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V tomto čísle:
TRADIČNÁ HODOVÁ SVÄTÁ OMŠA

Brány do parku pre vozidlá uzatvoria

Začiatkom septembra sa v Horných Opatovciach uskutočnilo posledné tohtoročné kultúrno-spoločenské podujatie. S tradičnou hodovou
svätou omšou sa tak do tejto zaniknutej obce
opäť na chvíľu vrátil život. Strana 6.
FILMOVÉ FESTIVALY AJ PRE NÁROČNÝCH

Po pravidelných nedeľných filmových rozprávkach pre celé rodiny prichádza žiarske Mestské
kultúrne centrum s ďalšími novinkami. Tešiť sa
môžete na premietanie na kúpalisku a na filmové festivaly so symbolickým vstupným. Viac informácií na 3. strane.
MESTO SI POLEPŠILO V HODNOTENÍ TIS

STRANA 3

Na blokované parkovisko vedie aj iná cesta

Kým v minulom roku sa mesto Žiar nad Hronom umiestnilo v hodnotení Transparency International Slovenska na 44. mieste, tento rok si
polepšilo. Poskočilo na 14. miesto. Strana 2.
DNI JESENNEJ ČISTOTY

Od 24. do 29. septembra sa uskutočnia Dni
jesennej čistoty. Žiarčania sa počas týchto dní
budú môcť opäť zadarmo zbaviť nepotrebného
odpadu. Kompletný harmonogram rozmiestnenia kontajnerov a mobilnej zberne nájdete
na strane 4.

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

STRANA 2

2

SPRAVODAJSTVO

Parkovisko pri Kockách je stále čiastočne nedostupné
Pred niekoľkými týždňami zažili vodiči automobilov, ktorí chceli zaparkovať pri tzv. Kockách, šok. Majiteľ časti parkoviska ho uzavrel
kamennými zátarasami.
Mnohí občania sa na sociálnej sieti v diskusii obracali na mesto a žiadali, aby túto situáciu vyriešilo. Keďže však ide o súkromný pozemok, mesto
so vzniknutou situáciu a s rozhodnutím majiteľa
parkoviska nemôže nič urobiť. Konať by mohlo
iba v prípade, ak by išlo o drobnú stavbu, ktorá
nebola dopredu ohlásená. Vtedy by mu mohol
stavebný úrad uložiť pokutu. V tomto prípade však
k porušeniu zákona nedošlo. „Uvedený pozemok
je v súkromných rukách. Nikdy nepatril mestu Žiar
nad Hronom,“ hovorí Martin Baláž, hovorca mesta
a dodáva: „Keďže pozemok nepatrí mestu, nemôžeme majiteľovi povedať, že si zátarasy na parkovisko nemôže dať. Nemôžeme sa starať do toho,
akým spôsobom on nakladá so svojim pozemkom.
Situácia nás mrzí, pretože komplikuje situáciu s dopravou pri nákupných strediskách a prevádzkach,
ktoré sú v blízkosti. Snažíme sa s podnikateľom
komunikovať, aby od svojho zámeru ustúpil. Samozrejme, v tomto prípade je to len na jeho rozhodnutí.“

Alternatívny prístup
Parkovisko využívali dlhé roky najmä zákazníci
jednotlivých predajní a prevádzok, ktoré sa v Kockách nachádzajú. Ako sa nám podarilo zistiť, práve

Vchod na parkovisko spoza Kociek.
od nich údajne majiteľ parkoviska žiada príspevok
na parkovisko. Keď sme ho požiadali o vyjadrenie,
odmietol nám ho poskytnúť s tým, že je to jeho
pozemok a k ničomu sa vyjadrovať nebude. Kedy
bude teda parkovisko opäť sprístupnené, sa nám
zistiť nepodarilo.
I keď majiteľ si parkovisko vo svojom vlastníctve ohradil, nemá ho nijako označené. Majitelia
prevádzok si však pred niekoľkými dňami poradili
po svojom. Ako nám povedali, majiteľka jednej
z Kociek, ktorá je najbližšie k zahatanému parkovisku, otvorila zadnú bránu pri Kockách. Cez ňu sa
dá prejsť autami priamo na blokované parkovisko. Takto sa aspoň čiastočne vyriešili aj problémy
so zásobovaním prevádzok. Otázne však je, či a ako
by sa na toto parkovisko dostali v prípade potreby
vozidlá záchranných zložiek.
(li)

ich zdieľať. Vyplýva to z prieskumu o zverejňovaní zmlúv na internete, ktorý TIS uskutočnila opäť
po roku.
Prieskum, ktorý sa uskutočnil v auguste, hodnotil
zverejňovanie zmlúv v 5 kategóriách na stupnici
od 0 (najhoršie) do 100 (najlepšie).
Kvalitné zverejňovanie zmlúv je dôležité
pre funkčnú verejnú kontrolu výdavkov miest.
O kontrolu zmlúv a faktúr majú pritom občania veľký záujem. Podľa januárového prieskumu TIS si len
v roku 2011 pozrelo aspoň jednu zmluvu či faktúru
na webe 400-tisíc občanov. Sto tisíc ľudí si dalo námahu preštudovať päť a viac zmlúv.
(r)

Nové dopravné značenie v uliciach mesta
V polovici septembra bolo na Ul. A. Kmeťa
osadené trvalé zvislé dopravné značenie Zákaz
zastavenia. Mesto dalo túto dopravnú značku
osadiť na základe podnetov od občanov.
Dopravné značenie Zákaz zastavenia je osadené
na Ul. A. Kmeťa od križovatky s Ul. Hviezdoslavovou
v smere ku planetáriu. „Ulica A. Kmeťa, prebiehajúca od Ul. SNP k Ul. Š. Moysesa a Ul. Dukelských hrdinov, je jednou z najfrekventovanejších miestnych
komunikácií mesta, po ktorej je vedená aj jedna
z liniek mestskej hromadnej dopravy,“ vysvetľuje
Miloslav Baranec z Odboru správy majetku mesta MsÚ a pokračuje: „Situovanie základnej školy

POZVÁNKA

V zmysle paragrafu 12 ods. 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 27. septembra, t. j. štvrtok,
o 14.00 hod. do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2.
Ivan Černaj, primátor

Za rozkopávky vo dvoroch
mesto nezodpovedá

V aktuálnom hodnotení TIS mesto na 14. mieste
V aktuálnom hodnotení Transparency International Slovensko, ktoré bolo zamerané
na spôsob zverejňovania zmlúv samosprávami,
sa Žiar nad Hronom umiestnil na 14. mieste, keď
zo 100 možných bodov získal 91.
Ako vyplýva zo správy TIS, mestá sa v skúmanej
oblasti zlepšujú. Polovica zo skúmaných 100 miest
sa dostala nad hranicu 75 bodov. Žiar nad Hronom sa za rok výrazne zlepšil, keďže vlani sa v rebríčku umiestnil na 44. mieste. V roku 2011 získal
50 zo 100 možných bodov. Mestá sa zlepšili najmä
v spôsobe, akým zverejňujú základné prehľady
zmlúv (uvedenie protistrán, predmetu či hodnoty
zmluvy) a ako umožňujú zmluvy vyhľadať a ďalej
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a dvoch materských škôl po okraji ulice so súčasným nepriaznivým stavom v statickej doprave núti
vodičov motorových vozidiel k ich odstavovaniu
po okraji ulice, čím vytvárajú prekážky v cestnej premávke. Príležitostné odstavenie vozidiel
po oboch stranách ulice, zvlášť v ranných a popoludňajších hodinách, spôsobuje problémy nielen
vodičom MHD, ale aj ostatnej motoristickej verejnosti.“ Mesto preto na podnet svojich občanov, ako
aj v záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a priepustnosti ulice navrhlo vylúčiť možnosť
zastavenia na tejto ulici v úseku od cirkevnej školy
po križovatku s Ul. Š. Moysesa, a to osadením zvis-

Občania z časti IBV sa na mesto obracajú
so sťažnosťami na rozkopávky. Mnohokrát však
ide o rozkopávky, ktoré sa nachádzajú vo dvoroch rodinných domov a na pozemkoch, ktoré sú
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. „Takéto rozkopávky mesto ovplyvniť nemôže,“ hovorí
prednostka MsÚ, Mariana Páleníková a dodáva:
„Mesto rieši situáciu iba okolo rozkopávok, ktoré sú
na verejných priestranstvách, to znamená na cestách, chodníkoch a nespevnených plochách.“ Preto
ak máte problémy s rozkopávkami vo svojom dvore, musíte sa obrátiť na dodávateľa prác (Ekoform,
s. r. o., Koháryho 46, Levice), prípadne na plynárov
(SPP – distribúcia, a. s., Lieskovská cesta 5, Zvolen).
V zmysle zákona za rozkopávky mimo verejných
priestranstiev mesto nezodpovedá.
(li)

Kúpalisko s viac ako
27-tisícovou návštevnosťou
Tento rok sa brány žiarskeho kúpaliska otvorili už v sobotu 16. júna. Vďaka priaznivému počasiu ho už počas prvých dní navštívilo takmer
500 občanov.
Tohtoročnou novinkou na kúpalisku bol detský
bazén s vyhrievanou vodou. Do inštalácie tepelného čerpadla zainvestovali mestské Technické služby, ktoré sa o prevádzku kúpaliska starajú, tisíc eur.
Voda v detskom bazéne tak mala po nainštalovaní
čerpadla 32 stupňov.
Tento rok sa letná sezóna vydarila, i keď nie každý deň prial kúpaniu. Napriek tomu prišlo na žiarske kúpalisko viac ako 27-tisíc návštevníkov. V júni
bolo síce otvorené iba dva týždne, aj tak sa však
prišlo okúpať 5226 ľudí. Najviac ich prišlo v júli, a to
12 833. V auguste, kedy už bolo počasie vrtkavé
a niekoľko dní bolo pod mrakom alebo pršalo, sa
prišlo okúpať 9423 návštevníkov. Za dva a pol mesiaca sa tak na kúpalisku vystriedalo 27 482 ľudí. (li)
lého dopravného značenia B 34 na stĺp verejného
osvetlenia. „Keďže sa v budúcom roku plánuje rekonštrukcia tu existujúceho priechodu pre chodcov, ktorý je vybudovaný zo zámkovej dlažby, dopravná značka je osadená o 0,50 m vyššie tak, aby
sa do prázdneho miesta doplnila v budúcom roku
dopravná značka Priechod pre chodcov bez potreby ďalších prác,“ dodáva Miloslav Baranec.
Osadenie trvalého zvislého dopravného značenia
sa uskutočnilo v zmysle cestného zákona v súlade
s Vyhláškou č. 9/2009 Z. z. a so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v Žiari
nad Hronom.
(li)
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Mesto zablokuje prístup vozidlám do parku
Do Parku Štefana Moysesa je zakázané vchádzať s motorovými vozidlami, čo však porušujú
najmä vozidlá zásobovania. Už onedlho preto
mesto osadí pri vstupných bránach zátarasy,
čím zamedzí prístup do parku všetkým autám.
Do parku sa dá vojsť tromi bránami – od Partizánskej ulice, pri reštaurácii Green Park a od Ulice
SNP. „Po komunikácii od Partizánskej ulici chodili
vozidlá zásobovania kúpaliska. Brána pri reštaurácii
je už v súčasnosti otvorená iba spolovice. Prístupovú bránu od Ulice SNP využíva predovšetkým
majiteľ záhradníctva tiež na zásobovanie,“ vysvetľuje Mariana Páleníková, prednostka MsÚ a dodáva: „Vzhľadom k tomu, že takýmto spôsobom
dochádza k devastácii parku, ničia sa prístupové
komunikácie a trávniky, mesto sa rozhodlo všetky
brány uzavrieť pre vstup akýchkoľvek motorových
vozidiel.“ Prístup do parku tak bude iba pre peších
návštevníkov, pre mestskú políciu a pre technické
služby, ktoré robia údržbu parku. „Vstup pre oprávnené vozidlá bude iba od Ulice SNP, kde bude
pravidelne otvorená iba malá bránka pre peších.
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Na ostatné príjazdové komunikácie sa osadia stĺpiky, aby sa autá do parku nedostali,“ konkretizuje
ďalej Mariana Páleníková.
Majiteľ záhradníctva bol mestom už niekoľkokrát
vyzývaný, aby si vybudoval prístupovú komunikáciu od Ulice SNP. Ak chce záhradníctvo aj naďalej
zásobovať, bude tak musieť v blízkej budúcnosti
urobiť. Kúpalisko sa v ďalšej sezóne bude zásobovať po ceste Medzi vodami, kde je veľká brána
a vhodný prístup.
(li)

MIESTNY POPLATOK
ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Správca dane – mesto Žiar nad Hronom
upozorňuje fyzické osoby, fyzické osoby –
podnikateľov a právnické osoby, ktorí ešte
neuhradili druhú splátku miestneho poplatku
za komunálny odpad za rok 2012, aby uvedený poplatok uhradili najneskôr do 30.9.2012.
Poplatok je potrebné zaplatiť na účet mesta
č. 4005562844/7500 vedený v ČSOB, alebo
do pokladne mestského úradu. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol.
(r)
TERMÍN DRUHEJ SPLÁTKY DANE
Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Do parku už nebudú mať prístup žiadne vozidlá.

Filmové festivaly so symbolickým vstupným
Keďže v budúcnosti sa s digitalizáciou žiarskeho kina nepočíta, bude možné v ňom premietať
už iba staršie filmy, nie premiéry. Preto vedenie
Mestského kultúrneho centra neustále hľadá
možnosti, ako kino využiť a ako svojim divákom
priniesť niečo zaujímavé.
Po letných prázdninách spustilo MsKC opäť nedeľné filmové rozprávky pre deti a rodičov za dotované vstupné. „Keďže sa táto novinka ujala a filmy
sú dostatočne navštevované, rozhodli sme sa v nedeľných premietaniach pokračovať,“ hovorí Michaela Pribilincová, riaditeľka MsKC a dodáva: „Podarilo
sa nám získať finančné zdroje a zakúpiť špeciálnu
nafukovaciu konštrukciu s plátnom, akú mohli
návštevníci vidieť na autokine. To nám v budúcom
roku umožní premietať filmy na ľubovoľnom mieste a pripraviť projekt filmového leta.“ Premietanie
si žiarske kultúrne centrum vyskúšalo v piatok
14. septembra v rámci mini projektu Kino amfiteáter na letnom kúpalisku v Žiari nad Hronom. Ďalšie
premietanie je pripravené na sobotu 29. septembra, kedy si diváci budú môcť pozrieť filmovú klasiku Prelet nad kukučím hniezdom. „Zostavený je už
aj program kina v MsKC na najbližšie mesiace. Pri-

pravujeme tiež niekoľko filmových festivalov, aké
v našom meste doposiaľ neboli,“ sľubuje Michaela
Pribilincová, a zároveň ďalej konkretizuje: „Hneď
prvým bude netradičný nočný festival krátkych filmov, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. septembra
od 20.00 do 3.00 hod. v MsKC. Pôjde o zaujímavú
filmovú noc s rôznymi diskusiami, prednáškami a
vystúpeniami. Vstupné na podujatie je len 1 euro.
Sme tiež veľmi radi, že sa nám podarilo získať atraktívnu prehliadku dokumentárnych filmov a cestopisov najvýznamnejšieho slovenského cestovateľa Pavla Barabáša.“ Táto prehliadka je pripravená
na prvú októbrovú sobotu spolu s výstavou fotografií a artefaktov z ciest pod názvom Dialóg
s planétou. Uskutoční sa vo Výstavnej sále MsKC
od 1.do 14. októbra. „Do konca roka je však pripravených ešte niekoľko filmových festivalov, ako
napr. prehliadka pôvodných slovenských rozprávok pre deti či cestovateľský zápisník lídra skupiny Slobodná Európa Whiskyho,“ dodáva na záver
riaditeľka MsKC. Všetko potrebné o pripravovaných podujatiach sa dozviete na webovej stránke
www.mskcentrum.sk.
b
(li)

V poslednom období rezonujú
v spoločnosti návrhy opatrení
vlády na zamedzenie zneužívania sociálnych dávok ich poberateľmi a jedným z opatrení je aj odobratie
rodinných prídavkov rodičom, ktorých deti zanedbávajú povinnú školskú dochádzku a majú
vymeškané v mesiaci viac ako 15 neospravedlnených hodín.
Mesto Žiar nad Hronom na základe Zákona
č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa už od roku
2003 vykonáva funkciu osobitného príjemcu práve
na tento štátny príspevok. V praxi to znamená, že
škola, či už základná alebo stredná, oznámi mestskému úradu a ÚPSVaR v Žiari nad Hronom meno
žiaka a počet vymeškaných neospravedlnených hodín. ÚPSVaR pozastaví vyplácanie RP rodičovi, príp.

určenému zákonnému zástupcovi a táto čiastka je
zasielaná na mestský úrad. Tu nasleduje mravenčia
práca Odboru starostlivosti o obyvateľa, s rodinou,
úzka spolupráca so školou a ÚPSVaR, aby sa finančné prostriedky využili čo najefektívnejšie a splnil sa
účel na ktorý ich rodičia poberajú. Zároveň je to aj
prostriedok ako motivovať rodičov k plneniu si povinností v starostlivosti o dieťa a aj v komunikácii
so školou. Vždy sa v prvom rade uhradia poplatky
v škole, internátne poplatky a v ďalšom kroku sa vykonávajú nákupy bežnej domácej potreby. Tu sú už
spolusúčinní aj terénni sociálni pracovníci, ktorí nákupy s rodinou realizujú, dohliadajú na obsah nákupného košíka – prakticky – učia ich nakupovať.
Mesačne sa výkon osobitného príjemcu dotýka
cca 30 rodín, čo je cca 50 detí.

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 2012 v dvoch splátkach, aby druhú splátku dane uhradili v termíne najneskôr do 30. septembra 2012.
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.
(r)

Pozor na dočasné
dopravné značenie v Šášove

V stredu 12. septembra bolo v Šášovskom
Podhradí v smere do Istebnej doliny doplnené dočasné dopravné značenie, a to z dôvodu
narušenej statiky mostnej konštrukcie pred domom č. 23. Otázka odstránenia problému je
v riešení.
(r)

Záškoláctvo nie je nepostihnuteľné
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Nákupy vždy v stredu

Nákupy s rodinami realizujeme každú stredu.
Sme dohodnutí na určitej hodine, kedy k nám prídu
do kancelárie a spoločne vyrazíme na nákup. Peniaze si prevezmeme na mestskom úrade. Rozdeľujeme ich tak, aby mohli urobiť nákup každý týždeň.
Snažíme sa kupovať lacnejšie základné potraviny
a hygienické potreby. Vedieme s nimi aj poradenskú činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami, kde sa snažíme viesť ich k tomu, aby si sami
vedeli naplánovať, čo je potrebné kúpiť a kedy to
kúpiť. S týmito rodinami pracujeme intenzívnejšie
a chodíme k nim aj na šetrenia priamo do domácností, kde mimo iného kontrolujeme aj zásoby potravín.
Mária Šimegová a Pavel Horváth,
sociálni pracovníci
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Dni jesennej čistoty 2012
Mesto Žiar nad Hronom
v spolupráci so spoločnosťou Technické služby – Žiar nad Hronom,
a. s. realizuje v dňoch
od 24. do 29. septembra
v čase od 10.00 do 18.00
hod. tradičné Dni jesennej čistoty 2012.
Veľkokapacitné kontajnery a mobilná zberňa
budú rozmiestnené podľa stanoveného harmono-

UMIESTNENIE
MOBILNEJ ZBERNE
POČAS DNÍ JESENNEJ ČISTOTY 2012
24. – 29.9.
V ČASE OD 10.00 HOD. DO 18.00 HOD.

I. stanovište

II. stanovište
24.9.

Svitavská, parkovisko

II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika

25.9.
IV. ZŠ, Jilemnického ul.

II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika

26.9.
Ul. hutníkov – býv. pion. d. Ul. Hviezdoslavova 1 – 17

27.9.

gramu. Mesto si vyhradzuje právo na dočasnú zmenu stanovišťa VKK v záujme operatívneho riešenia
v prípade vzniku nepredvídanej situácie.
Pri kontajneroch nebude ani tentoraz chýbať
stála služba označená reflexnými vestami a menovkami, ktorej úlohou je dohliadať na pokojný
priebeh Dní jarnej čistoty a usmernenie občanov
čo patrí a nepatrí do kontajnera a mobilnej zberne. Pri umiestnení vhodného odpadu do mobilnej
zberne pracovník vyžaduje preukázanie totožnosti
občianskym preukazom.
Potrebné informácie o Dňoch jesennej čistoty sú
zverejnené aj na webovej stránke mesta, na informačnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom a v Šášovskom Podhradí, v mestskej televízii ATV a dozviete
sa o nich aj prostredníctvom Mestského rozhlasu.
V prípade akýchkoľvek otázok počas týchto
dní sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku
0800 500 501 alebo Odbor životného prostredia:
678 71 24.
OŽP

Ul. Komen. – dvor, pri ST 082Ul. A. Dubčeka – parkov.

28.9.
Šáš. Podhradie – pod hradom

Medzi vodami

29.9.
Krížna ul. – Stavit

Ul. A. Štefanku/J. Kráľa

DEZINFEKCIA ZBERNÝCH NÁDOB

Technické služby, a. s. oznamujú, že
termíny dezinfekcie zberných nádob
v meste sú naplánované nasledovne:
– 1.10.2012 pondelok: bytové spoločenstvá
– 2.10.2012 utorok: bytové spoločenstvá
– 3.10.2012 streda: podniky
+ Šášovské Podhradie
– 4.10.2012 štvrtok: bytové spoločenstvá
– 5.10.2012 piatok: bytové spoločenstvá
– 10.10.2012 streda: IBV

ROZMIESTNENIE
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
PONDELOK 24.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1.IV. ZŠ, Jilemnického ul.
2.Hurbanova – Svitavská
3.Tajovského – pri ST 10, pred Jednotou
4.Tajovského 18 – pri ST 011/2
5.Svitavská ul. – parkovisko
6.Pártošovej ul. – parkovisko
7.pri plavárni – oproti vchodu
8.Chrástekova ul. – za Jadranmi
9.Sládkovičova ul. č. 10, pri stojisku 005
10.II. ZŠ, Ul. M. R. Štefánika
11.Ul. Š. Moysesa č. 71
– dvor za predajňou mäsa, pri ST 075/1
12. Ul. Hollého – dvor (zelená plocha za MsÚ)
13. Ul. Komenského – dvor, pod nábytkom
UTOROK 25.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1.IV. ZŠ – Jilemnického ul.
2.Hurbanova ul. – Svitavská
3.Tajovského ul. – oproti predajni Bala
4.Tajovského ul. 18 – pri ST 011/2
5.Svitavská ul. – parkovisko
6.Pártošovej ul. – parkovisko
7.Chrástekova ul. – nad ihriskom SOU
8.Chrástekova ul. – za Jadranmi
9.Sládkovičova ul. č. 10 – pri ST 005
10.II. ZŠ – Ul. M. R. Štefánika
11.Ul. Š. Moysesa č. 71
– dvor za predajňou mäsa
12. Jiráskova ul. – parčík za knihou

13. Komenského ul. – dvor, pod nábytkom
14. Ul. SNP – pri výškových, oproti ČS,
medzi č. 141 a 143
STREDA A ŠTVRTOK 26. A 27.9.
OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1. Ul. A. Dubčeka – parkovisko pri Rolvise
2. Ul. A. Dubčeka 20 – 34 – zdrav. Potreby
3. Ul. A. Dubčeka 10 – 12 – pri cukrárni
4. Ul. Cyrila a Metoda – pri býv. ZUŠ
5. 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 nám. – parkovisko
11. Ul. Cyrila a Metoda/Š. Moysesa
28 – 30 – križovatka ulíc
12. Lúčna ul.
13. Ul. Jesenského 26
PIATOK 28.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1. Partizánska ul.
– parkovisko pri Športovej hale
2. Medzi vodami
3. Partizánska ul. Č. 115
4. Šášov – Píla I. – popod most
5. Šášov – Píla II. – pri Valašskom šenku
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6. Šášovské Podhradie
– smer Istebná, vyše domu č. 32
7. Šášovské Podhradie
– stred dediny, zastávka autobusu
8. Ul. J. Kráľa/A. Štefanku
9. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
10.Ul. J. Kráľa/Štúrova, pri ST 100
11. Krížna ul. – Stavit
12. Ul. Šoltésovej č. 19, pri ObÚ
13. Kukučínova ul. – parčík
14. Šášovské Podhradie – cintorín
SOBOTA 29.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.

1. Partizánska ul.
– parkovisko pri Športovej hale
2. Medzi vodami
3. Partizánska ul. č. 115
4. Šášov – Píla I., popod most
5. Kutinky, pri autobusovej zastávke
smer na ZH
6. Šášovské Podhradie – pod hradom
7. Šášovské Podhradie – stred dediny,
zastávka autobusu
8. Ul. J. Kráľa/A. Štefanku
9. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
10. Rudenkova ul./Družstevná
11. Krížna ul. – Stavit
12. Šoltésovej ul. č. 19 pri ObÚ
13. Kukučínova ul. – parčík
14. Ul. M. Benku – na zelenej ploche
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Zájazd do Osvienčimu
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiari nad Hronom
každoročne v septembri usporiadala zájazd
po Stopách Slovenského národného povstania.
Tento rok na jar, keď sa začal pripravovať uvedený
zájazd, viacerí členovia navrhli, aby sme tento rok
urobili výnimku. Pretože väčšina z našich členov
ešte nenavštívili Múzeum venované koncentračnému táboru v Osvienčime v Poľsku, navrhli túto
trasu. Vo štvrtok 6. septembra sa 40 členov ZO SZPB
a učiteľov dejepisu zo žiarskych základných škôl vybralo týmto smerom. Vyše trojhodinová prehliadka
koncentračných táborov Osvienčim – Auschwitz
a Birkenau zanechala u účastníkov zájazdu ťažkú
spomienku na zverstvá, ktorých sa dopúšťali nemeckí fašisti počas II. svetovej vojny na nevinných
obetiach z radov nevinného obyvateľstva – Židov,
Rómov, postihnutých ľudí, politický prenasledo-

Opekanie
v prírode
vaných a ďalších, ktorí im zavadzali v ich sne rozpínania nemeckého životného priestoru. Pretože
tento tábor patril medzi najväčšie a najhroznejšie
v Európe, môžeme povedať, že je symbolom vrážd
a utrpenia v druhej svetovej vojne.
Zájazd sa podarilo uskutočniť aj vďaka sponzorovi, ktorému patrí poďakovanie.
Mgr. Ľubomír Jančo,
predseda ZO SZPB v Žiari nad Hronom

Banda Americano na javisku spolu s Petrom Lipom
V rámci projektu
Made in ZH sa v našom meste predstaví
v unikátnom spojení žiarska hudobná
skupina Banda Americano so slovenskou
speváckou legendou
Petrom Lipom v spoločnom programe.
Exkluzívne sa títo hudobníci Žiarčanom predstavia aj s niekoľkými spoločnými piesňami.
Spoločný koncert bude pozostávať z koncertu
Banda Americano, v rámci ktorého odohrajú niekoľko piesní spoločne s Petrom Lipom. Druhá časť
koncertu bude patriť Lipovi s jeho kapelou. Tešiť
sa tak môžete na dvojhodinový program skvelej
muziky a hudobníkov. „Myšlienka spoločného
vystúpenia domáceho a známeho slovenského
interpreta by mala pre kapelu Banda Americano
priniesť možnosť javiskovej i mimojaviskovej spolupráce a pre diváka zaujímavý koncert s tak trochu
netradičným spojením,“ hovorí Dušan Malý, gitarista skupiny Banda Americano. Ako ďalej prezradil,

Hľadá sa majiteľ vozidla
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom sa obracia na širokú verejnosť
so žiadosťou o spoluprácu pri pátraní po majiteľovi osobného motorového vozidla zn. Vauxhall
(Opel) Vectra 2.0 16V ev. č. W975FDH, štát registrácie Veľká Británia, VIN: W0L0JBF35Y7089753,
striebornej metalízy. Predmetné vozidlo bolo
zaistené pri dopravnej nehode dňa 21.2.2012
na ceste III/05092 pri obci Hronská Dúbrava.
Uvedené vozidlo bolo zaistené podľa § 21 ods.
1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z. z. o PZ z dôvodu podozrenia, že
toto súvisí so spáchaním priestupku a jeho zaistenie bolo potrebné na zistenie skutkového
stavu veci, pričom doterajším dostupným preverovaním sa nepodarilo zistiť majiteľa uvedeného
vozidla. V čase dokumentovania dopravnej nehody sa vodič ani majiteľ vozidla nenachádzali
na mieste. Ak si osoba, ktorej právo na zaistenú
vec je nepochybné, zaistenú vec neprevezme

voľba spolupráce s Petrom Lipom a jeho bandom
vyplynula z určitej žánrovej príbuznosti, z možnosti
pre žiarsku skupinu i pre diváka počuť a vidieť naživo špičkového jazzového umelca, ako aj z osobnej
úcty žiarskych hudobníkov k tomuto slovenskému
jazzmanovi. „Banda Americano ponúkne vo svojom repertoári zmes pesničiek v štýloch jump-blues, rockabilly či swing, a to v moderných aranžmánoch, najčastejšie od Brian Setzer Orchestra.
Magnetom Petra Lipu je určite nový album 1968,
ale aj osvedčené známe hity a skvelý Peter Lipa
Band. Určite prekvapíme aj nejakou spoločnou vecou na javisku,“ konkretizuje ďalej Dušan Malý.
Koncert sa uskutoční v piatok 5. októbra o 19.00
hod. v Divadelnej sále MsKC. Vstupenky na koncert si môžete kúpiť v predpredaji za 5 eur a v deň
koncertu za 6 eur. Projekt podporuje žiarske Mestské kultúrne centrum, ktoré sa rozhodlo takouto
formou podporiť top domácich umelcov s profesionálmi najväčšieho kalibru. Do budúcnosti sa
môžete ešte tešiť napríklad aj na spoločný koncert
Cimbalovej hudby s Jánom Berkym Mrenicom či
skupiny Sitňan s Iné Kafe.
(li)

do jedného roka odo dňa zaistenia veci, stáva sa
majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
(§ 21 ods. 6 Zákona č. 171/93 Z. z. o Policajnom
zbore). Z tohto dôvodu vyzývame oprávnenú osobu, aby sa v uvedenej lehote prihlásila
na tunajšom útvare. Akékoľvek informácie k predmetnému vozidlu môžete nahlásil
na tiesňovú telefónnu linku 158, prípadne na číslo telefónu 0961 643 515, alebo osobne na Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom
na Ul. Chrásteka č. 123.
OR PZ
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Začiatkom septembra sme pre deti, ktoré sa
pravidelne zúčastňujú voľnočasových aktivít
v priestoroch kancelárie sociálnych pracovníkov a ich asistentov, pripravili aktivitu v prírode spojenú s opekaním rôznych lahôdok. Deti
mali možnosť zahrať sa, súťažiť, zaspievať si
pri ohni, opiecť si rôzne pochutiny, uvoľniť sa
a zažiť niečo nezvyčajné. Zameriavali sme sa
predovšetkým na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, u ktorých cieľom bolo pôsobiť
aj pozitívnym rozmerom. Išlo o deti, u ktorých
vidíme snahu, či už v rámci voľnočasových aktivít, vzdelávania sa v školskom systéme, ale aj
celkového životného napredovania. Dalo by sa
povedať, že danú aktivitu sme si pripravili ako
odmenu za ich úsilie a úprimnú snahu.
Martina Selecká,
sociálny pracovník

Úspešný postup
do ďalšieho ročníka
Už v minulosti sme vás informovali, že
v priestoroch kancelárie sociálnych pracovníkov a ich asistentov sa realizuje pravidelné
doučovanie detí. Deti mali možnosť si doplniť
a zopakovať učivo z predmetov, v rámci ktorých
neprospievali a ak chceli pokračovať v ďalšom
ročníku štúdia, museli na konci prázdnin úspešne zvládnuť komisionálne skúšky. Doučovania
sa zúčastňovali 3 deti, ktorým sme sa podľa ich
potrieb a druhu predmetov pravidelne venovali. Doučovanie prebiehalo dva a v prípade nutnosti aj viackrát do týždňa. Deti sme doučovali
z predmetov anglický jazyk, geografia, chémia
a matematika. Deti sa naozaj snažili a ich snaha
bola odmenená vo forme úspešného zvládnutia komisionálnych skúšok a v konečnom dôsledku tým aj postupom do ďalšieho ročníka.
Martina Selecká,
sociálny pracovník
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S tradičnou hodovou svätou omšou Opatovce opäť na chvíľu ožili
V sobotu 8. septembra sa v Kostole sv. Vavrinca v Horných Opatovciach konala tradičná
Hodová svätá omša. Do zaniknutej obce sa tak
opäť vrátili rodáci, ich rodinní príslušníci, bývalí
občania i sympatizanti tejto kedysi jednej z najväčších obcí v okolí.
Od vtedy, ako bola v 50-tych rokoch postavená
žiarska hlinikáreň, sa začala kvalita života, ale predovšetkým zdravotný stav tamojších obyvateľov,
zhoršovať. I keď s veľkou nevôľou, nakoniec bolo
takmer 1400 Hornoopatovčanov prinútených
z obce odísť a hľadať si nový domov. Roztrúsení sú
tak nielen v blízkom okolí, ale po celom Slovensku.
Pravidelné stretnutia, ktoré sa na pôde zaniknutej
obce konajú, si však iba máloktorí z nich nechajú
ujsť. Výnimkou nebola ani septembrová hodová
svätá omša. Okrem bohoslužby si mohli vychutnať
aj spev zmiešané spevácke zboru Chorus Cremniciensis z Kremnice či spoločné posedenie pri
dobrom guláši, ktorý si vychutnávali pri tónoch dychovej hudby. Ich kroky opäť smerovali aj k makete
obce, ktorá je už len spomienkou na túto kedysi
známu obec a ktorá dala Slovensku niekoľko kňazov či rehoľných sestier.

Pripravuje sa monografia
Horných Opatoviec
Veľký podiel na zrekonštruovanom Kostole
sv. Vavrinca, ako aj na podujatiach, ktoré sa pravidelne niekoľkokrát do roka v zaniknutej obci
konajú, majú predovšetkým členovia Občianskeho združenia Horné Opatovce. „Uskutočnilo sa
posledné tohtoročné duchovné kultúrno-spoločenské podujatie, ktorého sa zúčastnilo pomerne
veľa návštevníkov,“ konštatuje Jozef Hlinka, predseda OZ Horné Opatovce a pokračuje: „Ľudia boli
s programom, dúfam, spokojní. Pre nás, organizátorov, je príprava tohto podujatia pomerne náročná, pretože od začiatku do konca musíme improvizovať. Opäť k nám však prišli i priatelia z Dolnej
Súče, ktorí boli v Opatovciach prvýkrát vlani a ktorých priviedol kňaz Jozef Kuna, záchranca nášho

kostola. Pravidelným návštevníkom našich podujatí je aj žiarsky primátor, za čo mu patrí poďakovanie.“ Program sa páčil hádam každému – prítomní
si mohli pozrieť zábery zo zaniknutých Horných
Opatoviec, veľa sa hovorilo aj o pripravovanej monografii obce, na ktorej pracuje niekoľko dobrovoľníkov, odborníkov či sympatizantov obce.
Okrem OZ Horné Opatovce sa na príprave podieľalo aj žiarske Mestské kultúrne centrum, ktoré bolo
spoluorganizátorom tohto podujatia.
(li)
VÝZVA

Občianske združenie Horné Opatovce pripravuje reprezentačnú monografiu bývalej obce,
ktorá bola zlikvidovaná v r. 1969 ako dôsledok
neekologickej výroby v žiarskej hlinikárni, čo
je unikátny prípad v SR. Ide o komplex málo
preskúmaných dejín stredného Pohronia. Je
potrebné zachovať významnosť obce v histórii
Slovenska pre budúce generácie i pre odbornú
verejnosť. Týmto vyzývame okrem odborníkov
k spolupráci v celej SR roztratených rodákov,
priaznivcov, aby svoje spomienky, fotografie
posielali na adresu: Jozef Hlinka, Vajanského
9, 966 22 Lutila.
Na vydanie knihy nám bude zvlášť cenná finančná pomoc na účet VÚB č. 2453393897/0200.
Zoznam darcov zverejníme v publikácii. O jej
vydaní budeme informovať.
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Čipkované Slovensko
V dňoch 1. a 2. septembra sa v Bratislave
uskutočnilo veľké celoslovenské kultúrne podujatie pod názvom Dni majstrov. Sprevádzalo
ho množstvo zaujímavých programov folklórneho, hudobného a remeselného zamerania.
Hlavným organizátorom Dní majstrov bolo Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Bratislave.
Počas dvoch dní umožnilo najlepším remeselníkov
zo Slovenska, aby predviedlo svoj remeselný fortieľ v širokom spektre tradičných ľudových techník
množstvu návštevníkov i zo zahraničia. Časť podujatia bola venovaná aj paličkárkam.
Historické nádvorie Primaciálneho paláca v Bratislave poskytlo po tretíkrát reprezentačný priestor
členkám klubov paličkovania z celého Slovenska.
Účelom stretnutia bola verejná prezentácia regionálnej čipky.
Príležitosť predstaviť sa verejnosti už po druhýkrát prijali aj členky Klubu paličkovania pri Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom,
ktoré sa zaoberajú okrem vlastnej tvorby aj oživením starých hodrušských čipiek. Záujem zo strany
návštevníkov o žiarsky stánok bol veľký. Biela tradičná hodrušská čipka v podobe dekoratívnych dečiek zaujala. Návštevníci podujatia ju klasifikovali
ako výnimočnú. Okrem tradičných čipiek členky
klubu predviedli aj vlastnú tvorbu v podobe malých darčekových predmetov.
(hs)

Na obrázku zľava: Pavlína Slušná,
Ružena Droppová a Anka Bičárová.

Viac ako stovka vystavovaných Biblií aj v Žiari
Vďaka jedinečnej výstave Biblia na cestách
si aj Žiarčania môžu pozrieť viac ako stovku
unikátnych výtlačkov tejto knihy kníh. Výstava približuje Bibliu súčasnému človeku nielen
z historického hľadiska, ale najmä vysvetľuje jej
posolstvo.
Výstava prezentuje návštevníkom staré vzácne
tlače, unikátne výtlačky, Biblie pre deti i novodobé
Biblie v rôznych prevedeniach. Zaujímavosťou je
Biblia do nepohody, ktorá je vodeodolná a nehorľavá a vystavuje sa v akváriu či vo forme MP3,
ktorá obsahuje nahrávku celej Biblie v jazyku pidgin-english, ktorým hovoria domorodci na ostrove Papua Nová Guinea. Nechýbajú ani exponáty
v arabčine, ktoré sa čítajú zozadu, sprava do ľava
i výtlačky, ktoré sa čítajú odspodu dohora. „Výstava
je putovnou výstavou Biblií, jazdí od mesta k mestu
po Slovensku a každý mesiac sme v inom,“ hovorí
Milan Šurman, sprievodca a lektor výstavy a ďalej
spresňuje: „Sú tu zozbierané Biblie, ktorých je
takmer 170 kusov. Nie sú to však len Biblie, ale
aj kancionály, modlitebné knižky a podobná

literatúra. Najviac je však zastúpená práve Biblia.
Najstaršia, ktorú máme, je Biblia Sacra z roku 1776
a malá knižočka Žaltár, v ktorej sú iba žalmy a Nový
zákon, ktorá je z roku 1744.“

V Žiari vystavovali
aj prvé vydanie Slovákov
Medzi zaujímavé a z najväčšej diaľky určite patria
knihy z ďalekého Tichomoria – Biblie zo západnej
Samoi, z malého ostrovčeka Nauru či Biblia v jazyku kmeňa Maorov, ktorí sú pôvodní obyvatelia Nového Zélandu. Nechýbajú však ani Biblie z európskych štátov, staré až po najnovšie exponáty. „Knihy
sú zozbierané, niektoré boli darované, niektoré sú
na určitú dobu požičané a niektoré sme kúpili.
Mám priateľov, ktorí mi knihy z veľkých diaľok priniesli. Zozbieranie trvalo asi trištvrte roku, ale stále
ľudia za nami prichádzajú a prinášajú zaujímavé exponáty,“ konštatuje Milan Šurman. Niektorí z návštevníkov donesú svoje vzácne diela iba ukázať, iní
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ich zapožičajú na dlhšie obdobie. „Aj tu, v Žiari nad
Hronom, sme mali jeden deň zapožičané unikátne dielo – prvé vydanie, ktoré urobili Slováci Matúš Bell a Daniel Krman v roku 1722. Z tejto Biblie
urobili iba tri vydania a písaná je v staročeštine, vo
švabachu, je to však prvý počin Slovákov,“ konkretizuje Milan Šurman a na záver dodáva: „V Žiari nad
Hronom budeme do piatku 28. septembra, kto má
doma pekné knihy a chcel by ich ukázať, môže prísť
a vystavíme ich spolu s našimi.“ Výstava je návštevníkom sprístupnená v žiarskom Mestskom kultúrnom centre vo Výstavnej sieni.
(li)
POZVÁNKA NA PREDNÁŠKY

Pozývame vás na dve prednášky nadväzujúce na výstavu Biblia na cestách: 1. prednáška
v stredu 19.9. o 18.00 hod. Tajomstvo dávnych
zvitkov a 2. prednáška v stredu 26.9. o 18.00
hod. Výnimočnosť knihy Biblia. Prednášky sa
uskutočnia v žiarskom MsKC. Prednášky povedie Mgr. Marek Gurka.
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Skupina Agáta pripravuje debutový album

Agáta sa podieľala aj na Piesni pre Žiar.
Mladá žiarska punk-rocková skupina
Agáta vznikla pred siedmimi rokmi. Pôsobia v nej štyria hudobníci, ktorí tvrdia, že ich zostava je trvalá a nemenná.
Vo svojom repertoári majú iba punk-rockové
skladby, pričom sa venujú výlučne vlastnej tvorbe. „Texty skladá Miko a hudbu všetci spoločne,“
zhodujú sa členovia skupiny a dodávajú: „Námety
na pesničky čerpáme všade okolo seba. Všímame
si vzťahy ľudí, čerpáme aj z vlastných zážitkov a
skúseností. V každej pesničke je kus pravdy.“ Ako
ďalej so smiechom prezrádzajú, niekedy im tvorba
novej skladby trvá tri roky, niekedy iba pár minút.
Mnoho kapiel má problém získať priestory
na skúšanie. Ani Agáta nebola výnimkou.
„Zo začiatku sme chodili zo skúšobne do skúšobne. Vystriedali sme ich niekoľko. Poriadne
sme tak neskúšali aj rok. Napriek tomu sme išli
hrať na koncert, ktorý bol pre nás zároveň verejnou skúškou,“ prezrádzajú ďalej hudobníci.

Na koncerte.

Od štyroch akordov postupne prešli
k zložitejším veciam
Pred vznikom Agáty o sebe mladí hudobníci vedeli, ale bližšie sa nepoznali. „Jedného pekného dňa nás zavolali hrať do parku, dohodli sme
sa prostredníctvom viacerých známych a zatiaľ
nám to spolu funguje. Na začiatku sme zahrali jednu pesničku, povedali sme si, že to síce nie
je nič moc, ale napriek tomu sme dnes už spolu
siedmy rok.“ Nevyhli sme sa ani klasickej otázke,
čo ich inšpirovalo k názvu kapely. „Agáta – podľa
holej ženy z plagáta,“ tvrdia svorne so smiechom
jej členovia a pokračujú: „Vždy, keď sme nejaký názov vymysleli, tak sme zistili, že taký už existuje.
Preto, keď nám padol do oka spomínaný plagát,
bolo rozhodnuté,“ vysvetľujú, a zároveň vyvracajú
dohady, že by kapela niesla meno priateľky niektorého z jej členov. „Rovnako tak ako pri skladaní
piesní sme teda zaimprovizovali aj pri vymýšľaní
názvu kapely a myslíme, že sa to celkom podarilo.“

Po šiestich rokoch sa približne pred dvomi rokmi
podarilo chalanom konečne nájsť vyhovujúcu
skúšobňu, kde sa, podľa vlastných slov, stretávajú
pravidelne raz za mesiac.„Keď sme chodili do školy,
bolo to zložitejšie. Ale teraz sa vždy pred vystúpením snažíme pravidelne skúšať. Držíme to pohromade, inak by sme už dávno spolu nehrali,“ netaja. Ako ďalej priznávajú, zo začiatku hrali mäkšiu
hudbu, až sa vyprofilovali do súčasnej podoby.
Vzory však nemali žiadne. „Nie všetci v súkromí
počúvame punk. Máme medzi sebou aj metalistu,
ktorý predtým, ako sme sa spoznali, ani netušil, čo
je punk. Čiže držať sa nejakých vzorov by v našom
prípade bolo skôr na škodu.“ Nedá sa však úplne
zaškatuľkovať, že by Agáta hrala iba punk. „Vekom, a možno aj hudobnými skúsenosťami, sa postupne posúvame inde, ako sme boli na začiatku.
Vtedy sme hrávali skôr veselšie veci, teraz už skúšame aj náročnejšie, rovnako tak aj texty sú prepracovanejšie, komplikovanejšie. Nie sú to už iba
štyri akordy. Časom sa to začalo pekne rozvíjať.“

Prvý koncert za hranicami
skončil haváriou
V súčasnosti už chalani uvažujú aj nad prípravou
debutového albumu. Vo svojom repertoári má
dnes Agáta viac ako 25 pesničiek, koncert tak
dokážu odohrať so svojimi vlastnými skladbami.
Na CD by chceli dať desať až dvanásť pesničiek.
„Demo už bolo, ale teraz príde na rad oficiálne,
parádne CD,“ sľubujú a pokračujú: „Stihnúť by
sme to chceli do konca roka. Väčšina materiálov
je už pripravená, ale ešte možno dorobíme nejakých päť – šesť pesničiek. Samozrejme, nebudú
chýbať ani staršie veci, ale sústredíme sa vo väčšej miere na nové.“ Určité skúsenosti už majú,
ešte v začiatkoch spoločného hrania nahrali DVD
priamo z koncertu, ktoré fanúšikom zadarmo rozdávali. Hudbu berú ako srdcovú záležitosť, čoho
dôkazom je i to, že vo väčšine prípadov hrávajú
zadarmo. „Buď je to zadarmo, alebo za kofolové
či pivové lístky, za vstupné na festival, prípadne
nám organizátori preplatia cestovné. Nikdy sme
nechceli robiť zo zábavy komerciu, ale nemôžeme
sa ani stať otrokmi svojich fanúšikov. Aj nástroje
niečo stoja, preto, bohužiaľ, už aj my začíname
hrať a organizovať podujatia so vstupným,“ priznávajú, a zároveň spomínajú aj na svoj prvý koncert mimo Slovenska: „Cestovali sme na koncert
do Čiech a mali sme haváriu. Rozmlátili sme auto.
Tak sme to otočili a namiesto na vystúpenie sme
sa išli pozrieť na žiarsky City fest,“ hovoria dnes už
s úsmevom, i keď vtedy im to nebolo jedno a neodohraný koncert ich ešte poriadne dlho mrzel.

Agáta s fanúšikmi.
„Na skúškach občas po sebe nakričíme. Vtedy sa
po nás pozerajú, ale to je náš spôsob komunikácie. Nakoniec si aj tak podáme ruky a všetko je
v poriadku. Kapela stojí na kamarátstve, poznáme sa. U nás to nie je tak, že nás drží pohromade
kapela, práve naopak, my držíme pokope Agátu.“
Naposledy mohla širšia verejnosť zaregistrovať
chalanov z Agáty v spoločnom projekte Pieseň
pre Žiar a za sebou majú aj úspešný vlastný festival Agátovica.
Na záver by chcela celá kapela poďakovať za
pomoc pri organizácii festivalu Agátovica: „žiarskemu MsKC, OZ Za Žiar, Technické služby, a. s.,
Technické služby, s. r. o, Poľnohospodárskemu
družstvu ZH, obci Lutila, osobitne riaditeľke MsKC
Michaele Pribilincovej, Jankovi Kulichovi, výborným technikom MsKC, viceprimátorovi Petrovi
Antalovi, hovorcovi mesta Martinovi Balážovi,
koordinátorke mládeže Dominike Švecovej, poslancom Monike Balážovej, Kataríne Dekýšovej a
Emilovi Vozárovi, Michalovi Černajovi a všetkým
našim kamarátom, ktorí nám neuveriteľne pomohli a v neposlednom rade aj všetkým návštevníkom, ktorí sa, dúfame, výborne bavili. Len vďaka
vám všetkým bola Agátovica úspešná a môže pokračovať aj na budúci rok.“
(li)

Kapelu držia pohromade jej členovia
Niekoľkokrát počas rozhovoru tiež hudobníci prízvukovali, že si na hudobné nástroje museli sami
zarobiť, nikto im nič nedal zadarmo. „Z vlastnej
skúsenosti môžeme potvrdiť, že tí, ktorým nástroje kúpili rodičia a sami pre to nemuseli nič urobiť,
už nehrajú. Naopak, my sme si všetko nadobudli
sami. A stále spolu hráme, vážime si to, čo máme a
čo sme stihli dosiahnuť.“ Ako v každej kapele, ani
im sa však nevyhýbajú občasné nedorozumenia.
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V štúdiu.
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JESENNÝ BÁL SENIOROV

Okresná a základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku pozýva všetkých seniorov
na Jesenný bál seniorov, ktorý sa uskutoční v rámci osláv 10. výročia založenia Okresnej organizácie
JDS v Žiari nad Hronom. Bál sa uskutoční v piatok
28. septembra o 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 15.00 do 19.00 hod.
v pokladni MsKC. Tel. číslo: 045/673 82 41.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program. Program doplní znázornenie aktuálnej oblohy pomocou planetária so
sprievodným slovom odborného pracovníka a pozorovanie objektov večernej oblohy. Dňa 21. septembra o 20.00 hod.
•Frank Zappa – fenomén tvorivosti
Hudobno-biografický program, ktorý vás zoznámi so životom a tvorbou asi najinvenčnejšieho rockového hudobníka v dejinách. Dňa 27. septembra
o 19.00 hod.
•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále je určené pre celú rodinu. Nechýba ani prehliadka planét
slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies v nej. Dňa
28. septembra o 20.00 hod.

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

Tel.: 0905 332 388
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

18.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
19.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
20.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
21.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
22.9. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
23.9. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
24.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
25.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
26.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
27.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
28.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
29.9. 13.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
30.9. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
1.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

22.9. VK STOM, M. R. Štefánika 24, Lutila
(672 20 71)
23.9. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 74)
29.9. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139,
Žiar nad Hronom (671 67 91)
30.9. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91,
Kremnica (674 46 64)
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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Blahoželanie
Si naše slniečko, aj náš kvet,
znamenáš pre nás celý svet.
Nech si šťastný a zdravý
ako rybička,
nech sa stále usmievaš
ako hviezdička,
nech nikdy slzička
nezjaví sa v očku
a život nech ti prinesie
šťastnú rozprávočku.
Danielko Lančarič
15. septembra oslávil 3 roky
Zo srdca ti len to najlepšie prajú mamina,
ocino, stará mama, dedo, babka a krstní
rodičia.

Hľadáme
obchodných
partnerov

0905 562 467
www.slovanet.sk

wwwm.tvziar.tv
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
DÁŠENKA

Dášenka je sučka z opusteného domu. Je drobného
vzrastu, vhodná do bytu
alebo do domu s prístupom
dnu.
KLÁRA

Klára je mladá, približne
ročná sučka maličkého
vzrastu. Je veľmi jemná,
vie pekne chodiť na vôdzke a na zavolanie hneď dobehne. Je vhodná do bytu
alebo do rodinného domu
s prístupom dnu.
MÁŠENKA

Mášenka je pravdepodobne sestra Dášenky. Ku človeku pribehne
a nechá sa pohladkať,
len pri prudšom pohybe sa prikrčí k zemi.
Keď si však niekoho obľúbi a zvykne si, určite bude veľmi oddaná. Je menšieho vzrastu, vhodná do bytu i do domu s prístupom
do vnútra.
BLACKIE

Blackie je asi 4-5 rokov
stará sučka. Má krásnu
čiernu farbu, len na brade
a na brušku má bielu srsť. S
inými psíkmi je znášanlivá,
je prítulná a kamarátska.
Je odčervená, čipovaná,
očkovaná a kastrovaná.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737.

The Human Body
Exhibition
VZDELÁVACÍ ZÁJAZD

Jedinečná výstava o kráse a funkčnosti ľudského tela, ktorej poslaním je venovať viac pozornosti a starostlivosti tomu najdôležitejšiemu čo máme – nášmu zázračnému telu.
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom organizuje dňa 29. septembra
zájazd na Incheba Expo Bratislava. Odchod
o 9.00 hod. z parkoviska pred ZŠ na Ul. M. R.
Štefánika. Cena: 27 €/23 € študent (cestovné
13 €, vstupenka 14/vstupenka 10 €).
Na zájazd je možné sa prihlásiť do 21.9. v POS
v Žiari nad Hronom, tel.: 0944 600 086, 045/678
13 01, osveta@osvetaziar.sk.

Voliéry pre psov
profi, expres, lacno
0908 985 161
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PREDAJ
•Predám 3,3 bal laminátovej plávajúcej podlahy hrúbky 7 mm, triedy 31 (á =
2,25 m2, spolu cca 7,43 m2) dekóru Slivka 3-lamela Tarkett Eden 731. Cena: 3 € /
bal, pri odbere spolu cena: 8 €. T: 0911 30 96 83 (ZH)
1/19
•Predám DJ-ský archív audio (asi 200 diskov – CDA + mp3 CD nosičov)
v tenkých obaloch. CD obsahujú interpretov od cca 70-rokov až po blízku súčasnosť (cca do roku 2005). Cena za 1 ks CD: 0,10 €. Cena za celý archív spolu: 10 €.
T: 0911 309 683 (ZH)
2/19
•Rozpredám malú hobby audio aparatúru (vyrobenú doma) s výkonom cca
2 x 75 W (RMS 2 x 140). Reproduktory sú dvojpásmové (piezo + stredobas s výhybkami). Zosilňovač je s výkonom cca 2 x 100 W. Cena zosilňovač + repro pri rýchlom
jednaní (len spolu): 15 €. T: 0911 309 683 (ZH)
3/19
•Predám trojpásmovú triakovú farebnú hudbu s výkonom 3x 100 W vyrobenú
doma. Cena: 10 €. T: 0911 309 683 (ZH)
4/19

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

•Predám starší plne funkčný DJ mixážny pult Gemini (široký formát, 5 cinch
vstupov, crossfader, 2x 6-pásm. Eq., 2x vstup mic, odposluch). K mixpultu dám
ako bonus dva čiastočne funkčné CD prehrávače. Cena: 10 €. T: 0911 309 683 (ZH)
5/19

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

•Predám magnetofón SP210, vhodný pre malé 8-bitové mikropočítače typu
Didaktik, Atari, Commodore a podobne. Do magnetofónu idú klasické malé audiokazety. Magnetofón je ako nový. Cena: 5 €. T: 0911 309 683 (ZH)
6/19
•Predám niekoľko ročníkov PC Revue (cca od 1995 až po 2004). Nutné vidieť a
vybrať si. Cena: za odvoz. T: 0911 309 683 (ZH)
7/19
•Predám 3 ks poukážky do Baumaxu v hodnotách 200, 200 a 205 eur platných
do konca roku 2013. V prípade rýchleho jednania dám aj zvlášť za 90% ceny.
T: 0911 309 683 (ZH)
8/19
•Predám drevenú postieľku po jednom dieťati, vo výbornom stave. K postieľke
dám aj sieťku proti hmyzu, baldachýn, antialergický matrac a melodický kolotoč
so zvieratkami. Cena za komplet: 99 € + dohoda. T: 0907 389 824, 0940 722 576
9/19
•Výhodne predám hliníkový prístrešok, v oblúku z profilov, vrátane prekrytia
na stĺpoch. Rozmer: 5 x 2 m, vhodný na terasu či auto. T: 0903 575 921
10/19
•Predám 10 CD Box – God Save This Box! Punk Rock 1978 – 80 – 25 €. Ramones
– We´re Outta Here! DVD + CD – 4 €. Street Noise – Punk výber 2005 – 5 €. VHS
– Genesis, Doors, D. Straits, Beatles, B. Sabbath. CD – Discharge. T: 0902 828 424
11/19
•Predám CD – Pitchifter, Discharge, Doors, Olenader, Warrior Soul, CCR, Britny
Fox, Beatiful Creatures, N. Cave, Last Hard Man, Masters of Reality, Enya, Crowbar,
Gravity Kills, LouGold, Equals, Andy Summers, Ch. Speeding, D. Stewart, Arakain,
Stephen Jones, Beach Boys, Atomic Rooster, E. Clapton Tremeloes, Moody Blues,
Beatles, Shadows, Sweet, Blondie, Pink Floyd, Shocking Blue, Smokie, Spencer
Davis Group, Heart, Canned Head, Rubettes, Georgie, Presley, Rainbow, Zeppelin, Myles, Alan Persons Project, D. Straits, Barclay James Harvest. T: 0902 828 424
12/19
•Predám obývaciu stenu – tmavú, čiastočne presklenú. Ďalej bielu skriňu s nadstavcom, váľandu, konferenčné stolíky (3 ks), kuchynský stôl a čalúnené stoličky
(3 ks). T: 045/672 65 95
13/19
•Predám chladničku, starší typ, funkčná. T: 045/672 65 95

14/19

•Predám práčku zn. Romo, so žmýkačkou, funkčná. T: 045/672 65 95

15/19

•Predám cyklónový vysávač, nový. T: 045/672 65 95

16/19

•Predám 10-dielnu knižnú publikáciu Dejiny umenia, slovom i obrazom. Veľký
formát, 10 ks. T: 045/672 65 95
17/19
•Predám Spark Poster Gallery č. 2 – 2 €. Obsahuje 16 veľkých rock metal plagátov + bootleq. 10 CD Box – Punk Rock – 25 €. T: 0902 828 424
18/19
•Predám kalendáre 62 x 42: D. Bowie, C. Richard, G. Michael, N´Syn. Každý
obsahuje 12 plagátov – 2,50 €/ks. VHS – Doors, B. Sabbath, Dire Straits, Genesis,
Madonna, B. Spears, Beatles. T: 0902 828 424
19/19
•Predám dobrodružné zošity: Playback, Zlaté rybky, Oslobodený pre nedostatok dôkazov, Vítězství je někdy hořké, Pod oblohou Mexika, Sheridanov nájazd,
Žiarivá munícia, Kamera do záhrobia, Sudca Lynch, Traja muži proti mestu, Arizonský štátny poklad, Utečenec z Fort Worthu, 3v1 – Jerry Cotton a Vampyra. Kus:
0,50 €. T: 0902 828 424
20/19
•Predám knihy: Anjel hrôzy, Maximum Bob, Rybník, Chyťte ho, Pritvrdý rock,
Zlatý Hádes, Spoveď hrobára 2, Smrť navyše, Mokrá hrobka, Posledný Inka, Villa
Ružena, Arabela a spol., Zelený lukostrelec, Sibírôčka, Grázlové, Tretí smrteľný
hriech, Planeta exilu, Tajné dvere, Osem mesiacov Pražskej jari 68, Leo čtení, Frankenstein. Kus: 0,50 €. T: 0902 828 424
21/19

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám záhradku s chatkou v OV, Janova Lehota – Piesková baňa.
22/19
T: 045/672 67 13
•Predám RD v obci Repište. RD je po kompletnej rekonštrukcii, čiastočne zariadený (kuchynská linka, šatník, rohová vaňa ,sprchovací kút), ihneď obývateľný:
kuchyňa, špajza, kotolňa, kúpeľňa s WC, obývačka s krbom, 2 x spálňa, voda, elektrina. Za domom je malá záhradka vhodná na relax.. Nutné vidieť! T: 0917 535 580
23/19
•Predám 3-izbový slnečný priestranný byt na Etape, Tajovského ulica, 2. poschodie. Byt je čiastočne prerobený, jedna presklená loggia. Len vážny záujemca,
platba v hotovosti. Cena: 55 000 €. Dobrá štvrť, slušný vchod. T: 0908 214 471,
volať v čase od 16.00 do 20.00 hod.
24/19

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•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
25/19
•Prenajmem izbu v dvojizbovom byte v Žiari nad Hronom. Cena: 125 €, vrátane
energií. Len pre jednu osobu. T: +420 737 060 658
26/19
•Hľadám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt v ZH, s balkónom alebo loggiou, za rozumnú cenu, do 250 € s energiami mesačne. Byt by mal byt nezariadený. T: 0944 155 928
27/19
•Dlhodobo prenajmem 2-izbový tehlový byt na námestí v ZH, po kompletnej rekonštrukcii, čiastočne zariadený. Cena: 215 € + energie. Voľný
od 1.9. T: 0915 781 238
28/19

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena 12.699 EUR (pôvodná cena: 15.500
EUR), výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
M. Chrásteka, v pôvodnom stave. Cena: 19.000
EUR, výmera: 35 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Novomeského, v pôvodnom stave. Cena: 21.000
EUR, výmera: 35 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám.
Matice slovenskej, kompletne zrekonštruovaný,
vrátane zariadenia. Cena: 28.500 EUR, výmera:
40 m2
•1-izbový panelový byt – prerobený na 2-izbový
v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 29.000 EUR, výmera:
50 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom,
širšie centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 31.500 EUR, výmera: 55 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 panelový byt s tromi loggiami
v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 36.500 EUR, výmera:
63 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š.
Moysesa, v pôvodnom stave. Cena: 28.000 EUR,
výmera: 66 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad
Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave.
Nová cena: 35.000 EUR, (pôvodná cena 36 .900
EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari
nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, kompletne
zrekonštruovaný. Nová cena: 42.000 EUR, (pôvodná cena 43.000 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 47.000 EUR, výmera: 85 m2
•3-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, v pôvodnom stave-zachovalý. Cena:
42.000 EUR, výmera: 81 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám.
Matice slovenskej, kompletne zrekonštruovaný.

Cena: 69.500 EUR, výmera: 112 m2
DOMY:
•Rozostavaný RD v Lutile. Cena: 110.000 EUR, zastavaná plocha: 180 m2, úžitková plocha: 360 m2,
výmera pozemku: 1.500 m2
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 69.160 EUR, zastavaná plocha:
299 m2, výmera pozemku: 1614 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave.
Nová cena: 27.500 EUR, (pôvodná cena 37.500
EUR), zastavaná plocha: 156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
•RD v Kosoríne, novostavba. Nová cena:
102.400 EUR, (pôvodná cena: 143.000 EUR), zastavaná plocha: 188 m2, výmera pozemku: 1.552 m2
•RD v Kľačanoch, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 29.900 EUR, výmera pozemku: 734 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 Lutile (časť „Nová Lutila“),
určený na stavbu RD, siete na pozemku. Cena:
41.000 EUR, výmera: 694 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“),
určený na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena:
33.830 EUR, výmera: 784 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom
(Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena:
254.5000 EUR, výmera: 5.090 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské
lúky), určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena: 33,20 EUR/m2, výmera 77.107 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom
(Ul. SNP), určený na priemyselnú výrobu, siete
na a pri pozemku. Cena: 100.000 EUR, výmera
3.116 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

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

SLUŽBY
•Opatrím starších ľudí, na 8 hod. úväzok. Pomôžem s nákupom a doprovodom
k lekárovi, resp. donáškou obedov. V prípade potreby poskytnem službu aj počas soboty a nedele. V prípade, že je klient na vozíku, dokážem s ním ísť aj na
vychádzku. T: 0918 557 329
29/19

noviny.ziar.sk

•Opatrím malé dieťa od 7. mesiaca a staršie, na 8 hod. úväzok. V nutných prípadoch poskytnem službu aj v sobotu a nedeľu. V prípade zamestnanosti rodičov
prijmem aj kratší pracovný úväzok (2 – 3 hod.), doprovod detí do MŠ, ZŠ, ZUŠ,
príp. vyzdvihnutie zo ŠKD. Poskytnem aj dozor pri príprave do školy (dom. úlohy).
T: 0918 557 329
30/19
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SPOMIENKA

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 23. septembra si pripomenieme 2 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý otecko, brat a starý otec
Štefan Putiš.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomínajú rod. Bahnová a Štefíková.
SPOMIENKA

Dňa 14. septembra o 13.00
hodine uplynulo 40 rokov
od najsmutnejšej chvíle v našom živote, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel
a otec
Pavol Gibas.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou si na neho spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Spomienky v našich srdciach
stále ostávajú...
Dňa 18. septembra si pripomíname 10. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá matka
a stará matka
Emília Zúbriková, rod. Kúšová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Kto ťa poznal, spomenie si,
kto ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 18. septembra si pripomíname 4. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš otec a starý otec
Ján Kašša.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Dcéra s rodinou. Ďakujeme.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Dňa 24. septembra 2012 si pripomenieme
nedožitých 90 rokov drahého manžela, otca
a starého otca
Martina Michalíka.
Aj keď už dávno nie si medzi
nami,
v našich srdciach žiješ stále
s nami.
S láskou spomína jeho rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
SPOMIENKA

Očiam si odišiel,
v srdci si zostal...
Dňa 26. septembra si pripomenieme 8 rokov od poslednej rozlúčky s milovaným
manželom, otcom a deduškom
Markom Hríbikom.
S láskou spomína manželka s rodinou.
SPOMIENKA

Dobrý človek neumiera,
žije v srdciach tých,
ktorí ho milovali.
Dňa 14. septembra uplynulo 7 rokov od chvíle, keď nás
navždy opustil manžel, otec
a starý otec
Ing. Július Hudec.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Život odišiel,
ale slzy a bolesť v srdci zostali.
Dňa 7. septembra uplynulo
10 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, starostlivý
otec a starinký
Ladislav Kořínek.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Spomína manželka, syn Vladko, dcérky Mirka a Renátka s rodinami a vnúčatká.
SPOMIENKA

Všetko pominie, l
en stopy tvojej lásky
a spomienky na tvoje
dobré srdce nám zostali.
Dňa 6. septembra sme si
pripomenuli 3 smutné roky
od chvíle, keď nás navždy opustil môj milovaný manžel, starostlivý otec a starký
Emil Piatrik.
Všetci, ktorí ste ho poznali, spomínajte
s nami. Nikdy nezabudneme.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Kto ho poznal,
ten si spomenie,
kto ho miloval,
ten nikdy nezabudne.
Pripomíname si 8. výročie od úmrtia
Jozefa Petrgaloviča
zo Žiaru nad Hronom.
S úctou a láskou spomína manželka s rodinou.

noviny.ziar.sk

POĎAKOVANIE

...Pokoj,
keď navždy večný,
do srdca mu vstúpil dnes...
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
bývalým kolegom, susedom a známym,
ktorí na poslednej ceste odprevadili nášho
drahého
Mariána Baláža,
ktorý nás navždy opustil dňa 27. augusta
vo veku 80 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými sa prítomní snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym za prejavy
sústrasti, za kvetinové dary a
za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným
Gabrielom Dibdiakom,
ktorý nás navždy opustil dňa 5. augusta
2012.
Smútiaca manželka a synovia s rodinami.
POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí na poslednej ceste odprevadili
nášho drahého manžela, otca a starého otca
Antona Kňazeho,
ktorý navždy opustil dňa 24. septembra
vo veku nedožitých 80 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými sa prítomní snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ. Poďakovanie patrí aj Internému oddeleniu NsP v Žiari nad Hronom.
Smútiaca manželka a dcéry s rodinami.
SPOMIENKA

Prázdne miesto,
v očiach slzy, v srdci žiaľ,
to nám 14. september 2011
zanechal.
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Pred rokom, dňa 14. septembra 2011 náš
navždy opustila naša drahá mamička, stará
mama a babička
Mária Bachledová
zo Žiaru nad Hronom.
S láskou spomínajú deti s rodinami, vnúčatá
s rodinami, pravnúčatá a ostatná rodina.

Spomeňte si na svojich
najbližších aj vy protredníctvom MN
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Sme tolerantní – sme hraví
SVET S TEBOU MA BAVÍ

Projekt Svet s tebou
ma baví vznikol pred
rokom za účelom, aby
každé dieťa malo šancu byť súčasťou kreatívneho procesu. Realizovalo ho OZ Okáčik
v Žiari nad Hronom
aj vďaka podpore
z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila
a spravuje Nadácia
pre deti Slovenska.
Projekt je výsledkom skúsenosti dlhodobej
pomoci, hľadania možnosti integrácie, riešenia
problémov rodín so zdravotne znevýhodnenými
deťmi. Zámerom tvorcov bolo pomôcť zdravotne
znevýhodneným deťom včleniť sa do kolektívu
zdravých rovesníkov a v spolupráci s odborníkmi a
špecialistami prispieť k ich osobnému rastu, zlepšiť kvalitu ich života. Aktivity klubového typu prebiehali v bezbariérovom prostredí pod odborným
vedením špeciálnych terapeutov so zameraním na
komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvoj tvorivosti a posilnenie sociálnej interakcie. Súčasťou
stretnutí sú skupinové hry, relaxácia a rôzne druhy
terapií. Rodičia môžu využiť služby poradenského
a psychologického servisu.

vé a imaginatívne terapie, ktoré odbúravajú stres
a prinášajú emočnú úľavu.“ Účastníci projektu si
tiež zahrali floorbal a turnaj v bocii – Hokovce Boccia Cup 2012, ktorého víťazom sa stal Peťko Gregor zo Žiaru nad Hronom. Všetci dostali priestor
aktívne spolurozhodovať a podieľať sa na príprave
niektorých aktivít a nebyť len pasívnym pozorovateľom. Integračný pobyt v Hokovciach umožnil deťom prezentovať svoje zručnosti a talent v podobe
výstavy výrobkov tiež hudby a tanca na verejnosti.
„Podarilo sa nám vytvoriť bezpečné, podporné,
prostredie, nové priateľstvá, zážitky, motivácie –
radosť z vlastnej tvorby a prežívanie vlastného
úspechu. Veľa kooperatívnych aktivít s následnou
reflexiou, projektívne techniky, verbálne, scénické,
výtvarné, interakčné pomohli deťom lepšie poznať
samých seba. Modifikovaný prístup ku každému
dieťaťu podľa jeho potrieb, mentálnej úrovne pod
dohľadom odborníkov pomohol včleniť do kolektívu detí, ktoré neboli doteraz schopné integrácie,“
hodnotí Ľubica Mokrošová, ktorá pokladá za dôležité aj poznanie, že striedanie aktivít s následnou
spätnou väzbou vo forme ocenenia i upozornenia
na neprimerané správanie je veľmi užitočná forma
pomoci deťom a pomáha im sociálne i osobnostne
zrieť.

Na príprave aktivít sa podieľal každý

V Okáčiku nachádzajú deti všetko,
čo im doteraz chýbalo

„Aby sme zážitky detí umocnili a umožnili zrelaxovať aj ich rodičom, zúčastnili sa v dňoch 25.až
29. augusta letného integračného pobytu,“ hovorí Ľubica Mokrošová, koordinátorka projektu
a riaditeľka OZ Okáčik a pokračuje: „Počas piatich
dní sme vytvorili pre deti a ich rodičov pomocou
motivačnej hry oddychovo-tvorivý svet, ktorý im
ponúkol možnosť vlastnej sebarealizácie. Pobyt
bol rozdelený do troch programových blokov. Deti
a rodičia absolvovali jednotlivé druhy terapií ako
arteterapiu, mzikoterapiu a dramatoterapiu, prednášky, motivačné tréningy, skupinové, viaczmyslo-

Hlavný cieľ projektu – integrovať zdravotne znevýhodnené deti do sveta ich zdravých rovesníkov,
sa teda podarilo splniť. „Ešte jedno poslanie mal
za úlohu náš projekt: byť nápomocní a povzbudiť
rodičov, ktorým sa narodilo „iné“ dieťatko, zdieľať
s nimi starosti i radosti, poskytnúť im odborné informácie, byť im priateľmi, aby našli silu bojovať
s nepriaznivou diagnózou, spoločne sa tešiť zo
života. A ak sa nám to podarilo, tak potom projekt splnil svoje poslanie,“ dodáva na záver Ľubica
Mokrošová. Okáčik chce, aby deti, ktoré sú inak
obdarované, boli akceptované svojím okolím a

mali rovnaké šance žiť spolu s inými plnohodnotný život. Že sa to darí plniť, potvrdzujú aj slová
rodičov detí, ktoré sa pobytu zúčastnili: „Okáčik
dokázal deti zosúladiť a integrovať ich bez ohľadu
na to, aké postihnutia majú. Každé dieťa si našlo
svoje miesto, svoje šťastie a svojich priateľov. Úplne sa zotreli rozdiely medzi diagnózami – medzi
zdravými a chorými deťmi,“ netají spokojnosť pani
Markovičová a dodáva: „Je veľmi dobré, že sa o takýchto deťoch hovorí. Mnohí ľudia majú podobné
problémy a nevedia, na koho sa s nimi obrátiť.“
Jej slová potvrdzuje aj mama 22-ročného Mareka:
„Keď nás Ľubka Mokrošová oslovila, či sa chceme
pobytu zúčastniť, Marek sa veľmi potešil. Do Okáčika chodievame v utorok a piatok. Marek sa ale už
v nedeľu teší, kedy príde utorok a v utorok večer sa
teší, kedy bude piatok,“ hovorí so smiechom. Mama
17-ročnej Evky, ktorá mala vážne psychické problémy, sa tiež zapája do rozhovoru a súhlasí s ostatnými mamami: „Na pobyte, ktorého sa Evka zúčastnila, ako keby nabrala druhý dych. Zmenila sa, vidí
pred sebou cestu a perspektívu. Deti sú tu prijaté
nejakou komunitou, majú kam chodiť, majú sa radi,
je to istota v ich živote, kde sa stierajú všetky rozdiely medzi nimi.“ Ako sa všetky tri svorne zhodujú,
pre ich deti nie je nič dôležitejšie ako Okáčik, pretože tu nachádzajú všetko, čo im doteraz chýbalo.
OZ Okáčik ďakuje za podporu Nadácii pre deti
Slovenska – grantového programu Hodina deťom,
spoločnostiam Nemak Slovakia, General Trucking,
mestu Žiar nad Hronom, Nadácii škola dokorán a
základným školám v Žiari nad Hronom.
(li)
Foto: OZ Okáčik

Vďaka medzinárodnej výmene spoznali Poľsko a Turecko

V Turecku.
Ďalšiu medzinárodnú mládežnícku výmenu
majú za sebou Mária Jaškovičová, Eva Jaškovičová, Katarína Gajdošíková, Marián Briedoň
a Peter Karovič. Kým dievčatá boli s ďalšími
mladými ľuďmi v Turecku, Marián Briedoň a Peter Karovič získavali nové skúsenosti v Poľsku.
Niekoľko dní tak mladí ľudia zo Žiaru spoznávali
svojich rovesníkov z iných krajín, získavali informácie o ich krajinách a zdokonaľovali sa v anglickom
jazyku.
V Turecku boli okrem domácich a našich dievčat
aj mladí z Rumunska, Poľska, Litvy a Lotyšska. Hlavnou témou, na ktorú tvorili rôzne programy, aktivity či workshopy, bolo globálne otepľovanie. Vždy

poobede mala jedna krajina danú oblasť témy,
ktorej sa venovala. K tomu si neskôr každý pripravil
nejakú prezentáciu, samozrejme, v anglickom jazyku. Nechýbalo však ani jazykové okienko jednotlivých zúčastnených krajín, kedy sa mladí navzájom
naučili aj základné slová v rodnom jazyku svojich
rovesníkov. Okrem naplánovaných aktivít mali
dievčatá aj čas na vlastné aktivity, kedy sa venovali
spoznávaniu krajiny, miestnych zvykov a neobišli
ani niekoľko pamätihodností.
Chlapci necestovali až tak ďaleko, týždeň pobudli v susednom Poľsku spolu s Poliakmi, Maďarmi,
Litovčanmi a Turcami. Aj tu bol pripravený každodenný program, kedy všetci medzi sebou komunikovali výlučne v anglickom jazyku. Hlavnou témou
bola nezamestnanosť v Európskej únii, pričom
aj tu pracovali mladí ľudia spoločne v komunite.
I keď niektorí vedeli naozaj iba základné slovíčka,
za týždeň sa naučili veľa nového. Marián aj Peter sa
zhodujú v tom, že keby to bolo možné, na medzinárodnej výmene by zostali aj dlhšie ako len jeden
týždeň.
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Všetci piati potvrdili, že podobnej výmeny by sa
radi zúčastnili aj v budúcnosti. Týždňový pobyt im
pomohol nielen sa zdokonaliť v angličtine, ale spoznali novú krajinu, nových ľudí a nadviazali nové
kamarátstva. Predtým sami nikde necestovali, nemali žiadne skúsenosti, napriek tomu sa nemuseli
báť komunikovať v cudzom jazyku, pričom im stačili iba základy na to, aby sa pomerne dobre s ostatnými dohovorili. Naučili sa tak spoliehať sa sami
na seba a zistili, že mladí ľudia z iných krajín sú takí
istí ako na Slovensku.
(li)

V Poľsku.
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KAŽDODENNÁ SÚČASŤ NÁŠHO ŽIVOTA
Týka sa to nás všetkých

Vážení čitatelia, ako vodič motorového vozidla STE ÚČASTNÍKOM DOPRAVNEJ NEHODY SPOJENEJ S ÚNIKOM NEBEZPEČNEJ LÁTKY?
ČO JE POTREBNÉ OKAMŽITE VYKONAŤ?

Vozidlo prepravujúce nebezpečnú látku je označené
•identifikačnou výstražnou tabuľkou - oranžovo sfarbená tabuľka s čiernym popisom s identifikačným číslom látky (UN kód; príklad: benzín 1203) a stupňom
nebezpečenstva (Kemlerov kód; príklad: 33 – horľavina II. stupňa)
•bezpečnostná značka – piktogram vyjadrujúci triedu nebezpečnosti nebezpečnej látky

KONAJTE !
•Odstavte vozidlo, podľa možnosti mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby bola zachovaná prejazdnosť komunikácie pre záchranné jednotky.
•Ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustite kontaminovaný priestor.
•Bez ohrozenia vlastnej osoby zistite čo sa stalo. V žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému vozidlu, z ktorého uniká nebezpečná látka.
•Oznámte nehodu na linke 112, alebo na niektoré z čísel zložiek integrovaného záchranného systému, s prípadným popisom identifikačných výstražných
tabuliek a bezpečnostných značiek, ktorými je havarované vozidlo opatrené.
•Nedotýkajte sa nebezpečnej látky, ani predmetov, ktoré by ňou mohli byť kontaminované.
•Po príchode záchranárov sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.

PAMÄTAJTE ! /osoby zúčastnené dopravnej nehodyspojenejsúnikomnebezpečnejlátky/
•Nebezpečná látka v plynnom stave sa vždy šíri v smere vetra.
•Únik z ohrozeného priestoru voľte vždy kolmo na smer vetra.
•Ochranná maska, alebo improvizované prostriedky ochrany jednotlivca slúžia len na rýchly únik z kontaminovaného priestoru, nie na pohyb v ňom
•Pri ochrane dýchacích ciest použite látkovú prípadne papierovú vreckovku preloženú vo viacerých vrstvách podľa možnosti navlhčenú vodou
•Rýchly odsun zo zamoreného územia (z kontaminovaného územia)
VTÚ a KM MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
(Pokračovanie nabudúce...)
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Prvé víťazstvo pred domácim publikom
FUTBAL - MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

5. kolo: Žilina B – Pohronie B 4:1 (2:0)
Zostava: Rapčan – Puliš, Gajdoš, Janúch, R. Urgela, Paraj, Varga, Neuschl , J. Urgela (65. Debnár),
Glab (80. Žňava), Bodor.
Gól: 67. Neuschl.
Obidve mužstvá predviedli v zápase útočný futbal, ktorý sa prítomným divákom určite páčil. Už
v 3. minúte mohol poslať hostí do vedenia Janúch,
ktorý po veľmi dobre zahratom priamom kope
Vargu hlavičkoval tesne vedľa domácej bránky.
Na druhej strane sa vyznamenal brankár Rapčan,
keď v 12. minúte zneškodnil prvú gólovú šancu Žilinčanov. Hostia kontrovali pekným individuálnym
prienikom Paraja, jeho strelu však domáca obrana
zblokovala na roh. V 26. minúte sa po peknej kombinačnej akcii ujali domáci vedenia. Po nedorozumení v obrane hostí zvýšili v 40. minúte domáci
hráči na 2:0. Do druhého polčasu nastupovali futbalisti Pohronia s cieľom skorigovať pre nich dovtedy nepriaznivý výsledok. Boli to však hráči Žiliny,
ktorí v 53. minúte opäť rozvlnili sieť brankára Rapčana. Hostia sa však nevzdávali a viackrát sa snažili
dať gól, čo sa im podarilo v 67. minúte, kedy po prihrávke Paraja zakončoval úspešne Neuschl. Poslednú bodku za gólovou bilanciou však dali domáci,

ktorí v 81. minúte upravili skóre na konečných 4:1.
Vojtech Šimovič
6. kolo: Pohronie B – B. Štiavnica 3:1 (3:0)
Zostava: Rapčan – Rozenberg, Gajdoš (90.
Debnár), Janúch, Dobrota, R. Urgela, Paraj, Varga
(46. J. Urgela), Abrahám, Neuschl (84. Cvejkuš), Bodor.
Góly: l. Paraj, 25. Varga, 35. R. Urgela.
Začiatok zápasu vyšiel domácim hráčom, keď
hneď v prvej minúte po centri Neuschla zakončil
úspešne Paraj. Ten istý hráč mohol zvýšiť o päť minút neskôr, jeho strela však skončila na ľavej žrdi
bránky hostí. V 20. min. mohli hostia vyrovnať, no
v poslednej chvíli vykopával loptu z bránkovej čiary
obranca Gajdoš. V 22. min. sa vyznamenal brankár
hostí Pažout, keď Dobrotovu strelu z 25 metrov
vytlačil nad brvno. V 25. min. po faule na Neuschla
rozhodca nariadil pokutový kop, ktorý s prehľadom
premenil Varga. Aktivita domácich hráčov, ktorí si
vytvorili niekoľko šancí, nepoľavovala. V 35. min. sa
po nahrávke Abraháma nemýlil R. Urgela a zvýšil
na 3:0. Po zmene strán to boli opäť hráči Pohronia, ktorí mohli svoju gólovú bilanciu vylepšiť, no
Paraj ani Neuschl svoje gólové šance nevyužili.
V 62. min. pohrozili aj hostia, ale brankár Rapčan

bol pozorný. Diváci videli v tomto derby zápase zaujímavý, obojstranne útočný futbal. V 90. min. Banskoštiavničania zásluhou Luptáka znížili na konečných 3:1. Po záverečnom hvizde si domáci pripísali
prvé jesenné víťazstvo pred domácim publikom.
Vojtech Šimovič
Tabuľka
1. Fatran D. Tižina 6 4 1 1
9:8
13
2. L. Štiavnica
6 4 0 2 19:5 12
3. MFK B. Bystrica 5 4 0 1 10:6 12
4. Tatran Krásno n. K. 6 3 2 1
9:7
11
5. FK 34 Brusno – On. 5 3 1 1 14:7 10
6. ŠK Z. Poruba
5 3 1 1 11:4 10
7. MŠK Žilina B
5 3 1 1 10:4 10
8. FK Čadca
6 3 1 2 11:10 10
9. MŠK K. N. Mesto 6 3 0 3 12:12
9
10. Baník Kalinovo 5 2 2 1
8:3
8
11. Kinex Bytča
6 2 1 3 6:11
7
12. Sitno B. Štiavnica 5 2 0 3 7:11
6
13. FK Pohronie B 6 1 1 4 6:15
4
14. MFK N. Baňa
5 0 3 2 7:10
3
15. CSM Tisovec
6 0 0 6 3:13
0
16. MFK Lok. Zvolen 5 0 0 5 1:17
0

FUTBAL - STARŠÍ ŽIACI

4. kolo: MFK Ružomberok – FK Pohronie A 3:1
(1:0)
Gól: Adam Hajdúch.
Zostava: Roman Gunda – Miroslav Hlaváč,
Samuel Budinský (59. Mário Paller), Ján Blahút ( 45. Richard Műller), Oliver Mašír, Daniel
Nagy, Lukáš Kováč „K“, Damián Bugár, Marek Orság, Adam Hajdúch, Samuel Prokaj.
4. kolo: MFK Ružomberok – FK Pohronie B 11:0
(7:0)
Zostava: Maroš Barboriak – Maroš Malatinec,
Rastislav Heško, Adam Mihálik (48. Samuel Štefanovič), Matej Bindas (48. Lukáš Paller), Peter
Bahna, Andrej Bodor „K“, Adam Barboriak, Patrik
Chovan, Matúš Antošík, Adam Košťál.
5. kolo: FK Pohronie A – FO Kinex Bytča 5:1
(2:1)
Góly: Marek Orság 2, Samuel Budinský, Michal
Blaho, Daniel Nagy.

Zostava: Roman Gunda – Michal Blaho,
Samuel Budinský (65. Mário Paller), Ján Blahút, Oliver Mašír, Daniel Nagy, Lukáš Kováč
„K“, Damián Bugár, Richard Műller, Samuel Prokaj (52. Miroslav Hlaváč), Marek Orság.
5. kolo: FK Pohronie B – FO Kinex Bytča 4:1
(1:0)
Góly: Adam Barboriak, Patrik Chovan, Norbert
Brodziansky, Andrej Bodor.
Zostava:
Pavel
Valenta
(36.
Maroš
Barboriak)
–
Maroš
Malatinec,
Rastislav Heško (36. Matej Bindas), Adam Mihálik
(47. Samuel Štefanovič), Peter Bahna, Andrej Bodor, Adam Barboriak, Patrik Chovan (59. Branislav
Ginič), Erik Škriniar (38. Lukáš Paller), Marek Kaška,
Norbert Brodziansky „K“.
Starší dorast
5. kolo: FK Pohronie – Slovan Kúpele Sliač 0:1
(0:1)

Zostava: Radovan Tatár – Adam Štefanovič,
Martin Kružlic, Martin Kukučka „K“, Radovan
Hanuška (62. Róbert Palík), Viktor Kukučka (81.
Tomáš Job), Miloš Lachký (70. Patrik Horváth),
Róbert Hric, Rudolf Hudec, Ján Búci (46. Miloš Mekíš), Tomáš Hudec.
Mladší dorast
5. kolo: FK Pohronie – Slovan Kúpele Sliač 8:0
(5:0)
Góly: Dávid Beňo 5, Miroslav Líška,
Patrik
Blahút,
Erik
Schillinger.
Zostava: Karol Kružic – Milan Bilický, Petr Mudrončík, Erik Schillinger, Fedor Dúbravský, Dávid
Beňo (50. Patrik Blahút), Adam Sekereš ( 56. Tadeáš Ďurica), Matúš Sviržovský „K“, Richard Tryzna,
Miroslav Líška (51. Matúš Dubina), Róbert Henžel
(66. Róbert Chrien).
(MF)

Žiarski kadeti začali sezónu
BASKETBAL - KADETI - SKUPINA VÝCHOD

MBK Lokomotíva Sereď – MŠK BK Žiar
nad Hronom 39:75 (26:32)
SKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar nad Hronom 61:52 (34:27)
BC Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hronom
101:32 (68:16)
MBK Viktória Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom
75:65 (39:34)
Žiarski basketbaloví kadeti začali sezónu hneď
začiatkom augusta. Tak ako to býva zvykom v kolektívnych športoch, úvod prípravy je vždy naberanie kondície. Vhodné podmienky sú hlavne v parku
alebo vonku na ihrisku pri plavárni. Tato náročná
kondičná časť trvala až do piatka 24. augusta.

Herná časť prípravy, ktorá nasleduje, je už tým
príjemnejším a kadeti ju začali na kvalitne medzinárodne obsadenom turnaji v Prievidzi. Zúčastnilo
sa ho 8 družstiev, rozdelených do 2 skupín po štyroch. Aj keď naši hráči zaznamenali len jedno víťazstvo, dve tesné prehry a jednu vysokú prehru s neskorším suverénnym víťazom Prievidzou, turnaj bol
ich výbornou hernou previerkou.
Príprava po turnaji hneď pokračovala 4 tréningami do týždňa až do 15. septembra. Prvé majstrovské zápasy s Košicami a Michalovcami odohrali
15. a 16 . septembra na domácej palubovke.
Herný systém je nasledujúci: 16 družstiev v rámci celého Slovenska je rozdelených do 2 skupín
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po 8 družstiev na východ – západ. Žiar nad Hronom je vo východnej skupine, tu odohrá 14 zápasov systémom každý s každým, doma a vonku. Prví
4 postupujú do celoslovenskej kadetskej ligy, ostatní hrajú o umiestnenie. Držme chlapcom palce,
lebo v skupine majú mimoriadne ťažkých súperov
– Košice, Spišskú Novú Ves, dve žilinské družstvá,
Svit, Michalovce a Rožňavu.
Káder družstva kadetov: tréner Eduard Frický,
asistent a vedúci družstva Miloš Slávik, hráči: Samuel Šouc, Vladimír Kašša, Jaroslav Supuka, Branislav
Obert, Štefan Skladan, Matej Valo, Erik Krajči, Jakub
Piatrik, Matej Koštál, Alex Mokroš, Marek Páleník,
Jakub Kadáši – pendlujúci z družstva žiakov.
Miloš Slávik
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Najmenší futbalisti Pohronia pokračujú vo výborných výkonoch
FUTBAL - TURNAJ PRÍPRAVIEK U10 PONIKY

Poniky nám pristanú. Asi takto by sa dal charakterizovať turnaj v obci Poniky, kde sa žiarska
prípravka U10 v priebehu pár mesiacov opäť
vrátila v celkom slušnej forme. V máji turnaj
chlapci vyhrali a teraz skončili druhí.
Chlapci predviedli peknú hru vo viacerých zápasoch, snažili sa hrať kombinačne a súpera dostať
pod tlak svojou aktivitou, aby robil chyby. Odohrali
výborné zápasy, najmä s kvalitnými výbermi Trenčína (1:0, 3:3), ktorý má vo svojich radoch veľmi zaujímavé hráčske typy. Čím viac takýchto zápasov naši
najmenší odohrajú, tým lepšie pre ich výkonnostný
rast a napredovanie. Dobrý zápas, napriek prehre
0:2, odohrali aj proti staršiemu, fyzicky vyspelejšiemu (nie hernejšiemu) výberu z Detvy (U11), ktorý
turnaj nakoniec vyhral. Hrali sme iba na súperovej
polovici, ten nás však potrestal dvomi gólmi po našich hrubých chybách v defenzíve (zlá rozohrávka
nášho brankára a gól po zbytočnom rohu). Naopak,
brankár Detvy zápas vychytal, keď zlikvidoval mini-

málne štyri naše gólové strely. Aj takéto zápasy nás
však posúvajú vpred. Teší najmä stúpajúca výkonnosť našich chlapcov a hlavne to, že sme sa opäť
v dobrej konkurencii nestratili a ukázali svoju kvalitu.
Rastislav Urgela, tréner

Turnaj prípraviek U10 Poniky
1. FK Pohronie
– MFK Ružomberok 1:0, gól: Skučka
2. FK Pohronie
– FK Dukla Banská Bystrica 2:1, góly: Urgela (2)
3. FK Pohronie – AS Trenčín II 1:0, gól: Šuster
4. FK Pohronie
– MŠK Fomat Martin 1:0, gól: Urgela
5. FK Pohronie – FK Jupie Banská Bystrica
„červení“ 4:0, góly: Rajčan (2), Šuster, Urgela
6. FK Pohronie – FK Jupie Banská Bystrica
„modrí“ 3:0, góly: Pivarči (2), Rajčan

7. FK Pohronie – MFK Detva U11 0:2
8. FK Pohronie – AS Trenčín I 3:3, Tatár (2), Urgela
Zostava: Žember – Rajčan, Pivarči, Šuster, T. Kukučka, Urgela, Rosenberg, Skučka, Sučák, R. Beňo,
Krčmár, Tatár, Plavec, A. Kukučka.
Góly: Urgela (5), Rajčan (3), Tatár (2), Šuster (2),
Pivarči (2), Skučka.
Umiestnenie: 2. miesto, 6 - 1 - 1, skóre 15:6,
19 bodov
Poradie na prvých 3 miestach: 1. MFK Detva
U11, 2. FK Pohronie, 3. AS Trenčín II.

Pohronie A na čele tabuľky
FUTBAL - KENO 10 - 3. LIGA VÝCHOD DOSPELÍ

5. kolo: MŠK Námestovo – FK Pohronie A 0:2 (0:1)
2. kolo: FK Pohronie A – Prešov
juniori 4:0 (0:0)
6. kolo: FK Pohronie A – Vranov
nad Topľou 3:1
(1:0)
Zostava: Gramblička, Krivjančin,
Kamas, Sekereš,
Drobňák (75´ Paraj), Zvara (36´
Pinka),
Páleník
(11´ Líška), Puliš,
Sepeši, Blaho, Sojka.
Priebeh zápasu
vôbec nezodpovedal postaveniu
mužstiev v tabuľke.

Už v 8. min. prudký center Sepešiho zasunul Páleník do siete a bolo 1:0, pričom sa však nepríjemne zranil. Väčší problém nastal, keď po striedaní
zraneného Páleníka odišiel aj zranený Zvara, a tak
sme dohrávali bez útoku. V 22. min. po centri Drobňáka hlavičkoval Sekereš nad brvno. Potom prišli
minúty hostí, ktorí pohrozili Adamom, ale najväčšiu šancu mal v 28. min. Streňo – na dvakrát však
neprekonal pohotového Grambličku.
Druhý polčas sme začali náporom, ktorého výsledkom bol gól Sekereša, ktorý poslal prihrávku
Sepešiho z voleja do siete – 2:0. Ďaľšie šance nepremenili Drobňák a Kamas, ale napriek tomu bola
hra v našej réžii. V 63. min. vybehol Gramblička
príliš ďaleko, za čo ho potrestal Streňo lobom
na 2:1. Aj keď hostia vsietili kontaktný gól, zápas
sme mali pevne v rukách. Brankár hostí Mako chytil
strely Pinku a Kamasa a v 81. min. minul na päťke
prudkú prihrávku Pinku aj Líška. Rozhodnutie prišlo pred koncom zápasu, keď sa center Pinku dostal
po vyhratom súboji s brankárom do siete Parajom
na konečných 3:1.
www.fkpohronie.sk

Tabuľka
1. FK Pohronie A
2. FC Lok. Košice
3. FK B. Bystrica B
4. MFK Košice B
5. FK Poprad
6. Slavoj Trebišov
7. ŠK Odeva Lipany
8. FK Moldava n. B.
9. ŠK Kremnička
10. MŠK Fomat Martin
11. MŠK Námestovo
12. FK S. N. Ves
13. 1. HFC Humenné
14. 1. FC Tatran Prešov
15. FK LAFC Lučenec
16. MFK V. n. Topľou

Prípravka vysoko deklasovala Podbrezovú na jej ihrisku
FUTBAL - LIGA PRÍPRAVIEK U 10

1. kolo: ŽP Šport Podbrezová – FK Pohronie I 0:21 (0:8, 0:5, 0:8)
Góly: Rajčan (7), Urgela (5), Skučka (4), Tatár (3), Šuster, Husárik
Zostava:
Žember – Tatár, Šuster, T. Kukučka – Skučka – Rajčan, Urgela (Husárik).
ŽP Šport Podbrezová II – FK Pohronie II 3:16 (3:4, 0:8, 0:4)
Góly: Hric (7), A. Kukučka (5), Boška (2), Krčmár, R. Beňo
Zostava:
Hanuška – Krčmár, Sučák, R. Beňo – Hric, Boška – A. Kukučka (Olajec, Bouda,
Pacher).
Na ihrisku sme v obidvoch zápasoch jednoznačne dominovali, boli sme
lepší vo všetkých herných individuálnych činnostiach jednotlivcov, v nasadení a zaslúžene vysoko zvíťazili. Chlapci si dosýta zahrali, ukázali pekné akcie,
po ktorých padali krásne góly. Všetci si zaslúžia veľkú pochvalu.
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Foltán s Bellanom dvojnásobnými majstrami republiky
CYKLISTIKA

Ziskom dvoch zlatých a jednej bronzovej medaily skončili v sobotu 8. septembra preteky
Majstrovstiev Slovenska v časovke do vrchu
pre žiarskych cyklistov. Postarali sa o to starší
žiak Adrián Foltán s kadetom Jurajom Bellanom, ktorí si pripísali na svoje konto už druhý
tohtoročný titul. Bronzová priečka patrila kadetovi Kristiánovi Zimánymu.
Poslednou majstrovskou disciplínou v rámci
dlhodobej súťaže Slovenského pohára mládeže
v cestnej cyklistike bola časovka do vrchu. Patronát
nad šampionátom prevzalo mesto Spišská Nová
Ves a tunajší cykloklub pri príležitosti Dni cyklistiky
na Spiši 2012.
Štart majstrovskej časovky bol z obce Novoveská
Huta (560 m. n. m) s cieľom na vrchole horského
prechodu Grajnár (1023 m. n. m.) v celkovej dĺžke
11,2 km. Nesmierne náročná horská časovka dokonale preverila vrchárske schopnosti jednotlivých
pretekárov, hlavne v záverečných kilometroch
stúpania. Juniori sa ako prví vydali na trať a víťazom tejto kategórie sa stal časom 00:23:58 úradujúci majster Slovenska Mário Daško z TJ Slávia ŠG
Trenčín. Talentovaný žiarsky cyklista David Zverko
po zdravotných problémoch na trati obsadil časom
00:26:21 šieste miesto.
V kategórii kadetov bol jasným favoritom vedúci pretekár priebežného hodnotenia Slovenského
pohára, žiarsky cyklista Juraj Bellan. Ten potvrdil
svoje vrchárske kvality a časom 00:26:48 zvíťazil
a získal v tejto sezóne už svoj druhý titul majstra
republiky. Vynikajúci výkon na trati podal stále
sa zlepšujúci kadet Kristián Zimány, ktorý obsadil
časom 00:26:56 tretie miesto a získal bronz. Nicolas Jelža časom 00:27:13 skončil na piatom mieste
a Matej Truban po nevýraznom výkone obsadil časom 00:29:54 trináste miesto.

Kategórie mladších a starších žiakov absolvovali skrátenú časovku na 4,6 km so štartom
v obci Hnilčík (765 m. n. m.) a cieľom na Grajnári
(1023 m. n. m.). V kategórii starších žiakov sa prekvapenie nekonalo. Vedúci pretekár Slovenského
pohára Žiarčan Adrián Foltán po výbornom výkone
na trati si časom 00:10:50 odniesol prvenstvo a pripísal si na svoje konto už druhý tohtoročný titul
majstra Slovenska. So značným bodovým náskokom si už pred posledným pretekom Slovenského
pohára zabezpečil suverénne víťazstvo v tejto súťaži. Príjemným prekvapením šampionátu bol výkon
talentovaného staršieho žiaka Henricha Hascha,
ktorý časom 00:11:19 obsadil pekné piate miesto.
Ostatní starší žiaci MŠK, Matej Foltán a Ján Gajdošík, obsadili 15. a 16. miesto. Majstrom Slovenska
v časovke do vrchu v kategórii mladších žiakov sa
stal Štefan Michalička z CyS Žilina. Žiarske nádeje
obsadili: Matúš Černek ôsme, Adam Foltán štrnáste
a Tomáš Kamenský šestnáste miesto.

Víťazne aj Henrich Hasch
V nedeľu 9. septembra bol na programe Dni cyklistiky na Spiši už 57. ročník kritéria o Štít mesta
Spišská Nová Ves. Tradične sa pretekalo na Radničnom námestí, okruhu dlhom 1600 metrov. Kategória mladších žiakov absolvovala pretek na tri
okruhy hladkej jazdy a prvenstvo si v tejto kategórii
odniesol suverénny Štefan Michalička z CyS Žilina.
Mladší žiaci MŠK obsadili: Matúš Černek nepopulárne štvrté miesto, Adam Foltán deviate a Tomáš
Kamenský štrnáste miesto. Príjemný pohľad bol
na pretek starších žiakov, ktorí absolvovali deväť
okruhov bodovacej jazdy. Po prvej bodovacej jazde v treťom okruhu sa z peletónu odpútal Žiarčan
Henrich Hasch, ktorý svoj sólový únik dotiahol

Cyklojazda histórie
CYKLISTIKA

V piatok 7. septembra prechádzala našim
mestom jedna z etáp Cyklojazdy histórie. Účastníkov peletónu pozdravili aj Marta Mergová,
vedúca Odboru školstva a športu MsÚ a Jozef
Tomčáni, konateľ MŠK.
Myšlienkou podujatia je spájať poznanie našich
histórií so športovým a kultúrno-spoločenským využitím jednotlivých účastníkov nielen samotného
podujatia, ale aj ich priaznivcov. V prvom ročníku
podujatia to bolo cyklistické podujatie spájajúce
dva najväčšie hrady na Slovensku a v strednej Európe – Spišský hrad a Pustý hrad Zvolen, na ktorom sa už 21 rokov realizuje unikátny archeologický výskum.
Počas piateho ročníka bola cyklojazda doplnená o ďalšie dve etapy z Maďarska, Poľska a Čiech,
v 10. ročníku výnimočne pribudla aj etapa zo Štrasburgu.
Počas 11. ročníka Cyklojazdy histórie sa účastníci peletónu zastavili napríklad aj v Spišskej Novej Vsi,
Levoči, Poprade, Banskej Bystrici, Topoľčanoch, Partizánskom či Piešťanoch.
(li)

do víťazného konca. Aj druhé miesto v tejto
kategórii patrilo Žiarčanom, a to zásluhou
s prehľadom jazdiaceho Adriána Foltána. Matej
Foltán bol klasifikovaný na siedmom a Ján Gajdošík na dvanástom mieste. Kadeti absolvovali pretek
na 15 kôl bodovacej jazdy. Víťazom tejto kategórie sa stal Denis Baška z CK EPIC Dohňany, druhé
a tretia priečka patrila cyklistom MŠK Žiar nad Hronom Kristiánovi Zimánymu a Jurajovi Bellanovi.
Matej Truban obsadil deviate miesto a Nicolas Jelža
po kolízii na trati z preteku odstúpil. Náš jediný
zástupca v kategórii juniorov, David Zverko, sa
pre pretrvávajúce zdravotné problémy na štart kritéria nenastúpil.
F.S.

POZVÁNKA
DO VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY
Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom
pozýva do volejbalovej prípravky dievčatá
od 2. do 9. ročníka základnej školy a v rovnakom
veku z gymnázia.
V prípravke sa začala nejedna úspešná cesta volejbalovej hráčky. VK MŠK poskytne hráčkam kvalitný tréning primeraný ich veku a schopnostiam.
Tréningy začnú v utorok 18. septembra
o 15.00 hod. v telocvični Gymnázia M. Rúfusa
v Žiari nad Hronom.
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. Kontakt: volejbalziarziacky@gmail.com.
Výkonná rada a tréneri VK MŠK

