer
rôzne solárne svietidlá, ktoré domácim spríjemňujú posedenie na
terase počas letných večerov.
Obdivuhodné je, že toto všetko
vytvorili Kuzminovci bez prvotných
nákresov a zložitého vymeriavania,
inštinktívne. Ich prirodzený talent
pre parkovú úpravu a výsadbu
mohli rozvinúť až teraz, keď sú na
dôchodku. V produktívnom veku
im na to nezostával čas.
Nezanedbávajú ani zeleninovú
a ovocnú záhradku, ktorá ich odbremeňuje
od každodenných nákupov potravín potrebných pre chod domácnosti a znižuje
náklady na domáci rozpočet.
V rozhovore s manželmi Kuzminovcami

V stredu 7. septembra sa na Námestí Matice slovenskej uskutočnila prezentácia krúžkovej činnosti Centra voľného času v Žiari
nad Hronom.
Kto sa v tento deň pristavil, mohol sa nielen prihlásiť do krúžkov,
ktoré centrum každoročne otvára pre stálych i nových návštevníkov. Pripravené boli i ďalšie sprievodné aktivity. Nových členov
do svojich radov lákala zbojnícka družina, a tak si deti spolu s lúpežníkmi mohli vyrobiť vlastné mešce, postaviť zbojnícky prístrešok, okoštovať pravú frndžalicu, preskočiť cez ohníček a nevyhli sa
ani bosorkinej kliatbe...
Ako nám neskôr povedal Radovan Černák z Centra voľného času,
doobeda navštívili pracovníci centra riaditeľstvá základných škôl
i mestský úrad. Samotného programu na námestí sa zúčastnilo
150 detí.
(li)

Foto: autorka.
o ich plánoch do ďalších rokov nadobudnete presvedčenie, že aktívny a plodný život nekončí ani v penzijnom veku. Do ďalších rokov ich spoločného života im možno
zapriať len veľa zdravia a síl.
T.O.

Svet s tebou ma baví
Od septembra spúšťa Občianske združenie
Okáčik v Žiari nad Hronom nový projekt s názvom Svet s tebou ma baví. Finančne je podporený z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila
a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.
Ľubica Mokrošová, predsedkyňa OZ Okáčik:
„Projekt je výsledkom dlhodobej pomoci a hľadania možnosti integrácie, riešenia problému potrieb rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi
a prirodzeným vyústením skúseností a poznatkov
z predchádzajúcich projektov s mottom Nikdy sa
nevzdávaj.“ Projekt spája dva svety – svet zdravých
so svetom zdravotne znevýhodnených detí a mládeže. „Naším cieľom je zapojiť zdravotne znevýhodnené deti do sveta farieb, hier, športu, hudby,
tanca a divadla – do sveta ich zdravých rovesníkov.
Chceme im dať pocítiť, že aj keď sú iní, sú výnimoční,“ skonštatovala Ľubica Mokrošová. Celoročne,
pravidelne za pomoci odborníkov chce občianske
združenie rozvíjať osobnosť takýchto detí, a to
prostredníctvom vybraných životných zručností,
posilniť ich sebavedomie, odbúrať bariéry zdravej
populácie voči postihnutým a vytvoriť vzájomnú
starostlivosť v skupine, ktorá bude fungovať aj
po skončení projektu. „Projekt má za cieľ otvoriť
túto problematiku i širšej verejnosti, ktorá sa môže
na chvíľu zastaviť a zamyslieť nad situáciou týchto
detí, pričom sa môže zúčastniť na tom, ako tento
stav zmeniť, ako sa im priblížiť. Radi uvítame vaše
podnety, návrhy, spoluprácu. Môžete nám ich adresovať osobne, písomne na našu adresu, emailom
na okacik@stonline.sk alebo prostredníctvom našej

webovej stránky www.okacik.sk, kde nájdete vždy
aj aktuálne informácie o práve prebiehajúcich aktivitách,“ spresnila predsedníčka združenia a dodala:
„Spoločnými aktivitami môžeme pôsobiť na myslenie zdravých detí, ich rodičov a širokej verejnosti a
odstraňovať tak predsudky voči zdravotne znevýhodneným.“ Je to však dlhodobý proces, v ktorom
je potrebné dosiahnuť pozitívne zmeny v myslení
a prekonaní strachu byť v spoločnosti zdravotne
znevýhodnených. „Vzájomný kontakt zdravých a
postihnutých detí sa tak stane bežným a samozrejmým, bez rozpačitých a odmietavých reakcií. Veríme, že zmysluplné využitie voľného času, vytvorenie bezpečného a podporného prostredia, nové
priateľstvá, zážitky a motivácie, predovšetkým radosť z vlastnej tvorby a prežívanie vlastného úspechu, spoločné vystupovanie na verejnosti, prinesie
množstvo pozitívnych zmien, aj úctu k inakosti a
rešpektu.“ Vďaka rekondično-integračného pobytu
si deti zážitky umocnia a možnosť relaxovať budú
mať aj ich rodičia. Zároveň tu môžu prezentovať
svoj talent a nadobudnuté zručnosti. „Za kľúčovú skúsenosť považujeme význam pravidelného
stretávania sa detí, ich rodičov a význam systematickej práce s deťmi formou klubovej činnosti
v bezbariérovom prostredí. Pod odborným vedením špeciálnych terapeutov bude klubová činnosť
zameraná na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa,
rozvoj tvorivosti a posilnenie sociálnej interakcie.
Súčasťou stretnutí budú i skupinové hry, relaxácia a rôzne druhy terapií,“ konkretizovala Ľubica
Mokrošová. Navyše, rodičom bude poskytovaný
poradenský servis. Aby sa prispelo k odstráneniu
sociálnej izolácie rodín a ich detí, počíta sa aj s pomocou rodičov zdravotne znevýhodnených detí,

noviny.ziar.sk

mladých ľudí, študentov a dobrovoľníkov s cieľom
povzbudiť v nich myšlienku integrácie. Im budú
adresované odborné prednášky a školenia. „Našim
cieľom je spájať a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu. Spojiť deti zdravé, choré a
postihnuté. Spojiť školy, učiteľov, odborníkov, obyčajných ľudí, ale predovšetkým spojiť deti. Zároveň
by som chcela odkázať všetkým deťom, poproste
svojich rodičov alebo opatrovateľov, aby vás k nám
do občianskeho združenia Okáčik, ktoré ma sídlo
na Ulici Dr. Janského 9, niekedy zobrali. Najlepšie je
otvoriť si dvere sám a skúšať bariéru prekonať, pretože nikto to za vás neurobí. Môže vám ruku podať,
aby sa vám išlo ľahšie, môže vám rameno podať,
aby ste mali oporu, ale ten prvý impulz by ste mali
spraviť vy sami,“ dodala na záver Ľubica Mokrošová
z OZ Okáčik.
Projekt začína v septembri 2011. Každý utorok
o 16.00 hod. sa budú v telocvični Základnej školy na Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom konať
športové hry ako je boccia, stolný tenis, lukostreľba, petang, loptové hry, súťaže a športové turnaje.
Každý piatok o 16.00 hod. v OZ Okáčik na Ulici
Dr. Janského 9, vedľa MC Mravenisko v Žiari nad
Hronom sa môžete tešiť na arteterapiu, musikoterapiu a dramatoterapiu. Naučíte sa nové výtvarné
techniky, zahráte si na atypických hudobných nástrojoch, zatancujete si a zahráte divadlo.
Projekt pomáha zdravotne znevýhodneným deťom a ich rodinám vyjsť z izolácie a dať šancu včleniť sa do prirodzeného prostredia. Účasť je bezplatná. Bližšie informácie o projekte a jeho aktivitách
i odbornom psychologickom poradenstve nájdete
na: www.okacik.sk.
(li)
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MSKC

Július Považan

Maľované srdcom

MsKC - Žiar nad Hronom
výstava obrazov
pri príležitosti
nedožitých
85. narodenín autora

Július Považan
Maľované srdcom

CZECH MADE MAN

20./21.9. o 19.00 hod. (komédia/skutočný
príbeh. ČR, 85 min., česká verzia)
Nová česká komédia o tom, že kto nič
nerobí, nezarobí.
2 roky strávené pri 1 kompe v 1 miestnosti s 310 l vodky s 257 g koksu, 124 l whisky,
29248 cigaretami a zopár kartónmi vína
na osvieženie a výsledok je... 8354 zaregistrovaných fejkových domén, na ktoré ľudia
klikajú ako blbí a on bohatne...
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
ŠMOLKOVIA

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

23./24./25.9. o 17.00 hod. (animovaná rodinná komédia, USA/Belgicko, 90 min., slovenský dabing)
Šmolkovia sa v novom filme dostanú až
do New Yorku. Ani tu však nie sú v bezpečí
pred zlým čarodejníkom Gargamelom, ktorý im opäť nedá pokoj.
Vstupné: 2,50 €
TENTO FILM JE VHODNÝ PRE VŠETKY
VEKOVÉ SKUPINY
MUŽI V NÁDEJI

7_ október 2011
18.00 hod. vo Výstavnej sieni MsKC Žiar nad Hronom

šou ZH

IMPRO -

Hudobné impro_ Divadelné impro_
_ Výtvarné impro_ Pantomimické impro_

27./28.9. o 19.00 hod. (komédia, ČR/SR,
110 min., česká verzia)
Šarmantný bonviván Rudolf úspešne
uplatňuje svoju divokú teóriu o účinku
nevery v každodennej praxi a to s elánom,
ktorý je u čerstvého šesťdesiatnika až závideniahodný.
Vstupné: 2,50 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
AUTÁ 2

30.9./1./2.10. o 17.00 hod. (animovaná rodinná komédia, USA,
114 min., slovenský dabing)
Tvorcovia filmov Autá, Ratatouille, Wall-E a Hore vám prinášajú najslávnejšie
autá s novým príbehom!
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 7 ROKOV

Vstupné:1€
ŠÉFOVIA NA ZABITIE

Žiarsky jarmok
13. - 15. októbra 2011
ZH Band, Banda Americano, Fuera Fondo, Funky Emotion,
Horkýže muchy,
Helenine oči, DH Žiaranka, FS Hron, MSS Sekera ... sokoliari,
šašoviny pre deti ...
noviny.ziar.sk

4./5.10. o 19.00 hod. (komédia, USA,
98 min., slovenské titulky)
Čo môžete urobiť, keď je váš šéf psycho,
nymfomanka alebo úplný idiot? Výpoveď
nie je riešenie. Tieto monštrá treba zastaviť.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Hrozba z nebies – videofilm vo Hviezdnej sále
doplní demonštrácia aktuálnej oblohy a v prípade
priaznivého počasia pozorovanie večernej oblohy
ďalekohľadom. Dňa 23. septembra o 20.00 hod.
Frank Zappa – Fenomén tvorivosti – umeleckobiografický program vo Hviezdnej sále, ktorý vás
zoznámi so životom a tvorbou asi najinvenčnejšieho rockového hudobníka v dejinách. Dňa 29. septembra o 19.00 hod.
Večer pod hviezdnou oblohou – náš pohľad
na oblohu. Dňa 30. septembra o 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

20.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
21.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
22.9. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
23.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
24.9. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
25.9. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
26.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
27.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
28.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
29.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
30.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
1.10. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
2.10. 8.00 – 21.00 lekáreň Iris
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

24.9. MUDr. Ingrid Kupcová, I. ZŠ, Žiar nad Hronom (672 22 72)
25.9. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
Pohotovostné lekárenské služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu,
nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
UPOZORNENIE PRE POBERATEĽOV
PRÍDAVKU NA DIEŤA

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 30.9.2011 predložili školou potvrdené tlačivo
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
za deti, ktoré do 31.8.2011 dovŕšili 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., piatok
8.00 – 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 – 2445554 (B,I,J,O,Š),
– Martina Homolová – 2445552 (E,F,M,S,V,W),
– Alena Matušková – 2445553 (A,C,Č,K,R),
– Dana Orolínová – 2445550 (CH,P,T,Ť,Z,Ž),
Gabriela Pecková – 2445551 (D,Ď,G,H,L,Ľ,N,Ň,U).
PORADENSTVO

OZ Okáčik Žiar nad Hronom v spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Novej Bani poskytuje odborné psychologické poradenstvo v kancelárii združenia na Ulici Dr. Janského
9 v Žiari nad Hronom.
Komu pomáhame? Deťom raného, predškol-
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INFORMÁCIE
ského, školského veku a mládeži s postihnutím
mentálnym, telesným, zmyslovým, rečovým, viacnásobným, deťom s poruchami učenia, rodičom a
súrodencom klientov.
Akými službami? Diagnostika psychologická,
špeciálno-pedagogická, logopedická. Poradenstvo a odborná starostlivosť pri osobnom a profesijnom vývine vášho dieťaťa. Okrem výchovných
problémov vám môže poskytnúť aj odbornú pomoc pri osobnom a profesijnom vývine vášho
dieťaťa. V prípade potreby zariadime konzultácie
aj s odborníkom na riešenie sociálnej situácie, poskytovanie rád z oblasti sociálneho zabezpečenia
a poskytnutie odborných poradenských služieb
špecializovanými inštitúciami.
Poskytovanie odborného poradenstva je bezplatné. Poradenské konzultácie sú určené pre deti,
ale i rodinných príslušníkov.
V prípade záujmu je potrebné sa vopred objednať telefonicky na č. 0905 212 803 alebo písomne:
okacik@stonline.sk, prípadne osobne v kancelárii
OZ Okáčika.
POZVÁNKA

Dňa 23. septembra sa o 16.00 hod. uskutoční 1. časť prezentácie projektu OZ Okáčik Svet
s tebou ma baví. Druhá časť spojená s diskusiou pod názvom Rodina ako aktívny článok
v reťazci integrácie sa uskutoční 14. októbra
o 16.00 hod. Obe časti prezentácie sa uskutočnia v OZ Okáčik na Ul. Dr. Janského 9 v Žiari
nad Hronom. Lektorkou bude Mgr. Eva Lacková
z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. V spolupráci s odborníkmi vám chceme
umožniť nadväzovanie sociálnych kontaktov,
prekonávanie izolácie a zapájať sa do aktívneho spoločenského života.
Dňa 15. októbra o 10.00 hod. vás OZ Okáčik
pozýva na športový turnaj v bocci, ktorý sa
uskutoční v telocvični Základnej školy na Ul.
Dr. Janského za účasti Tomáša Kráľa, účastníka
Majstrovstiev sveta v bocci 2011 v Írsku.
ŽIARSKY JARMOK

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.
Predpredaj predajných miest bude v Dome
kultúry na Námestí Matice slovenskej v Žiari
nad Hronom od 26. septembra.

Z pera čitateľa...
Pred koncom prázdnin sme sa vybrali s rodinou
stráviť posledné letné dni opekačkou na „Šibáku“.
Vedeli sme o mieste, kde sa dá opekať, tak sme sa
tam vybrali.
Počasie bolo krásne, priam lákalo stráviť pekný
deň v prírode. Keď sme prišli na miesto, zostali
sme zhrození bezohľadnosťou ľudí k prírode –
samé fľaše, papiere porozhadzované všade, kde
sa dalo... Najskôr sme museli všetko „vyriadiť“, a až
potom sme si mohli užiť pekný letný deň. Zamýšľali sme sa nad tým, ako je možné, že si ľudia nedokážu odniesť to, čo si so sebou doniesli, a takto
znečisťovať krásu prírody. To je naozaj také ťažké
poupratovať si po sebe?
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možnosť prihlásiť sa v novom školskom roku
na tanečné lekcie
každý piatok od 15.30 hod. (90 min.)
poplatok: 15 €/mesiac
v Pohronskom osvetovom stredisku
Kontakt a bližšie informácie: A. Kmeťková,
t.č. 0908 962 514, kmetkova@osvetaziar.sk

Pekný deň sme sa rozhodli ukončiť prechádzkou ku krížu. Asi v polovici cesty sme v diaľke
zbadali zohnutého človeka. Keďže sme boli
od neho dosť ďaleko, nevedeli sme, čo tam robí.
Keď sme prišli bližšie, videli sme, že zbiera smeti.
Nedalo nám to, a tak sme sa ho spýtali, či upratuje
preto, lebo mu to niekto prikázal. Odpovedal, že
nie. Bol tam z vlastnej vôle aj so svojou pani, pretože mu záleží na prírode. Zostali sme v nemom
úžase. Dozvedeli sme sa, že tam chodieva často,
na vlastné náklady míňa benzín, kupuje vrecia
na vyzbieraný odpad a svoj voľný čas venuje
práve tomu, k čomu sa druhí stavajú ľahostajne.
Neverili sme, že takíto ľudia ešte existujú, a preto
klobúk dolu pred ním!
Milí Žiarčania, zamyslime sa nad sebou a vážme
si, čo máme. Veď život je krásny a krásne sú aj veci
okolo nás, tak si ich neničme.
Čitateľka s rodinou
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PREDAJ
•Ponúkam na predaj: šijací stroj Lúčnik – 100 €, horský bicykel pánsky – 100 €, poloautomatickú práčku Romo – 150 € a
220 l chladničku – 133 €. T: 0902 282 622
6/19
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•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
2/19
•Predám RD s hospodárskymi budovami v Lutile, v hornej
časti, nad tenisovými kurtami. T: 0908 661 726
3/19
•Predám garsónku s loggiou, má plastové okná, je v zateplenom paneláku. Cena dohodou. T: 0915 823 096
4/19
•Predám v Žiari nad Hronom, lokalita Pod vršky, pekný,
čiastočne zrekonštruovaný 2-izbový byt: plastové okná, stierky, bezpečnostné dvere, zasklená loggia. Byt je v OV, s výmerou 54 m2, na 1. z 8 poschodí. Byt je okamžite k dispozícii bez
akejkoľvek ťarchy. Cena: 33 000 €. T: 0911 100 543, e-mail:
zhbytpodtescom@gmail.com
7/19
•Predám 2-izbový byt na Ul.A.Dubčeka 35, 1. zvýšené poschodie, byt je čiastočne prerobený, rozšírená kúpeľna, sprchový kút, nová linka, plastové okná, nové interiérové dvere,
magio sat + net na optike, blízko centra, obchod priamo
pri dome, tržnica. Cena: 34 000 €, pri rýchlom jednaní zľava.
T: 0904 354 310 - po 16.00 hod.
8/19
•Predám vo veľmi dobrej lokalite, v obci Lutila, gazdovský
dom. Má novú strechu, podkrovie, okná, kamennú komoru,
veľkú hospodársku prístavbu. V dome je zavedená elektrina, voda, plyn, kúpeľňa, toaleta. Ihneď obývateľný. Vhodný
na chalupu aj podnikanie. Rozumná cena – dohoda istá.
T: 0903 507 045, 0904 560 513 – volať po 16.00 hod. 11/19
•Predám 3-izbový
T: 0918 354 142

byt

na

Hviezdoslavovej

ulici.
12/19

•Predám 1-izbový byt na Etape, 36 m2 + balkón, pôvodný
stav. Cena: 23 000 €. T: 0911 785 716
13/19
•Predám 2-izbový tehlový byt s balkónom, blízko centra
(Jiráskova ul.), kompletná rekonštrukcia. Cena dohodou.
T: 0904 304 881
14/19
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 2-izbový byt v ZH za rozumnú cenu.
T: 0915 820 340
1/19
NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením alebo predám RD + menší dom na Pstruši, 15 km
od Zvolena, za 3-izbový prerobený byt v Žiari nad Hronom.
Na dome je nová strecha, nové plastové okná. K domu patrí
veľká záhrada a veľký dvor, je v tichom prostredí. Treba vidieť.
Zn.: doplatok. T: 0911 821 974
9/19
•Vymením 1-izbový byt v OV na Ul. Novomeského za 2-izbový byt, príp. väčší 1-izbový v ZH. Byt má prerobenú kúpeľňu, murované jadro, vlastné plastové okná, vonkajšie rolety –
bubny. V kúpeľni a na chodbe je dlažba, v kuchyni plávajúca
podlaha a v izbe je PVC. T: 0904 404 483
10/19
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový prerobený byt,
čiastočne zariadený, blízko centra. Najlepšie nefajčiarom.
T: 0905 740 290
15/19
SLUŽBY
•Hľadáme jednu osobu do auta na cestovanie do práce zo
Žiaru nad Hronom do Banskej Bystrice. T: 0914 700 726 5/19

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

www.ziar24.sk
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Kto bol milovaný,
Nebude nikdy zabudnutý...
Dňa 10. septembra sme si
pripomenuli 2 roky od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá manželka,
mama a stará mama
Albína Michalovová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
Spomína manžel a synovia s rodinami.

Už navždy vám prestali hviezdy svietiť, slnko hriať,
ale tí, čo vás mali radi,
neprestanú na vás spomínať.
V týchto dňoch si pripomíname 3. výročie od smrti
Pavla Meleka
a 20. výročie od smrti manželky
Celestíny.
Spomínajú dcéry, zať, vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Kto v srdci žije, neumiera...
Dňa 30. septembra uplynú
3 roky od chvíle, keď nás opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Milan Kukučka.
S láskou spomína smútiaca
rodina.
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SPOMIENKA

Život sa nekončí smrťou,
koniec života nastáva iba
zabudnutím.
Dňa 14. septembra uplynulo
6 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš manžel,
otec a starý otec
Ing. Július Hudec.
S úctou a láskou spomína manželka, synovia a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú
s nami.

Očiam si odišiel,
v srdci si zostal...
Dňa 13. septembra sme si
pripomenuli 1. výročie úmrtia
manžela, otca a starého otca
Mgr. Jozefa Kislera.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších prostredníctvom

MESTSKÝCH NOVÍN

SPOMIENKA

Dňa 16. septembra sme
si pripomenuli 4. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
Alžbeta Meszárošová
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S úctou spomínajú manžel, dcéra Marika,
synovia Ivan a Milan s rodinami, vnučky Ivanka a Linduška s manželom Jurajom.

SPOMIENKA

Odišla si tíško, niet ťa medzi
nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 19. septembra uplynuli
dva roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša
milovaná
Anka Kubišová.
S láskou spomínajú manžel, synovia, sestra
a rodičia.
Spomínajte s nami.

Kačacie hody
v reštaurácii Tulipán
aj s burčiakom
Srdečne vás pozývame na kačacie hody,
ktoré sa budú konať

30. septembra (piatok)
o 17.00 hod. (do 24.00 hod.)
s ľudovým muzikantom

Vladom Gašpírom.

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:
•1-izb. bezbariérový byt v OV, s možnosťou prerobenia a využívania na podnikateľské účely, Ul. M.R.Štefánika, ZH, 21.000,- € / 632.646,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, Ul. Š. Moysesa, ZH, 30.000,- € / 903.780,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, blízke centrum ZH, 31.500,- € / 948.969,- 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, ZH, 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
P
•pozemok na výstavbu o výmere 10.000 m2, pri hlavnej ceste, Hliník nad Hronom, 5,- € / 150,63 Sk / m2
KU
).
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 6,- € / 180,76 Sk / m2 + dohoda
VÝ
ých
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 6.500,- € / 195.819,- Sk / celok
ženze .
ĺ
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11,- € / 331,39 Sk / m2
d
za ia ín
(aj Pen4 hod
•obchodno-kancelársky priestor (dvoj kancelária), Banská Bystrica
2
•budova s kancelárskymi + dielenskými priestormi v areáli ZSNP, Žiar nad Hronom, 140.000,- € / 4.217.640,- Sk
do
•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

12

20. september 2011 | Mestské noviny

PUBLICISTIKA

Čo robiť v krízových situáciách
Sekcia integrovaného záchranného systému
a krízového manažmentu Ministerstva vnútra
SR vypracovala súbor opatrení, ktorých cieľol
je informovanie verejnosti v prípade vzniku
mimiroadnej udalosti
Prinášame vám informácie o tom, čo je potrebné robiť v konkrétnych prípadoch.
Maximálna teplota
2. stupeň: Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od > 35 0 C
Vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä
na poludnie a popoludní, nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, dodržiavať pitný režim.
3. stupeň: Dlhodobé dosahovanie maximálnej
teploty vzduchu v rozpätí od > 40 0 C
Vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä
na poludnie a popoludní, dodržiavať pitný režim,
nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani
v stojacich automobiloch, pri pobyte na priamom
slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).
Minimálna teplota
2. stupeň: Dosiahnutie minimálnej teploty
vzduchu < ako -20 0 C . Silný mráz
Chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou, chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom, vykonať primerané opatrenia
na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.
3. stupeň: Minimálnej teploty vzduchu
< -30 0 C. Veľmi silný mráz

Urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia), vykonať primerané opatrenia v priemysle
na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie....),
chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným)
krémom.
Vietor
2. stupeň: Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne
krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť > 20 m/s alebo
nárazy > 25 m/s
Nezdržiavať sa na voľných plochách, nezdržiavať
sa pri labilných prekážkach, zatvoriť a zabezpečiť
okná a dvere, odložiť z dvorov voľne položené
predmety, nepúšťať von deti, zabezpečiť domáce
zvieratá, neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu
po otvorených veterných plochách, zabezpečiť
okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať
sušiacu sa bielizeň, pri jazde automobilom znížiť
rýchlosť jazdy.
3. stupeň: Výskyt mimoriadne silného vetra,
ktorý dosiahne krátkodobo ( v nárazoch) rýchlosť > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/
Keď nie je nutné, nevychádzať z domu, nezdržiavať sa na voľných plochách, zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, nepúšťať von deti, s ľahkými
vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
zabezpečiť žeriavy.
Snehové jazyky a záveje
2. stupeň: Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov
Vybaviť vozidlo zimnými technickými prostried-

kami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné
lano, lopata a pod.), zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze.
3. stupeň: Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov
Obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí, obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.
Sneženie
2. stupeň: Silné sneženie, pri ktorom spadne >
20 cm nového snehu za 12 hod.
Na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej
služby, vybaviť vozidlo príslušnými technickými
prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.), v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese
a v blízkosti elektrických vedení.
3. stupeň: Mimoriadne silné sneženie, pri ktorom spadne > 30 cm nového snehu za 12 hod.
Obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými
prostriedkami) v exteriéri.
Poľadovica
2. stupeň: Intenzívna tvorba poľadovice
Obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými
prostriedkami) v exteriéri, upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.
3. stupeň: Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice
Obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými
prostriedkami v exteriéri, upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.
(Pokračovanie nabudúce)

Kde je práca poslaním

Kým bude človek človekom, vždy bude trpieť.
Na zmiernenie utrpenia bude potrebovať lásku,
pochopenie, vľúdne slovo, príkladné správanie
a pohladenie, ktoré dostáva v hospici, pretože
ich nenahradí žiadny prístroj.
Dom Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici –
Belvederi prijíma svojich pacientov a klientov už
3,5 roka. Sociálno-zdravotnícky komplex požehnal
6. apríla 2008 banskobystrický diecézny biskup
Mons. Rudolf Baláž. Sociálno-zdravotnícky komplex je v službe verejnosti bez rozdielu vierovyznania. Súčasťou je hospic a zariadenie pre seniorov.
Pilotným projektom na Slovensku v roku 2008
bolo situovanie materskej školy do sociálno-zdravotníckeho komplexu. Materská škola v DOM-e
Božieho milosrdenstva je súčasťou Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa. Taktiež tu
sídli Diecézna charita Banská Bystrica a farský úrad.
Hospicová starostlivosť je orientovaná na pacienta
v záverečnom štádiu ochorenia s poskytovaním
služieb pre neho i jeho príbuzných. Rešpektuje
uspokojovanie individuálnych potrieb pacienta
a jeho rodiny. Dôraz sa kladie na celistvosť chorého človeka, zlepšuje kvalitu života pacienta i jeho
rodiny, rešpektuje dôstojnosť pacienta, rieši jeho

neznesiteľnú bolesť a iné symptómy, ktoré chorobu sprevádzajú a tým predchádza a zmierňuje utrpenie. Hospic je miestom, kde ide predovšetkým
o kvalitu zostávajúceho života. Hospic Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici počas trojročnej služby prijal viac ako 300 pacientov. Počas troch rokov
fungovania v ňom zosnulo približne 130 ľudí. Do
svojich posledných dní boli obklopení príbuznými
a starostlivosťou zdravotníckych pracovníkov. Ich
mená zostávajú v miestnej Knihe úcty. 24-hodinovú starostlivosť o pacientov v hospici poskytujú lekárky, zdravotnícky a ošetrovateľský personál, sociálni pracovníci, rehabilitační pracovníci, asistentka
výživy, kňaz a dobrovoľníci. Príbuzní pacienta majú
možnosť ubytovať sa v príslušných priestoroch
v prípade finálneho stavu ich blízkeho. Úlohou členov multidisciplinárneho tímu hospicu je venovať
sa nielen starostlivosti o telo pacienta, dôležitá je
tiež psychická a sociálna podpora pacienta a jeho
príbuzných.
Hospicová starostlivosť zahŕňa starostlivosť
o chorého s prihliadaním na jeho neopakovateľnú
hodnotu, tiež nezabúda ani na jeho rodinných príslušníkov. V hospicoch sa stretávame s formou starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť najbližších.
Starostlivosť o chorých sa postupne presunula do
nemocníc, čím nadobudla vysoko odborného charakteru, umieraniu chýba potrebný ľudský kontakt,
zomieranie stratilo charakter sociálneho aktu. V súčasnej dobe človek nemá takmer žiadnu osobnú
skúsenosť s pomocou zomierajúcemu a domnieva
sa, že profesionál je tu na to, aby sa o zomierajúce-
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ho adekvátne postaral.
Touto cestou chcem poďakovať neziskovej organizácii Lige proti rakovine, ktorej poslaním je
pomáhať onkologickým pacientom a ich rodinám.
Prostredníctvom nej a projektu Psychosociálna
starostlivosť o onkologických pacientov a služby
pre zlepšenie kvality ich života, sme skvalitnili ošetrovateľské služby hospicovým pacientom
zakúpením troch kusov profesionálnych prenosných odsávačiek, Grasebyho pumpy, prenosného
oxygenátora, zaisťovacieho kompletu na udržanie
polohy pacienta v sede, infúznych stojanov a chirurgických inštrumentov v sume 4 000 eur. Poskytnutý finančný dar pozostával z verejnej finančnej
zbierky Deň narcisov 2011 – 15 ročníka poriadaný
Ligou proti rakovine SR. Ďakujem teda aj verejnosti
zo žiarskeho regiónu, pretože vďaka ich príspevkom
bol podporený aj náš hospic v Banskej Bystrici.
Zomieranie patrí k životu a jeho súčasťou. Nikto
by nemal zomrieť bez blízkych, či už sú to príbuzní
alebo zdravotníci. Zomierajúci potrebujú zdravých
a zdraví zase umierajúcich k tomu, aby sami strácali
neprimeraný strach zo smrti a mohli žiť kvalitnejšie. Tým, že sa staráme o zomierajúceho a pomáhame mu prekonať jeho utrpenie, lepšie pochopíme
zmysel ľudského života, i to, čo znamená ľudská
blízkosť a spolupatričnosť. Je potrebné, aby každý
človek žil s ohľadom na vlastnú časovosť, teda smrteľnosť, čo vo svojom dôsledku znamená šancu ku
kvalitnej, teda naozaj ľudskej existencii.
Mrg. Anna Michňová,
manažér – riaditeľ zariadenia
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ŠPORT

Marek Gáborík je novou posilou žiarskych hokejbalistov
HOKEJBAL

Hokejbal sa hrá v Žiari nad Hronom už od začiatku 90-tych rokov minulého storočia a každý si s ním automaticky spája klub Hbk Sport
Trend.
V roku 2009 sa družstvo žiarskych hokejbalistov
prihlásilo do Banskobystrickej hokejbalovej ligy,
kde bolo ako nováčik zaradené do druhej ligy. Keďže sa hráčom podarilo celú súťaž vyhrať, v sezóne
2010/2011 začali hrať I. BBHBL. Sezónu 2011/2012
hrá už družstvo pod názvom N-Sport Trend Žiar
nad Hronom v Slovenskej hokejbalovej extralige.
V novej sezóne je posilou družstva aj 19-ročný
Zvolenčan Marek Gáborík. Jeho hokejbalové začiatky sa spájajú s klubom N-Sport Zvolen, v ktorom hrával od svojich štrnástich rokov. „Ku športu
ma priviedol otec. Keďže aj on v mladosti hrával,
konkrétne futbal, chcel aj zo mňa spraviť športovca,“ prezrádza na úvod nášho rozhovoru Marek.
Ako mnoho mladých začínajúcich športovcov, aj
on na začiatku vystriedal viacero druhov športov.
„Akýmsi odrazovým mostíkom bol pre mňa asi
futbal v prípravke, kde som sa naučil správnej koordinácii pohybov, zodpovednosti, iniciatívnosti
a sebazaprenia.“
Marek Gáborík: Najbližší mi bol hokejbal
Hokejbal je kolektívny šport, s pravidlami podobnými hokeju, hrá sa však so špeciálnou loptičkou
na pevnom povrchu (asfalt, betón, plast) a bez korčúľ, pričom cieľom je vsietiť čo najviac gólov do súperovej bránky pomocou hokejky.
Po čase vymenil Marek naháňanie lopty na zelenom trávniku práve za hokejbal. „Hokejbal mi bol
predsa len zo všetkých športov, ktoré som okúsil, najbližší. Je to zrejme pre to, že je to „behavý“,

Marek získal Cenu primátora Zvolena.
Na fotke spolu s trénerom.

Marek s reprezentáciou po zisku zlatých medailí na MS v Moste.
kontaktný, ale hlavne rýchly šport. V N-Sporte
vo Zvolene sme boli vždy dobrá partia. Keď chce
ktorékoľvek družstvo dosahovať pozitívne výsledky, musí celý tím držať pokope,“ objasňuje filozofiu
hry mladý Zvolenčan.
Ako sme sa ďalej dozvedeli, do Žiaru nad Hronom
sa dostal hrať spolu s celou formáciou N-Sportu cez
kemp – prípravné zápasy. „Samozrejme, všetko záviselo od podaného výkonu,“ podotýka.
V minulej sezóne patril Marek Gáborík medzi
najlepších hráčov extraligy do devätnásť rokov.
Vo svojom tíme patril k oporám a ťahúňom. Po prechode k seniorom sa preto od neho veľa očakáva.
„Od pôsobenia v Žiari nad Hronom očakávam
predovšetkým osobnostný rast v hre. Predsa len,
je to seniorská extraliga, a nie juniorka. Určite by
som sa chcel dostať do nominácie na budúcoročné
Majstrovstvá sveta juniorov do 20 rokov. Dúfam,
že vytvoríme perfektný kolektív ako v šatni, tak
aj mimo nej. A, samozrejme, teším sa na čo najviac víťazstiev,“ netají smelé plány do budúcnosti
19-ročný Marek.
Väčšina z nás má svoj vzor v niekom, na koho by
sme sa chceli podobať. „Športového hrdinu, akýsi
vzor, vlastne ani nemám, pretože z každého úspešného športovca sa snažím zobrať len to najlepšie
a chcem sa učiť od skúsenejších. No najbližší je mi
asi Ľubomír Višňovský a Asafa Powell,“ konkretizuje.
V súčasnosti Marek študuje na Hotelovej akadémii vo Zvolene, kde je v piatom, maturitnom ročníku, čo sám charakterizuje ako obzvlášť ťažký ročník. Aj napriek tomu sa však stíha venovať nielen
hokejbalu, ale aj ďalším koníčkom. „Aktívne sa tiež
venujem športovej výžive, posilňovaniu, florbalu,
futbalu, basketbalu, a taktiež tenisu,“ vymenúva
ďalšie športy, ktoré majú v jeho živote zastúpenie.
Minuloročné Majstrovstvá sveta sa mu vydarili
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Svoj deň začína talentovaný športovec raňajkami s proteínmi pre správne nabudenie organizmu
do školy. Samozrejme, stravu má dopredu naplánovanú na celý deň. „Po raňajkách odchádzam
do školy, potom do posilňovne a večer sa už ponáhľam na tréning. Cez víkendy absolvujem zápasy
vonku, respektíve v Žiari nad Hronom a u súperov.“
V minulosti sa mu už za svoju húževnatosť a šikovnosť podarilo získať ocenenie aj od primátora
Zvolena. „Najviac hrdý som určite na minuloročné
Majstrovstvá sveta do 18 rokov, kde sme vybojovali
zlatú medailu vo finále s doposiaľ neporaziteľnou
Kanadou. Taktiež si vážim ocenenie v meste Zvolen
v kategórii Najtalentovanejší jednotlivec v kolektívnom športe.“
Doteraz bolo jeho métou ocitnúť sa v reprezentácii na Majstrovstvách sveta juniorov. „Čím som
starší, tým som aj náročnejší, a preto si teraz kladiem za cieľ reprezentovať na Majstrovstvách sveta
seniorov.“
Žiť život vrcholového športovca si vyžaduje nielen veľa sebazaprenia, odriekania či vytrvalosti, ale
aj pochopenie a podporu blízkeho okolia. „Chcel by
som poukázať a vyzdvihnúť skrytú prácu trénerov,
hlavne Jaroslava Kolibíka. Bez nich by som nebol
tam, kde som. Samozrejme, vďaka patrí aj rodičom
a starým rodičom, ktorí mi fandia, a ja viem, že
mám u nich obrovskú podporu,“ dodáva na záver
hráč žiarskeho N-Sport Trendu.
Rastislav Uhrovič, Sport Trend Žiar nad Hronom:
„Marek je hráčom zvolenského N-Sportu. Po fúzii
klubu so žiarskym Sport Trendom patril k hráčom,
o ktorého bol záujem. Hoci v súčasnom tíme patrí
k benjamínkom, o jeho kvalitách niet pochýb. Dôkazom je i to, že je juniorským majstrom sveta v hokejbale. Je fyzicky zdatný, rýchly, silný v osobných
súbojoch s dobrou strelou, čo mu dáva predpoklad,
pokiaľ na sebe bude aj naďalej pracovať, uchytiť sa
aj v seniorskej reprezentácii.“
(li)
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N-SPORT TREND vstúpil do novej sezóny úspešne
HOKEJBAL

1. kolo: RbK Ružinov Bratislava – N-SPORT
TREND Žiar nad Hronom 3:4 sn (0:0, 2:1, 1:2 – 0:1)
Góly: Takáč 2, Považanec, rozhodujúci nájazd
Nemček Zostava: Slávik – Pračka, Strohner, Gáborík, Kamo, Zuzin, Bobáľ, Hanus – Považanec,
Heckl, Vallo, Pastorok, Matuška, Nemček, Mojžiš,
Ruttkay, Plandor, Uhrovič, Lukáč, Takáč, Kukla.
Ostatné výsledky: Nitrianski rytieri Nitra – Jokerit
Petržalka 9:0, LG TPS Bratislava – HBC Žirafa Žilina
4:0, MŠK Kežmarok – Kometa Vrútky 5:3, Profis Bratislava – DT Žirafa Pov. Bystrica 5:4, MHBO Liptov –
ŠKB Izoglobal Martin 2:6, ŠK 98 Pruské – voľno.
Po troch kolách dosiahli Žiarčania počet bodov z celej minuloročnej sezóny
2. kolo: HBK Nitr. rytieri Nitra – N-SPORT
TREND Žiar nad Hronom 4:1 (1:0,1:0, 2:1)
Góly: Strohner.
Zostava: Náter, Slávik – Pračka, Strohner,
Gáborík, Kamo, Bobáľ, Mojžiš – Kukla,
Heckl, Vallo, Pastorok, Matuška, Nemček,
Uhrovič, Plandor, Pluhár, Slušný, Lukáč, Takáč.
Ostatné výsledky:
Jokerit Bratislava – ŠK 98 Pruské 3:2sn, DT Žirafa P. Bystrica – LG TPS Bratislava 4:3, HBC Žirafa

Žilina – Kežmarok 3:6, L.Mikuláš – Vrútky 4:5sn.
3. kolo: Jokerit Petržalka – N-SPORT
TREND Žiar nad Hronom 2:4 (1:0,0:3, 1:1)
Góly:Plandor2, Ruttkay, Mojžiš
Zostava: Slávik, Náter – Pračka, Kukla,
Gáborík, Kamo, Bobáľ, Slušný – Pluhár,
Heckl, Vallo, Pastorok, Matuška, Nemček, Mojžiš, Ruttkay, Plandor, Uhrovič, Lukáč, Takáč.
Prvá tretina bola zo strany N-SPORT TRENDu rozháraná a chaotická, z čoho ťažili domáci a po úniku sa dostali do vedenia. V druhej tretine nastali
v žiarskom kádri zmeny a na ihrisko sa dostali už
len tri útoky, čo nakoniec rozhodlo o zápase. Najprv vyrovnal Ruttkay, o dve minúty na to prekvapil
brankára Jokeritu Mojžiš strelou spoza modrej čiary
a na 1:3 zvýšil v tejto časti hry Plandor. Do záverečnej tretiny nastúpili domáci s odhodlaním vyrovnať.
Petržalčanom sa podarilo znížiť na rozdiel jedného
gólu, potom však už brankár N-SPORT TRENDu
Slávik „zatiahol roletu“ a napriek niekoľkých čistých gólovým príležitostiam sa domácim vyrovnať
nepodarilo. Veľká príležitosť sa im naskytla ešte v
závere zápasu po vylúčení hráča hostí a po odvolaní brankára mali na ihrisku o dvoch hráčov viac.

Na veľkého hráča a úžasného človeka spomínali aj Žiarčania
ho nešťastia sa rozhoreli vo večerných hodinách aj
na zimnom štadióne. Pôvodne sa chceli takto symbolicky s reprezentačným kapitánom rozlúčiť hokejbalisti N-Sport Trendu. Nakoniec prišlo na zimný
štadión oveľa viac ľudí. V stredovom kruhu ihriska
a na časomiere sa objavilo číslo 38, ktoré jeden
z najlepších hokejistov Slovenska nosil na svojom
drese. Nejednému z prítomných fanúšikov zvlhli
oči. Zostal tak priestor už iba na spomienky... (li)

V stredu 7. septembra otriasla celým svetom
smutná správa – pri leteckom nešťastí v Rusku
prišlo o život 43 ľudí, z ktorých väčšina boli hokejisti ruského tímu KHL Lokomotiv Jaroslavľ.
Na palube bol aj posledný kapitán hokejovej
reprezentácie Pavol Demitra.
Ľudia po celom Slovensku spomínali na skvelého
hráča. V piatok 9. septembra sa uskutočnila symbolická rozlúčka na Námestí Matice slovenskej, ktorú
organizoval Roman Líška. Na jeho výzvu na sociálnej sieti zareagovalo niekoľko stovák občanov.
Sviečky za Pavla Demitru a ostatné obete letecké-

Foto: Rastislav Uhrovič
POZVÁNKA DO VOLEJBALOVÉHO KLUBU

Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom pozýva do volejbalovej prípravky najmä dievčatá
4., 5. a 6. ročníkov základných škôl a primy gymnázia. Prípravka je prvým krokom na ceste volejbalistky a na jej konci môže byť extraliga, ale aj
reprezentácia! To záleží od prístupu jednotlivej
hráčky. VK poskytne hráčkam kvalitný tréning, primeraný ich veku a schopnostiam. Tréningy začnú v
utorok 20.9.2011 o 15.00 hod. v telocvični Gymnázia M. Rúfusa . So sebou si treba priniesť bežné

oblečenie a obuv do telocvične, vhodný nápoj
a malý uterák. Ostatné sa dozviete na tréningu.
Tešíme sa na vás a urobíme všetko pre to, aby
ste sa medzi nami dobre cítili a vydržali prípravu
ako dievčatá, ktoré vidíte na fotografii a ktoré po
roku prípravky už boli na sústredení so staršími
žiačkami a budú súťažiť v rámci našej stredoškolskej oblasti.
Kontakt: volejbalziarziacky@gmail.com
Výkonná rada a tréneri VK MŠK
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V tretine žiarskeho tímu sa však nedokázali usadiť
a o zápase nakoniec rozhodol strelou do prázdnej brány svojim druhým gólom Plandor. Víťazstvom si tak pripísali ďalšie body a po troch kolách
ich majú toľko ako za celú minuloročnú sezónu.
Ostatné výsledky:
Nitriansky rytieri Nitra – ŠK 32 Profis BA 3:2, Rbk
Ružinov BA – LG TPS BA 4:1, DT Žirafa P.Bystrica –
MŠK Kežmarok 1:0, MHbO L.Mikuláš – HBC Žirafa
Žilina 5:3, ŠKB Martin – ŠK 98 Pruské 4:3sn.
Rastislav Uhrovič

Žiarsky tím pred prvým zápasom v tejto sezóne.
Foto: www.sporttrend.eu

MICHALSKÝ BEH A BEH ZDRAVIA
OBČANOV TRNAVEJ HORY

V sobotu 24. septembra sa v Trnavej Hore
uskutoční už IV. ročník Michalského behu.
Prezentácia pretekárov sa uskutoční v Základnej škole v Trnavej Hore o 8.00 hod.
Beh zdravia občanov Trnavej Hory na trati
dlhej 1388 m so štartom o 9.15 hod.
Kategórie
Chlapci – dievčatá
– predškolský vek 100 m
– najmladší žiaci/žiačky (r. 2004 – 2005) 300 m
– prípravka (r. 2002 – 2003)
400 m
– mladší žiaci/žiačky (r. 2000 – 2001) 600 m
– starší žiaci/žiačky (r. 1996 – 1999)
800 m
Dorastenci – dorastenky
– r. 1993 – 1995
2 400 m
Muži A/B/C/D
A – 18 – 39 r., B – 40 – 49 r., C – 50 – 59 r.,
D – 60 a viacroční
6 600 m
Ženy
– od 18 a viac rokov
4 500 m

Prihlásiť sa je možné na tel. čísle:
045/67 75 121, príp. e-mailom
na: obectrnavahora@stonline.sk.
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Futbalisti stále na chvoste tabuľky
FUTBAL
FUTBAL-MUŽI

Predohrávka 14. kola
MŠK Kysucké Nové Mesto – FK Žiar nad Hronom/Lad. Vieska 0:1 (0:0)
Gól: Marek Šimon (50. min.).
Zostava: Jakub Rapčan, Jozef Janúch, Pavel Blaho, Tomáš Macejko, Marek Čamaj, Radoslav Urgela,
Marek Šimon, Róbert Neuschl (Ondrej Žňava), Ján
Žiak, Jakub Cvejkuš.
Súper sa nedokázal presadiť cez našich záložníkov, a tak jeho hra skĺzla iba do nakopávaných
lôpt. V 50. minúte zo stredu ihriska dostal loptu
nabiehajúci Šimon na roh šestnástky. Loptu si krásne zasekol do protismeru a nechytateľnou strelou
z 20 metrov otvoril skóre – 1:0. Do konca zápasu
mali naši futbalisti ešte niekoľko príležitostí: samostatný nájazd Cvejkuša po dlhom pase, Cvejkuš
po odrazenej lopte netrafil prázdnu bránu a
Neuschl z uhla, keď išiel sám na brankára.
Ostatné výsledky 14. kola
MFK B. Bystrica – Kalinovo 1:0, Ďanová – L. Lúčka
2:1, Turany – Čadca 1:0, L. Štiavnica – MFK N. Baňa
7:2, Žilina B – V. Krtíš 5:1, Fomat Martin – Tisovec
2:0.
5. kolo
ŠK Závažná Poruba – FK Žiar nad Hronom/Lad.
Vieska 4:4 (3:2)
Góly: Neuschl (12. min.), Blaho (14. min.), Cvejkuš
(46. min.), Šimon (83. min.).
Zostava: Jakub Rapčan, Martin Gajdoš (Ondrej
Žňava), Tomáš Macejko, Július Dobrota (Jakub

Cvejkuš), Jozef Janúch, Pavol Blaho, Marek Čamaj
(Patrik Abrahám), Ján Žiak, Róbert Neuschl.
Na začiatku zápasu strelili naši hráči dva rýchle
góly, ktoré všetkých zaskočili. Zo zvýšenej aktivity
súper vyťažil pokutový kop, ktorý premenil. Druhý
gól súper strelil po rohovom kope, keď Žiarčania
nedokázali pokryť nabiehajúceho hráča. V prvom
polčase tak inkasovali ešte raz, keď po chybe brankára Rapčana útočiaci hráč strieľal do prázdnej
brány. Striedajúci hráč Cvejkuš sa presadil okamžite po príchode na ihrisko a v 46. minúte vyrovnal
na 3:3. Na 4:3 naši hráči inkasovali po zbytočnej
strate lopty na súperovej polovici, keď sa po rýchlom brejku nestačili vrátiť. V 84. minúte však zaslúžene vyrovnali Šimonom a odniesli si zo súperovho
ihriska 1 bod.
Emil Vincent, tréner
Ostatné výsledky 5. kola
L. Štiavnica – MFK B. Bystrica 3:0, Kys. Nové Mesto
– Turany 5:3, Krásno – Ďanová 0:2, Žilina B – Kalinovo 2:0, Fomat Martin – L. Lúčka 6:1, Tisovec – Čadca
3:1, V. Krtíš – MFK N. Baňa 1:0.
6. kolo
MFK B. Bystrica – Žiar nad Hronom/Lad. Vieska
2:1
Gól: Patrik Abrahám.
Zostava: Jakub Rapčan, Jozef Janúch, Tomáš
Macejko, Pavol Blaho, Martin Gajdoš, Marek Čamaj,
Radoslav Urgela, Marek Šimon, Patrik Abrahám, Ján
Žiak, Róbert Neuschl. Striedal: Ondrej Žňava.
Do zápasu nastúpili hostia aktívne a hru mali pevne v rukách. Dominanciu na ihrisku potvrdili gólom

Patrika Abraháma. V druhom polčase sa však uspokojili a súper to náležite využil. Za 4 minúty strelil 2
góly. Aj keď sa naši hráči snažili súpera zatlačiť, do
konca zápasu sa výsledok už nezmenil.
Rastislav Štanga
Ostatné výsledky 6. kola
MFK N. Baňa – Z. Poruba 2:0, Čadca – V. Krtíš 2:2,
L. Lúčka – Tisovec 0:0, Kalinovo – Fomat Martin 0:3,
Ďanová – Žilina B 0:2, Turany – Krásno 0:0, L. Štiavnica – Kys. Nové Mesto 4:2.
Tabuľka po 6. kole
1. MŠK Žilina B
6 6 0 0 24:2 18
2. Liptovská Štiavnica
6 5 0 1 14:5 15
3. MŠK Fomat Martin
6 4 2 0 20:5 14
4. CSM Tisovec
6 4 1 1 11:6 13
5. MŠK Kys. Nové Mesto 6 3 2 1 16:13 11
6. Baník V. Krtíš
6 3 2 1 10:8 11
7. Tatran Krásno nad Kys. 6 2 2 2 9:6 8
8. Družstevník Ďanová 6 2 2 2 10:9 8
9. MFK B. Bystrica
6 2 2 2 12:12 8
10. ŠK Závažná Poruba 6 1 3 2 8:13 6
11. MŠK Turany
6 1 2 3 6:10 5
12. Baník Kalinovo
6 1 2 3 3:8 5
13. FK Čadca
6 1 1 4 9:14 4
14. MFK Nová Baňa
6 1 0 5 4:20 3
15. FK Žiar nad Hronom 6 0 2 4 10:18 2
16. Cementáreň L. Lúčka 6 0 1 5 3:20 1

Po posledných troch zápasoch starší dorast bez prehry na čele tabuľky
III. LIGA – STARŠÍ DORAST

Po posledných troch zápasoch starší dorast
bez prehry na čele tabuľky
III. liga – starší dorast
5. kolo: MFK Lok. Zvolen – FK Žiar nad Hronom U19 0:2 (0:1)
Góly: Lipták.
Ostatné výsledky: Lučenec – MFK B. Bystrica
3:2, MFK. N. Baňa – Bytča 1:2, D. Kubín – V. Krtíš 2:1,
R. Sobota – Kys. Nové Mesto 2:2, Bánová – Rajec
1:0, Fiľakovo – Čadca 2:0, Kremnička – Badín 0:4.
14. kolo: LAFC Lučenec – FK Žiar nad Hronom
U19 1:2 (1:0)
Ostatné výsledky: MFK B. Bystrica – Kys. Nové

Mesto 0:2, V. Krtíš – Rajec 7:2, MFK N. Baňa – Badín
0:2, D. Kubín – Kremnička 6:0, R. Sobota – Zvolen
3:0, Bánová – Fiľakovo 3:0.
6. kolo: FK Žiar nad Hronom U19 – ŠK Kremnička 6:2 (2:2)
Tabuľka po 6. kole
1. FK Žiar nad Hronom
2. MŠK Kys. Nové Mesto
3. LAFC Lučenec
4. Jednota Bánová
5. Kinex Bytča

6
6
6
6
6

4
4
4
4
3

2
1
0
0
2

0
1
2
2
1

13:4
14:10
15:9
14:8
10:7

14
13
12
12
11

6. FTC Fiľakovo
7. MFK D. Kubín
8. MFK B. Bystrica
9. ŠK Badín
10. MŠK R. Sobota
11. Baník V. Krtíš
12. FK Rajec
13. MFK Nová Baňa
14. MFK Lok. Zvolen
15. FK Čadca
16. ŠK Kremnička

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0

2
1
1
0
2
1
1
1
1
1
0

1
2
2
3
2
3
3
4
4
4
6

10:7
12:7
7:6
14:16
14:10
11:7
10:15
8:12
6:11
4:12
1:22

11
10
10
9
8
7
7
4
4
4
0

13. Kinex Bytča
14. ŠK Kremnička
15. MFK Nová Baňa
16. FTC Fiľakovo

6
6
6
6

1
1
0
0

2
0
2
1

3
5
4
5

8:18
8:24
4:20
3:32

5
3
2
1

III. LIGA MLADŠÍ DORAST

5. kolo: MFK Lok. Zvolen – FK Žiar nad Hronom 5:0 (3:0)
14. kolo: LAFC Lučenec – FK Žiar nad Hronom
0:2 (0:0)
Góly: Pittner.
6. kolo: FK Žiar nad Hronom – ŠK Kremnička
0:0
Tabuľka po 6. kole
1. FK Čadca
6 6 0 0 21:1 18
2. MFK Lok. Zvolen
6 5 1 0 21:1 16
3. MŠK Kys. Nové Mesto 6 4 1 1 20:6 13

4. MŠK R. Sobota
5. Baník V. Krtíš
6. MFK D. Kubín
7. FK Žiar n. Hronom
8. ŠK Badín
9. FK Rajec
10. LAFC Lučenec
11. Jednota Bánová
12. MFK B. Bystrica

6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
3
3
3
2
2
2
2
1

noviny.ziar.sk
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1
1
2
3
2
3
3
3
3

10:6
8:4
7:10
20:9
11:6
7:5
8:9
7:11
10:11

13
11
10
9
8
7
7
7
5

1. liga starší žiaci A
4. kolo: FK Žiar nad Hronom – MŠK Námestovo
0:4 (0:2)
5. kolo: FK Dukla Banská Bystrica – FK Žiar
nad Hronom 2:0 (0:0)
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Zverkov fantastický debut na pretekoch Radjugendtour
CYKLISTIKA

O veľké prekvapenie sa na 26. ročníku medzinárodných etapových pretekoch kadetov Radjugendtour 2011 v rakúskom Bad Tatzmanndorf
postaral talentovaný pretekár Cyklistického
klubu MŠK Žiar nad Hronom David Zverko.
Potom, ako jediný zo slovenskej olympijskej výpravy priniesol cenný bronzový kov z Európskeho
Olympijského festivalu mládeže v tureckom Trabzone, na medzinárodných etapových pretekoch
Radjugendtour 2011, považovaných za neoficiálne
Majstrovstvá sveta kadetov, jazdil od úvodného
prológu v ružovom drese vedúceho pretekára podujatia až do záverečnej etapy.
V dňoch od 14. do 19. augusta sa v rakúskom
meste Bad Tatzmanndorf uskutočnil už 26. ročník
medzinárodných etapových pretekov kadetov Radjugendtour 2011. Na štarte podujatia sa prezentovalo 22 družstiev, spolu 129 pretekárov. Vo výbere
Slovenskej republiky pod vedením Františka Sitoru
sa na tomto podujatí predstavili aj dvaja cyklisti
MŠK Žiar nad Hronom – David Zverko a Juraj Bellan. Už v úvodnom prológu na 2,2 km, ktorý sa išiel
v meste Oberpullendorf, podal David Zverko fantastický výkon, dosiahol najlepší čas a s náskokom
33 stotín sekundy zvíťazil pred dánskym pretekárom Mathiasom Krigbaumom (víťaz časovky
na EYOF) a obliekol si tak ružový dres lídra pretekov. V prvej etape v Deutch Kaltenbrunn merajúcej
76 km Zverko potvrdil, že na toto podujatie prišiel
výborne pripravený. V záverečnom špurte vedúcej 15-člennej skupiny sa najlepšie zorientoval a
s prehľadom vyhral aj úvodnú prvú etapu. Spôsob, akým mladý pretekár, vlani štartujúci ešte
v kategórii žiakov, dokázal pohyboval v pelotóne a
jeho suverénne etapové víťazstvo bolo obrovským
prekvapením. S takýmto priebehom súperi naozaj
nerátali a Zverko si týmto víťazstvom upevnil vedúce postavenie, vyslúžil si v pelotóne rešpekt a
uznanie.
Zverko nastúpil do druhej etapy pretekov
v ružovom drese na poste vedúceho pretekára
Do druhej etapy nastupoval opäť v ružovom drese lídra podujatia. Druhá etapa v Bad Blumau merala 86,1 km a jazdila sa na náročnom kopcovitom,
28,7 km dlhom okruhu, ktorý absolvovali cyklisti
trikrát. Túto etapa, ktorej rýchlostný priemer bol
42,1 km/hod., poznačilo množstvo pádov, ktoré,
bohužiaľ, postihli aj pretekárov Slovenska. Zver-

ko aj v tejto etape potvrdil svoje šprintérske kvality, obsadil pekné štvrté miesto a len pád tesne
pred cieľom mu zabránil opäť zvíťaziť. Súperom sa
ani v tejto etape nepodarilo vyzliecť Zverka z ružového dresu, a tak aj do tretej etapy v Schwarzau,
merajúcej 77,8 km, nastupoval David v drese vedúceho pretekára. Táto etapa nezačala pre cyklistov
výberu Slovenska šťastne. Už na piatom kilometri
došlo v klesaní k hromadnému pádu pelotónu,
v ktorom sa ocitli až štyria naši pretekári. Bohužiaľ,
pre Juraja Bellana, ktorého museli ošetriť v nemocnici, sa preteky skončili. Ostatní so sebazaprením síce pokračovali v preteku, ale už so značnou
stratou. Vpredu s osamoteným Zverkom ostal len
Milan Holomek. Aj v tejto etape Zverko preukázal
svoje kvality, špurtoval na rýchlostné prémie a
zbieral cenné sekundy pre udržanie cenného trikotu. V záverečnom špurte početného hlavného
poľa si etapové víťazstvo odniesol dánsky pretekár Michael Carbel pred cyklistom výberu Slovenska Milanom Holomekom. David Zverko prišiel
v hlavnom pelotóne na 19. mieste, a aj do poslednej etapy si udržal ružový dres vedúceho pretekára podujatia. Záverečná, kráľovská štvrtá etapa
v Bad Tatzmanndorf, merajúca 78 km, sa jazdila
v kopcovitom 19,5 km dlhom okruhu, ktorý cyklisti
absolvovali štyrikrát. Pred Zverkom stála neľahká
úloha – doviesť ružový dres až do cieľa. Bohužiaľ,
napriek maximálnej snahe sa to nepodarilo. Osa-

motený Zverko, bez podpory tímu, nedokázal čeliť
útokom silného dánskeho družstva, ktoré využilo
situáciu a na trati sa rozhodlo. Celkové prvenstvo
v 26. ročníku Radjugendtour tak putovalo
do Dánska zásluhou Mathiasa Raska. Aj druhá a
tretia priečka patrila dánskym cyklistom. So stratou
6 sekúnd na tretieho Mathiasa Krigbauma obsadil
David Zverko nepopulárne štvrté miesto. Napriek
tomu sa David stal najúspešnejším najmladším
pretekárom podujatia a v bodovacej súťaži obsadil
celkové druhé miesto.
Za predvedené výkony na 26. ročníku Radjugendtour si David Zverko vyslúžil pochvalu a
uznanie od súperov, trénerov a organizátora. Svojím vystupovaním a spôsobom pretekania vzorne
reprezentoval Slovenskú republiku na tomto významnom podujatí.
František Sitora

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

VK MŠK Žiar nad Hronom pozýva priaznivcov volejbalu na tradičný turnaj žiačok, ktorý sa
bude konať 1.10.2011. Turnaj je rozdelený na dve
časti. Turnaj mladších žiačok O pohár riaditeľa

4. ZŠ bude v telocvični 4. ZŠ, turnaj starších žiačok
O pohár prezidenta VK MŠK Žiar nad Hronom
v telocvični Gymnázia M. Rúfusa. Prvé zápasy začnú o 8.30 hod. Bude to posledný turnaj v prípra-

ve pred začiatkom súťaže. Príďte povzbudiť naše
družstvá, lebo my chceme hrať volejbal nielen
pre seba, ale aj pre divákov! Tešíme sa na vás!
Tréneri žiačok VK MŠK Žiar nad Hronom

