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V tomto čísle:
NOVÝ PRÍSTREŠOK PRE VOZIDLÁ

Galéria Júliusa Považana
znovu otvorená

V mestských Technických službách sa v týchto
dňoch realizujú práce na výstavbe nového prístrešku. Slúžiť bude na parkovanie automobilov
či na uskladnenie posypového materiálu.
Strana 3.
ŽIARSKA NEMOCNICA
V HODNOTENÍ V PRVEJ TROJKE

Na základe internetového hlasovania sa gynekologicko-pôrodnícke oddelenie žiarskej nemocnice umiestnilo na 3. mieste v Banskobystrickom kraji. V rámci Slovenska je to 10. miesto.
Viac na 6. strane.

STRANA 3

PRVÉ BÁBÄTKO PRIŠLO NA SVET
PÄŤ MINÚT PO POLNOCI

Prvé bábätko sa
v našom meste narodilo už päť minút
po polnoci. Kristínka
sa stala zároveň aj
prvým narodeným
dieťaťom v Banskobystrickom
kraji.
Strana 3.
SPOMÍNAME NA KAROLA BIELEKA

V januári si pripomíname 155. výročie
narodenia slovenského pedagóga, publicistu a spisovateľa
Karola Bieleka. Viac
sa o ňom dozviete
na 5. strane.

Najväčšie problémy čakajúce mesto v roku 2012
Podľa globálnych prognóz sa rok 2012 považuje za problémový, čo súvisí najmä z dlhovou
krízou krajín Európskej únie. Preto je namieste otázka, ktorým najväčším problémom čelí
mesto Žiar nad Hronom v súčasnosti z pohľadu
samosprávy? Primátor mesta Ivan Černaj definoval tri najväčšie problémy, majúce priamy
dopad na mesto a život jeho obyvateľov: ekonomika, problém s osadou Pod Kortínou a klesajúca demografia obyvateľstva. Podľa Černaja,
mesto už tretí rok ťaží nižší príjem z tzv. podielových daní, ktorý zo štátneho rozpočtu prúdi
do rozpočtu mestského. „Tým, že štát vyberie
menej na daniach, pociťujeme to aj my, mestá,“ vysvetľuje primátor. „Príjem z podielových

daní je najpodstatnejším príjmom pre naše
mesto. Tým, že je nižší, nemôžeme sa púšťať
do zásadných investičných akcií, ako napríklad
v minulosti. Napríklad oproti roku 2008 dostaneme v r. 2012 o 750-tisíc eur menej. Za to by
sme napríklad vedeli zrekonštruovať športovú
halu.“ V praxi to znamená, že sa neplánujú komplexné rekonštrukcie ciest, mestských objektov
alebo sa nestavajú nové ihriská či športoviská.
„Napriek tomu, služby spojené s bezproblémovým chodom mesta ostávajú zachované,
nesiahame na ne, neodkladáme splatnosť faktúr, ani si neberieme žiadny úver na spotrebu,“
pokračuje Černaj.
Pokračovanie na strane 3.

Poslanecká kancelária
otvorená od 18. januára.
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Vážení spoluobčania, milí Žiarčania.
Máme za sebou najkrajšie sviatky v roku, ako aj
obdobie, kedy z nás opadne predvianočný stres
a zhon a aspoň niekoľko dní strávime v pokoji
a v kruhu svojich blízkych. Dúfam, že ste si počas tohto obdobia oddýchli a načerpali veľa síl
a pozitívnej energie do nového roka, ktorý nám
pred niekoľkými dňami začal.
Keď sa obzriem za rokom 2011, musím konštatovať, že to bol opäť ťažký rok. Tak ako pre ostatné
mestá či obce na Slovensku, tak aj pre mesto Žiar
nad Hronom. Od roku 2009 sa samosprávy boria
s problémami, ktoré vyvolala globálna hospodárska kríza. Nižší príjem z podielových daní, ktorý
prúdi do rozpočtov miest a obcí spôsobuje, že samosprávy dnes neriešia to, ako sa rozvíjať, čo nové
postaviť alebo vytvoriť, ale v prvom rade to, ako
zabezpečiť nevyhnutné, aby sa neznížil štandard
služieb pre obyvateľa.
Avšak napriek tejto neľahkej situácii môžem
konštatovať, že v našom meste sa nám stále darí
tento štandard udržiavať. Doposiaľ sme nemuseli,
tak ako v mnohých iných samosprávach, znižovať
interval kosenia, obmedzovať čistenie verejných
priestranstiev, obmedzovať zimnú údržbu, odvoz
odpadu a podobne. Mesto Žiar nad Hronom si plní
svoje záväzky načas, neevidujeme žiadnu faktúru
po splatnosti, nikomu nič nedlžíme. Takisto som
rád, že sme si nemuseli, tak ako mnohé iné samosprávy, brať žiadny úver na to, aby sme boli schopní
financovať základné veci súvisiace s chodom mesta. Je to výsledok rozumného hospodárenia a tzv.
sedliackeho rozumu, ktorý v ekonomike mesta presadzujeme.
Napriek tomu, že v súčasnosti si nemôžeme dovoliť robiť investičné akcie z rozpočtu mesta tak
ako pred niekoľkými rokmi, keď sme za vlastné peniaze dokázali zrekonštruovať dve základné školy,
opravovať cesty a chodníky, mesto aj naďalej pokračuje v realizácii projektov, na ktoré sme získali
dotácie z európskych fondov.

SPRAVODAJSTVO
Žiar pokračuje v projektoch aj v roku 2012
V roku 2011 sme ukončili projekt revitalizácie
Námestia Matice slovenskej. Bol to projekt, ktorý
na jeho začiatku rozdelil žiarsku verejnosť. Kým jedna časť sa tešila na nové moderné centrum, druhá
časť obyvateľov ho kritizovala. Či už to bolo kvôli
výrubu stromov, z ktorých, pripomínam, väčšina
bola napadnutá škodcami alebo už stará, alebo
kvôli údajnej betónovej džungli, ktorá má následkom revitalizácie námestia vzniknúť. Dnes môžeme
vidieť, že tento projekt nám priniesol moderné centrum mesta, ktoré je plné zelene, stromov a kvetov
a čo je hlavné, vrátil na námestie ľudí. Deti sa majú
kde hrať, ich rodičia kde oddychovať. Nové polyfunkčné centrum prinieslo Žiarčanom nové služby
– možnosť posedieť si pri káve či jedle, alebo nakúpiť v obchodoch. Osobne tento projekt hodnotím
ako vydarený a pre naše mesto veľmi pozitívny.
Ďalším projektom, ktorý sme v minulom roku
ukončili, je Intenzifikácia separovaného zberu.
Vďaka tomuto projektu a dotácii, ktorú sme získali, sme kúpili nové vozidlá a techniku na zvoz
a likvidáciu separovaného odpadu, nové nádoby
do stojísk, nové smetné koše na verejné priestranstvá. Výsledkom tohto projektu, ako aj celej niekoľkoročnej práci, ktorú odpadom v Žiari venujeme je
to, že v oblasti nakladania s odpadom naše mesto
patrí k absolútnej špičke medzi samosprávami.
V projektoch, na ktoré sme získali dotácie z eurofondov, pokračujeme aj naďalej. V roku 2011 sme
začali rekultivovať skládku komunálneho odpadu
v Horných Opatovciach, ktorá by mala byť hotová
koncom marca tohto roku a takisto sa začali prípravné práce na výstavbe Centra zhodnocovania
odpadu, ktoré by malo byť ukončené v roku 2013.
V roku 2011 sa darilo mestským Technickým
službám, vyriešená je i budúcnosť Domu kultúry
Rok 2011 by som ešte mohol charakterizovať
niekoľkými negatívami a pozitívami. Medzi negatíva patrí veľká povodeň, ktorá v lete postihla časť
mesta Šášovské Podhradie. Bola to ozajstná skúška pre väčšinu obyvateľov, ale takisto pre nás, ako
rýchlo vieme zasiahnuť a našim obyvateľom podať
pomocnú ruku. Som veľmi hrdý na pracovníkov
mesta Žiar nad Hronom a obidvoch Technických
služieb za to, ako rýchlo a účinne dokázali pri následkoch povodne zasiahnuť a že počas niekoľkých
dní pomáhali Šášovčanom zmierňovať následky
tejto katastrofy.
Medzi pozitíva minulého roka by som okrem
veľkých europrojektov určite zaradil to, že sa nám
podarilo konečne vyriešiť budúcnosť Domu kultúry na Námestí matice slovenskej. Objekt, ktorý dlhodobo zaťažuje mestský rozpočet prevádzkovými
nákladmi a ktorý nutne potrebuje rekonštrukčné
práce, na ktoré v súčasnosti nemáme prostriedky.
Jeho prenájmom získame niekoľko výhod. V meste
pribudne nová stredná škola, nový nájomca bude
rekonštruovať náš majetok a mesto sa zbaví prevádzkových nákladov za túto budovu.
Ako ďalšie pozitívum minulého roka vidím rozvoj
mestskej eseročky Technické služby. Po nástupe
nového vedenia, na čele so zástupcom primátora,
Petrom Antalom, za niekoľko mesiacov dokázali
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obnoviť vozový park a zásadne znížiť záväzky bez
toho, aby im mesto na činnosť dalo čo i len o euro
viac ako mali schválené v rozpočte. Ich rozvoj a obnova technického zázemia bude pokračovať aj
v roku 2012.
Veľkým pozitívnom je pre mňa je aj práca mestského zastupiteľstva, ktoré v tomto zložení pracuje prvý rok. Z ich prístupu je jednoznačné, že sa
zaujímajú o problémy tohto mesta a jeho obyvateľov, že chcú veci skutočne riešiť a ľudí počúvať.
Vo viacerých veciach sme mali odlišný názor, ale
vždy sme na riešenie problémov týkajúcich mesta
našli spoločnú cestu, čo si na nich veľmi vážim.
Výstavba nájomných bytov a riešenie problému s osadou Pod Kortínou
Do roku 2012 nejdeme s veľkými očami. Mestá
sú závislé na podielových daniach. Ak je ich výber
v štáte nižší, dostávame menej peňazí. A tento
trend bude pokračovať aj v nasledujúcom roku.
Napriek tomu, naše povinnosti voči obyvateľom
si budeme aj naďalej plniť na 100 percent. To znamená všetky služby musia ostať zachované v plnom rozsahu. Bol by som rád, keby sa v budúcom
roku v našom meste podarila výstavba nájomných
bytov. Obce v regióne stavajú, musíme aj my, aby
nám obyvatelia neodchádzali, naopak, aby sme
vytvorili také príležitosti, aby do Žiaru prichádzali.
Ako som spomenul, budeme pracovať na dvoch
veľkých projektoch, na ktoré máme dotáciu z eurofondov. Veľkú energiu budeme vkladať do riešenia
problému s nelegálnou osadou neprispôsobivých
Pod Kortínou. To pokladám v súčasnosti za najväčší
problém nášho mesta a spravím všetko preto, aby
som ho v priebehu tohto volebného obdobia vyriešil.
Na záver tohto príhovoru ďakujem všetkým
inštitúciám a organizáciám, ktoré sa svojou činnosťou podieľajú na rozvoji nášho mesta alebo
jeho spoločenského života. Ďakujem podnikateľom a spoločnostiam, ktorí podporujú mesto Žiar
nad Hronom vo viacerých oblastiach jeho pôsobnosti. Taktiež ďakujem poslancom mestského zastupiteľstva za prístup a ich prácu. Som presvedčený, že ich záujem a nadšenie vydrží aj v tomto roku.
Rovnako ďakujem aj svojim kolegom a všetkým
pracovníkom mesta Žiar nad Hronom, ktorí sa dennodenne podieľajú na riešení čiastkových alebo
zásadných problémov nášho mesta. A, samozrejme, ďakujem všetkým vám, Žiarčanom, ktorí tu
žijete, pracujete, vychovávate svoje deti, za vašu
podporu, ale aj kritiku, ktoré sú pre nás motiváciou
do ďalšej práce.
Milí spoluobyvatelia, na záver mi dovoľte zapriať
vám, aby ste v roku 2012 mali čo najviac šťastných
dní. Aby ste okrem zdravia, šťastia a lásky, ktoré sú
prvoradé, nachádzali každý deň pocit spokojnosti.
Či už je to vo vašej práci, doma alebo pocit spokojnosti z úspechov vašich blízkych. Nášmu mestu
prajem, aby sa aj v ťažších časoch, ktoré v súčasnosti prežíva, rodili a vyrastali ľudia, ktorí ho budú
mať radi, a ktorí ho budú rozvíjať. Ja osobne si prajem, aby všetci Žiarčania boli na svoje mesto hrdí
a jeho dobré meno šírili za jeho hranicami.
Preto vám všetkým prajem šťastný a úspešný rok
2012.
Ivan Černaj, primátor
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Nový prístrešok v mestských Technických službách
V areáli Technických služieb, s. r. o., na Ulici A.
Dubčeka v týchto dňoch vyrastá nový objekt –
prístrešok.
Prístrešok bude slúžiť na parkovanie automobilov, ktoré mesto získalo v rámci projektu Zlepšenie
kvality ovzdušia. Peter Antal, konateľ spoločnosti:
„Ide o štyri autá na údržbu komunikácií. Prístrešok
bude slúžiť aj na uskladnenie našej techniky, ktorá
stojí väčšinou voľne po dvore. Zároveň ho využijeme na uloženie posypového materiálu, ktorý sme
skladovali v areáli Technických služieb, a. s., na Ulici
SNP.“
S výstavbou prístrešku začali technické služby ešte
koncom novembra 2011. „Ak nám bude priať počasie, tak bude stavba v priebehu januára dokončená.

Chceli sme to stihnúť ešte v zimnej sezóne, ale keďže výstavba má svoj proces ako verejné obstarávanie či uzatváranie zmlúv, tak sme to nestihli.“ Stavba
vyjde technické služby na 42-tisíc eur. Z toho 35-tisíc je 7-ročný bankový úver a 7-tisíc eur sú vlastné
finančné prostriedky.
(li) (li)

Prvé bábätko už päť minút po polnoci

Prvým bábätkom v tomto
roku je Kristínka.
Na snímke so svojou
mamou.

Prvým bábätkom narodeným
v Banskobystrickom kraji sa
stala Kristínka, ktorá sa narodila v žiarskej pôrodnici.
Kristínka Arpášová prišla
na svet presne päť minút po
polnoci. Mamička dievčatka rodila v epidurálnej anestézia a je
prvorodička. Pochádza z nitrianskeho okresu – z obce Žirany. Pri
narodení vážila Kristínka 2900
gramov a merala 48 centimetrov.
Na svet jej pomohla lekárka Nelya Ficaj. I keď sa Kristínka narodila o pár dní skôr, pôrod prebiehal bez komplikácií. „V nemocnici

pracujem už 18 rokov. Toto však
bolo po prvýkrát, čo som s príchodom Nového roka privítal aj
nový život,“ povedal Štefan Paľúch, ktorý podal rodičke epidurálnu anestéziu.
Posledným bábätkom narodeným v roku 2011 je tiež dievčatko. Amálka prišla na svet 31. decembra s mierami 3100 gramov a
47 centimetrov. Pre svojich rodičov je tretím dieťaťom.
Prvého Žiarčana narodeného
v roku 2012 sme do uzávierky
novín nemali.
(li)

Galéria Júliusa Považana je opäť sprístupnená verejnosti
V piatok 16. decembra bola v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom slávnostne otvorená reinštalovaná zbierka výtvarných
diel svätokrížskeho rodáka - insitného umelca Júliusa Považana.
Galéria Júliusa Považana kedysi sídlila v Dome kultúry na Námestí Matice slovenskej. Pre havarijný stav
budovy sa však mesto rozhodlo vystavované diela
uložiť do depozitu a opätovne ich sprístupniť verejnosti v iných priestoroch. Dnes je tak galéria návštevníkom k dispozícii v priestoroch priamo pod Mestskou
knižnicou Michala Chrásteka. K prítomným hosťom sa
prihovoril aj primátor Ivan Černaj, ktorý sa s umelcom
osobne poznal: „Cesta k opätovnému otvoreniu galérie
bola veľmi dlhá. Tí, ktorí sa trošku o umenie zaujímajú vedia, že táto galéria tu už vlastne bola. Vzhľadom
k tomu, že Dom kultúry je v havarijnom stave, museli
sme obrazy z galérie stiahnuť. Tak sme ich chceli ochrániť, aby sa im naozaj niečo nestalo.“ Ako ďalej podotkol,
vedenie mesta sa už niekoľko rokov snažilo hľadať
priestory, kde by obrazy mohli byť dôstojne reprezentované tak, aby to bolo naozaj hodné mena majstra
Považana, ktorý patrí k veľkým osobnostiam Žiaru
nad Hronom, resp. Svätého Kríža. „Po dlhých rokoch
sa nám podarilo v MsKC urobiť tieto dôstojné priestory
a som veľmi rád, že galériu otvárame v predvianočnom
čase. Verím tomu, že budú slúžiť nielen žiarskej verejnosti. Pána Považana som stretol niekoľkokrát a niekoľkokrát som ho aj navštívil v Krupine. Naozaj to bola veľká
osobnosť.“ Majster Považan daroval mestu obrazy ešte
v čase, keď Černaj nebol primátorom. Vtedy boli tiež
dohodnuté podmienky darovania. „Treba poďakovať
aj bývalému primátorovi, ktorý sa zaslúžil o to, že obrazy
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sem prišli. Určite sú majstri umenia, ktorí vedia vyčísliť
hodnotu obrazov. Ja ako laik môžem povedať iba toľko,
že ich hodnota je pre Žiar nevyčísliteľná. Majster Považan bol našim rodákom, človekom, ktorý sa rozhodol
byť tu aj pochovaný, čiže mal k svojmu mestu obrovský
vzťah. Pre Žiarčanov je preto hodnota obrazov v dielach
majstra Považana,“ dodal na záver primátor.
Otvorenie galérie v nových priestoroch si nenechal
ujsť ani Milan Považan, maliarov syn. Prezradil nám,
aký bol vzťah jeho otca k nášmu mestu: „Môj otec bol
celý život Križan a aj zomrel ako Križan. Svedčí o tom aj
to, že za miesto svojho posledného odpočinku si vybral
Žiar nad Hronom napriek tomu, že tu 60 rokov nežil.
Keď sa pozriete na jeho obrazy, 70 percent jeho tvorby
je zakotvené v tomto meste, v tomto kraji. Na obrazoch
sú tiež miestni ľudia.“ Ako ďalej dodal, je presvedčený,
že jeho otcovi by sa galéria v nových priestoroch určite páčila. „Vedenie mesta vybralo dôstojné priestory
pre jeho diela. Inštalácia je dobrá a naozaj je to dôstojný
stánok. Som rád, že ešte ani rok neuplynul od jeho smrti
a galéria je už otvorená.“
Milan Považan si spomenul i na to, ako niektoré
obrazy vznikali. „Spomínam si na mnohé. Otec nemal
nejaký stojan, vždy sa niekde utiahol a tvoril. Ja ako dieťa som bol často pri tom, videl som, ako obrazy vznikali.
Takže sa mi dnes vynárajú určité spomienky. Je to môj
život, moja minulosť.
Návštevníci môžu v galérii obdivovať 37 obrazov.
Majetkom mesta je 36 diel, jeden obraz do galérie
dlhodobo zapožičal Miestny odbor Matice slovenskej. Július Považan sa narodil 9. augusta 1926 v Žiari
nad Hronom a zomrel 21. februára 2011 v Krupine.
(li)
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NAJVÄČŠIE PROBLÉMY
ČAKAJÚCE MESTO V ROKU 2012

Pokračovanie z 1. strany.
Ďalším podstatným problémom, ktorý zaťažuje
naše mesto už niekoľko rokov, je nelegálna osada
neprispôsobivých v časti Pod Kortínou. Ku koncu
roka 2011 v nej žilo viac ako 360 ľudí. „Okrem toho,
že osada existuje v rozpore so zákonmi, jej obyvatelia tvoria množstvo odpadu a žijú v podmienkach, ktoré nevyhovujú základným hygienickým
normám. Z toho pramení riziko šírenia chorôb.
Ďalšími problémami súvisiacimi s existenciou osady je kriminalita, zanedbávanie školskej dochádzky
a pod. Keďže osada sa rozkladá v blízkosti klasických bytových či rodinných domov, stupňuje sa aj
napätie medzi obyvateľmi, ktorí v nich žijú,“ vysvetľuje žiarsky primátor. Černaj v tomto roku plánuje
riešiť tento problém ešte intenzívnejšie. „Založil
som iniciatívu Zobuďme sa, do ktorej sa prihlásilo
400 primátorov a starostov. Chceme pritlačiť na
ústavných činiteľov, aby štát konečne začal tento
problém riešiť konkrétnymi krokmi, nie rečami ako
doteraz.“
Tretím akútnym problémom mesta je podľa
Černaja klesajúci počet obyvateľov . Ku koncu
roka 2011 malo v Žiari nad Hronom trvalý pobyt
19 057 obyvateľov, kým v roku 2000 bol počet
20 089. Zapríčinené je to zmesou viacerých faktorov. Napríklad tým, že v našom meste stagnuje
výstavba bytov a rodinných domov. Obyvatelia tak
využívajú možnosti v okolitých obciach či mestách.
„V tomto roku sa budeme snažiť, aby nové nájomné
byty vznikli aj v našom meste. Od pádu socializmu
sa v Žiari postavil jediný bytový dom. V ostatných
rokoch vznikajú v regióne nové bytovky, ľudia nám
do nich odchádzajú. Preto musíme vytvoriť aj my
nové príležitosti, aby obyvatelia do nášho mesta
prichádzali, nie naopak.“
Podľa primátora sa mesto bude musieť vysporiadať aj s inými problémami. No sú aj také, na ktoré
nemá priamy dosah, ako napríklad znižovanie nezamestnanosti. Napriek tomu, v porovnaní s väčšinou malých miest na Slovensku, je Žiar nad Hronom v týchto ťažkých rokoch mestom, ktoré nemá
zásadné problémy s rozpočtom a ani so službami,
ktoré samospráva zabezpečuje pre obyvateľov.

Zimná údržba
v uliciach mesta
I keď väčšine z nás sa zimné obdobie spája s nepríjemným odstraňovaním snehu,
pre Technické služby, s. r. o., znamená zimná
údržba jednu z hlavných činností.
Peter Antal, konateľ spoločnosti: „V priebehu
mesiaca december, čo sme boli v predchádzajúcich rokoch zvyknutí na dostatok snehu, tak
tento rok, žiaľ, sme ani jedenkrát sneh neodhŕňali. Naša činnosť spočívala iba v posýpaní
snehu, aj to bolo asi iba deväť výjazdov v priebehu decembra, čo je v porovnaní s ostatnými zimnými rokmi veľmi málo.“ Aj keď snehu
bolo počas ostatných týždňov naozaj málo,
občania si museli dávať pozor najmä kvôli
poľadovici. Chodníky však boli technickými
službami riadne udržiavané. „Chodníky sú štandardne udržiavané dvomi vozidlami multikár
a sypačmi, ktoré v prípade poľadovice permanentne obiehajú mesto,“ spresnil Peter Antal.
(li)
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Nové zberné nádoby na verejných priestranstvách
Exteriérové zberné nádoby na separovaný zber
sa začali osádzať na prelome novembra a decembra minulého roku. Celkovo majú byť verejné
priestranstvá mesta vybavené približne 200 takýmito nádobami na komunálny odpad. Celý proces
osádzania by mal byť ukončený do konca januára
tohto roka. Následne budú odstránené pôvodné
zelené zberné nádoby, ktoré doteraz slúžili na zber
odpadu z verejných priestranstiev. Do novo osadených košov v týchto dňoch pribudnú plagáty,
ktoré majú obyvateľov mesta informovať, ako do
týchto nádob správne separovať odpad – najväčší
vhadzovací otvor označený žltou farbou je určený
pre plasty, kovy a tetrapaky, modrý vhadzovací otvor je určený na papier a červený na ostatný
zmesový komunálny odpad. Zberné nádoby sú vybavené aj popolníkom pre fajčiarov.
OŽP

Odvoz
vianočných stromčekov
v meste Žiar nad Hronom

Ilustračné foto

Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žiar nad Hronom č.14/2009 o spôsobe
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar
nad Hronom obyvatelia majú nárok na bezplatný
odvoz vianočných stromčekov v termíne od 7.1.
do 31.1. príslušného kalendárneho roka. Tento
rok sa odvoz vianočných stromčekov uskutoční
v stredu 11. januára, piatok 13. januára a posledný zber sa uskutoční v utorok 31. januára.
Vianočné stromčeky pritom musia byť umiestnené pri stojiskách. V časti mesta IBV bude bezplatný odvoz vianočných stromčekov zrealizovaný v rámci pravidelného zvozu bioodpadu
posledný januárový týždeň, tento rok v dňoch
26. a 27. januára.
OŽP

OZNAM

Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné v zmysle § 6 ods. 4 zákona
č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia oznámiť každoročne do 15. februára
mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na
zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok,
najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch
palív a surovín, počte prevádzkových hodín
malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. Bližšie
informácie získate na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom, kancelária č. 10, alebo na tel. čísle
678 71 24 u Ing. Gendiarovej, alebo na webovej
stránke mesta Žiar nad Hronom v sekcii: ako vybaviť – životné prostredie – ochrana ovzdušia
–oznámenie údajov potrebných pre určenie
výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Za nesplnenie povinností uvedených v § 6
ods. 4 a určených v rozhodnutí mesta vydanom
podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta do 663,87 €.
OŽP

Kalendár vývozu
separovaných zložiek
V poslednom čísle Mestských novín za rok
2011 zo dňa 13. decembra boli pre vybrané
lokality nášho mesta – časť IBV, Svätokrížske
námestie, Ul. Partizánska, Ul. Medzi vodami,
Šášovské Podhradie a časť Kutinky kalendáre vývozu separovaných zložiek na rok 2012.
Tieto kalendáre si občania môžu stiahnuť
z webovej stránky mesta, ako aj zo sociálnej
siete Facebook – stránka mesta alebo osobne
vyzdvihnúť na Odbore životného prostredia
Mestského úradu v Žiari nad Hronom v prípade, že tento kalendár nemáte.
OŽP

NAŠE STOJISKÁ
KTO JE ČISTÝ A KTO NIE

3

2

Po sviatkoch pri kontrolnej činnosti nachádzame väčšinou vzorne upravené stojiská, viď stojisko
060. A však v niektorých stojiskách, viď stojisko 091, sa nájde aj objemný odpad, ktorý je zakázané ukladať do stojiska, ako aj mimo neho. Tento odpad je možné odovzdať do zberného dvora
na Ulici SNP č. 131
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Pripomíname si 155. výročie narodenia Karola Bieleka

V nedeľu 15. januára si pripomíname
155. výročie narodenia Karola Bieleka – slovenského pedagóga, publicistu a spisovateľa.
Kto to bol? Narodil sa neďaleko Žiliny, ale
55 rokov života pôsobil v našom prostredí. Z toho 38 rokov bol učiteľom, organistom
i poštmajstrom v Trubíne. Bolo to v čase, kedy
po likvidácii Matice slovenskej sa svetlé obdobie
Štefana Moysesa končilo tým, že už ani na pohrebe
tohto biskupa sa nesmela používať slovenčina, slovenské školstvo bolo zákonne likvidované. Temné
obdobie odnárodňovania zostávalo na úrovni rodín a o to viac bola potrebná taká odvaha a erudícia, s akou Karol Bielek udržiaval slovenské národné
povedomie nielen v Trubíne. Už ako 23-ročný publikoval, počas celého života neustále študoval diela
svetových pedagógov, ich teóriu tvorivo aplikoval
na konkrétne domáce pomery (kde využíval osobné skúsenosti skvelého učiteľa), i neskôr zostavoval
učebnice pre žiakov, písal hry, verše, metodické
pomôcky pre učiteľov, prekladal z nemčiny a češtiny, perfektne ovládal aj maďarčinu. Najúrodnejším obdobím jeho života bola desaťročná služba
škôldozorcu vo Sv. Kríži pri Hrone, do ktorej bol po
štátnom prevrate 18. júna 1919 v I. ČSR poverený
vedením pre celú Tekovskú župu (Kremnica, Levi-

ce...). Neúnavne dvíhal zdeptané slovenské povedomie v novo sa formujúcej republike – pg. teória
bola v troskách, neboli pripravení učitelia, neexistovala pevná norma spisovnej slovenčiny, nebolo
učebníc... Svojou publicitou, prednáškami pre rodiny i nových úradníkov dvíhal vzdelanosť, výchovu,
mravnosť. A to v čase menovania už mal 62 rokov,
býval v učiteľskom byte v Ladomeri (kde aj učil),
úradoval (čo nemal príliš rád, mal zásadu každý
rok aspoň raz navštíviť každú školu) vo Sv. Kríži –
v budove, kde mu pred piatimi rokmi mesto Žiar
nad Hronom slávnostne odhalilo pamätnú tabuľu.
A zaslúžene. Učiteľom sa často pomníky nestavajú,
iba ak zostanú v srdciach ich žiakov. Príhovor pri
odhaľovaní tabule p. D. Ivanič (riaditeľ školy, ktorá
nesie meno K. Bieleka): „Kiežby táto tabuľa našej
i budúcej generácii pripomínala nielen zásluhy K.
Bieleka, ale stal by sa i vzorom našej pedagogickej
obci tak, ako ním bol aj za svojho života.“
Čo zmôže veľa vedomia bez svedomia?
Karol Bielek nebol iba odborník – bol veselý, obľúbený, charakterný človek. Jeho súčasníčka spomína: „...dobrácka tvár, múdre bystré oči, krátke
fúziky akoby boli synonymom obľúbenosti v zachovanom Bielek – báči. Bol aj výborným klaviristom, krátkymi prstami vyludzoval želané melódie,
ktorými neraz spestroval aj učiteľské stretnutie.
Jeho návšteva v škole bola akoby prišiel starostlivý
otec. Miloval deti, ctil si učiteľov – kládol im na srdce využívať hru a individualitu detí, mal prirodzenú
autoritu. Nerád sa dal vyvážať kočom, často chodil
pešo ako turista.“
Vznik republiky však bol tiež sprevádzaný zložitými peripetiami politiky. A tak dodnes nie je
jasné, prečo bol čoskoro vystriedaný vo vedení
Š. Pritzom. Pravdepodobne mu jeho nepodkupná
slovenská orientácia prinášala i nemálo znevažovania. Napriek tomu ako zástupca škôldozorcu po
boku Pritza usilovne pracuje (aj keď už zväčša len
popoludní) naďalej.
Trúfam si povedať, že bol priekopníkom humanizácie školstva, jeden zo vzácnych pilierov slovenskej pedagogiky. Stručne za neho hovorí (i dneska)
jeho múdre životné motto: „Čo zmôže veľa vedomia
bez svedomia?“
Mgr. Mária Zaťková

Vzťah k hudbe: „Spev je rečou srdca a citu.
Pekná pieseň šíri posvätnoplnú náladu v škole.
Nemala by sa obmedzovať len na hodiny spevu...“ (neplatí to i dnes, keď už pop hudba je
moderným božstvom našej mládeže?)
Vzťah k humoru (v knižke Dve na tri):
– Kubko si strčil bôb do ucha tak, že mu ho
musel vyťahovať lekár. „Prečo si to urobil?,“ pýta
sa lekár. „Nuž, keď pán učiteľ hovorí, že mi všetko jedným uchom ide dnu a druhým von: teda
som si jedno ucho zapchal, aby mi predsa dačo
v hlave zostalo.“
- Sedliak sa spovedal: „Duchovný otče, ja som
pri oltári niečo vzal.“ „Prines to hneď nazad!“,
káže mu kňaz. Sedliak natešený ide domo a dovedie svoju ženu.
- Učiteľ sa pýta žiaka: „Má človek slobodnú
vôľu?“ „Nie,“ pohotovo vraví ten. „A to už prečo?“ „Lebo, keby som ja mal slobodnú vôľu, nebol by som prišiel do školy.“
Odkaz rodičom, ale aj televízii a modernej
technike: „... dajme detstvu jeho práva na hry,
rozprávky, bájky a spevy, aby nám neupadli
do divých, zlých spoločností...“
Odkrýva celé tajomstvo v tejto trojici:
LÁSKA, SPRAVODLIVOSŤ A DôSLEDNOSŤ.
Básnik L. K. píše o učiteľovi:
Si zlatotepec čistých slov,
výprava myšlienok.
Pri kolíske ľudských snov
vždy si stál prvý.
Žijeme dobu, kedy slová ako: úcta, myšlienka, sen, spravodlivosť sú necitlivo zatláčané
do úzadia za honosnými – moc, peniaze, kariéra, hedonizmus... Ale ony sú tu! A budú – vedomé si svojej prvotnej životodarnej sily.

Na psíkov v útulku
môžete prispievať celý rok

Technické služby vyhlásili víťazov fotosúťaže
V utorok 13. decembra vyhlásili
Technické služby –
Žiar nad Hronom,
a. s. (TS-ZH, a. s.)
mená víťazov fotosúťaže S odpadmi
to vieme.
„Do súťaže sa zapojilo osem účastníkov a hlasovalo
v nej viac ako 230
používateľov sociálnej siete Facebook,“
spresnila marketingová manažérka spoločnosti
TS-ZH, a. s., Katarína Pružinová. Okrem samotných
výhercov získali čestné uznanie a malú pozornosť
všetci, ktorí sa do fotosúťaže zapojili.
Víťazkou v súťaži sa stala mladá študentka Petra
Sekáčová, za ktorej fotografiu hlasovalo až 169 používateľov sociálnej siete: „Peniaze si odložím a keď

sa mi k nim podarí ešte nejaké našetriť, investujem
ich do fotoaparátu,“ prezradila počas preberania
ceny.
„Fotosúťaž na Facebooku sme vyhlásili preto,
lebo je to ideálny spôsob ako priblížiť problematiku odpadov mladej generácii,“ vysvetlila dôvody
zorganizovania súťaže Katarína Pružinová. Záujemcovia mohli svoje fotografie do súťaže prihlásiť
od septembra a okrem hlavnej ceny, ktorou bola
finančná odmena v sume 170 eur, súťažili aj o MP3
prehrávač a večeru pre dve osoby.
V rámci odovzdávania cien zapožičali technické služby od Priateľov Zeme i putovnú výstavu
o odpadoch, ktorú si mohli pozrieť aj žiaci Základnej školy na Ulici Dr. Janského vo vestibule školy.
„V blízkej budúcnosti plánujeme spustiť projekt
Detskej odpadovej polície a ešte stále trvá aktivita
Modré z neba pre malých smetiarov s TS-ZH, a. s.,
do ktorej sa môžu zapojiť deti vo veku do 10 rokov,“
dodala na záver Pružinová.
(r)
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Aj v roku 2012 môžete finančne prispieť
na aktivity OZ Strážni anjeli a pomôcť tak psíkom, ktorí sa ocitnú v útulku. Počas celého roka
budú v chovateľských predajniach na území
mesta Žiar nad Hronom, ako aj v predajni Obuvi
a koženej galantérie na Ulici SNP 111 umiestnené zapečatené pokladničky, do ktorých môžete
prispieť ľubovoľnou sumou. Verejnú zbierku
povolil Obvodný úrad mesta Žiar nad Hronom
(ObÚ-ZH-OVVS-2011/05073). Za vašu podporu
a pomoc vám v mene útulkáčov ďakujeme.
OZ Strážni anjeli
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V minulom roku zaznamenali v žiarskej nemocnici 534 pôrodov
V rámci internetového hlasovania portálu
www.rodinka.sk sa gynekologicko-pôrodnícke oddelenie VN Žiar nad Hronom umiestnilo
na 3. mieste v Banskobystrickom kraji, t. j.
na 10. mieste na Slovensku a GPO v Banskej
Štiavnici na 1. mieste v rámci celého Slovenska.
Je to pekné hodnotenie práce celého kolektívu
GPO oddelení, ktoré sa snažia v Žiari nad Hronom
i v Banskej Štiavnici poskytnúť rodičkám čo najkvalitnejšie služby. Z gynekologicko-pôrodníckych oddelení bol vyplnený a odoslaný dotazník,
v ktorom boli poskytnuté informácie o vybavení
GPO a o jednotlivých službách, ktoré môžu rodičky
v rámci nemocnice využiť. Ďalšie informácie sa týkali predpôrodnej prípravy, o podmienkach a priebehu pôrodu a cisárskeho rezu, o starostlivosti
o novorodenca, o podpore dojčenia, o možnosti
návštev a o iných poskytovaných službách.
Tím špecializovaných lekárov, pôrodných asistentiek a sestier GPO v Žiari nad Hronom vedie
primár MUDr. Anton Ďurkech s vedúcou pôrodnou asistentkou Mgr. Emíliou Šipikalovou. Oddelenie disponuje 25 lôžkami, z toho je 10 lôžok
typu rooming-in a jednou nadštandardnou izbou
pre rodičky. Oddelenie získalo titul BFHI – nemocnica priateľská deťom, preto plne dodržiava tzv.
10 krokov k úspešnému dojčeniu. V roku 2010 VN
Žiar nad Hronom zaznamenala 525 pôrodov. V porovnaní s rokom 2009 stúpol počet pôrodov o 128 a
za rok 2011 sa eviduje spolu 534 pôrodov.
Rodičky majú k dispozícii dva pôrodné boxy, v jednom s pôrodnou posteľou s možnosťou nastavenia
vhodnej polohy a v druhom pôrodné kreslo. Počas

prvej doby pôrodnej môžu aj s blízkou osobou využívať miestnosť pre prvú dobu pôrodnú s televízorom, k dispozícii majú rodičky fit-lopty, žinienku,
prehrávač CD, aromalampu a sprchu. Rodičky majú
možnosť využiť epidurálnu analgéziu (EDA) počas
celých 24 hodín. O jednotlivých službách sa môžete viac dozvedieť na stránke Nemocnice a polikliniky, n. o. www.ziar.nemocnica.com.
Gynekologicko–pôrodnícke oddelenie v Banskej
Štiavnici poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť rodičkám, tehotným ženám
a gynekologicky chorým ženám. Tím špecializovaných lekárov, pôrodných asistentiek a sestier vedie
primár MUDr. Marián Špila s vedúcou pôrodnou
asistentkou Mgr. Dagmar Pacherovou. V Banskej
Štiavnici sa nachádza 15 lôžok – 2 popôrodné izby,
gynekologická izba so 4 lôžkami, pooperačná izba
s 3 lôžkami, jedna zákroková izba so 4 lôžkami a
6 nadštandardných izieb. V nadštandardných
izbách je miesto aj pre oteckov, ktorí môžu byť
s mamičkami pred, počas i po pôrode. Izby sú zariadené v duchu domáceho prostredia. Pôrodnica v BŠ ako jedna z prvých nemocníc sa zapojila
do globálneho programu Hnutia za nemocnice
priateľské deťom – BFHI – koordinované UNICEFom a WHO. Po dosiahnutí desiatich bodov starostlivosti o matku a dieťa získala pôrodnica titul Baby
Friendly Hospital.
Vedenie nemocnice sa teší, že sa jednotlivé pôrodnice umiestnili na týchto vysokých miestach,
a zároveň ďakuje celému kolektívu GPO v Žiari
nad Hronom i v BŠ za ich prístup k pacientkám.
(r)

Okno do sveta vzdelávania
cez interaktívnu tabuľu v materskej škole
Dnešné deti sú od narodenia v každodennom styku s informačno-komunikačnými technológiami.
Preto je dôležité naučiť ich s nimi pracovať. V materskej škole je cieľom pomôcť deťom nielen pracovať
s nimi, ale hlavne priblížiť im ich využitie vo vlastný
prospech a tým deti ďalej rozvíjať a pripraviť ich na
vstup do základnej školy i život v modernej spoločnosti. Na realizáciu tohto cieľa sme v Materskej škole – elokované triedy na Ul. Rázusovej, vypracovali
projekt Okno do sveta vzdelávania cez interaktívnu
tabuľu a zapojili sme sa tiež do celoslovenského
projektu Materská škola budúcnosti – celostný rozvoj dispozícií dieťaťa učiť sa. Predškolskú triedu sme
predelili novým mobilným nábytkom na viacero
účelne využívaných častí – herňa, mobilná spálňa,
centrá tvorivých aktivít a počítačové centrum. Súčasťou počítačového centra sú aj digitálne hračky
a pomôcky ako digitálna kamera Tuf Cam, detský
mikrofón Easi speak, digitálny mikroskop Easi scope, hovoriace štipce, výučbové softvéry a interaktívna tabuľa s príslušenstvom. Škôlka ich získala

v rámci projektov a z vlastných finančných zdrojov.
Ostatné vybavenie sme ako všetky materské školy
na Slovensku dostali prostredníctvom Národného
projektu financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Využívaním digitálnych technológií vo výchovno-vzdelávacích činnostiach sa
otvára priestor pre učiteľku na ich zatraktívnenie.
Ich začlenenie do procesu vzdelávania umožňuje
aktívne učenie sa a objavovanie. Našim cieľom nie
je zoznamovať deti s ich obsluhou, ale využívať ich
ako jeden z prostriedkov vo vzdelávaní.
Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí spolufinancovali náš projekt. Mohli sme v tomto školskom
roku začať s jeho realizáciou a zaradiť interaktívnu
tabuľu do predprimárneho vzdelávania a vytvoriť
pre deti bezpečný, moderný a podnetný interiér
triedy, ktorý prispieva ku skvalitneniu pobytu detí
v materskej škole a k zefektívneniu vyučovacieho
procesu detí pred vstupom do základnej školy.
Jana Dobrotová,
učiteľka materskej školy

Práca policajtov očami školákov
V roku 2011 sa uskutočnil už 6. ročník projektu Polícia známa – neznáma. Ide o výtvarnú súťaž určenú
pre deti materských, základných a špeciálnych škôl
z celého regiónu. Do 6. ročníka súťaže sa zapojilo
16 materských, 18 základných a 4 špeciálne školy.
Súťažilo medzi sebou 377 výtvarných prác, čo je
doposiaľ v histórii projektu najviac. Témou ostatného ročníka bolo Takto vidím prácu polície ja.
Počas vyhlasovania výsledkov opäť nechýbal ani

bohatý program z činnosti polície – ukážky výcviku
služobných psov, vyhľadávanie drog, práca policajtov pri dopravných nehodách, branie odtlačkov či
podmienky držania a nosenia zbrane.
Organizátorom súťaže bolo Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Žiari nad Hronom v spolupráci
s Pohronským osvetovým strediskom, projekt finančne podporilo mesto Žiari nad Hronom.
(r)
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V autobuse sa dvaja ľudia
zranili ťažko a 13 cestujúcich
utrpelo ľahké zranenia

Vo štvrtok 22. decembra sa v ranných hodinách neďaleko obce Lovča stala dopravná
nehoda, pri ktorej došlo k zrážke osobného
motorového vozidla Daewoo s autobusom prímestskej linky.
Ako nás informovala Petra Vašková, hovorkyňa KR
PZ, k dopravnej nehode došlo tak, že 22-ročný vodič vozidla Daewoo viedol vozidlo v smere od Žiaru nad Hronom do obce Lovča, pričom v miernom
klesaní neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky, dostal s vozidlom šmyk, prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim autobusom.
„35-ročný vodič autobusu v snahe zabrániť zrážke
vyšiel pravými kolesami na trávnatú zasneženú
krajnicu, z ktorej sa po náraze autobus zošuchol
dole svahom z cesty. Tu zostal prevrátený na boku.
Požitie alkoholu u vodičov zistené nebolo,“ spresnila Vašková. V čase nehody boli v autobuse cestujúci, z ktorých sa 13 osôb zranilo ľahko a 2 osoby utrpeli ťažké zranenia. Na miesto dopravnej nehody
boli vyslané dve vozidlá z Hasičskej stanice v Žiari
nad Hronom a dvaja príslušní na sanitnom vozidle
z Banskej Bystrice. Po ich príchode sa v autobuse už
žiadna osoba nenachádzala. Cestujúci vystúpili cez
čelné sklo. Celková škoda, ktorá vznikla pri nehode,
bola vyčíslená na 11-tisíc eur.
Príčinou vzniku dopravnej nehody teda bola nedovolená rýchlosť jazdy vodiča osobného motorového vozidla. V súvislosti s dopravnou nehodou už
bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví.
(li)
PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI
Z NEHNUTEĽNOSTI

Kedy a kde sa podáva daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
je potrebné podať najneskôr do 31.1.2012
na mestský úrad.
Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2012?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
na rok 2012 podáva občan:
•ktorý nadobudol do osobného vlastníctva(kúpa, darovanie, dedičstvo...) nehnuteľnosť
v roku 2011,
•u ktorého nastala v priebehu roka 2011 zmena vo výmere m2,
•u ktorého nastala zmena v charaktere nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom.
(r)
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VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46,
965 19 Žiar nad Hronom v zmysle zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Mestského kultúrneho centra v Žiari
nad Hronom.
Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné vzdelanie s maturitou,
- predpoklady pre výkon práce vo verejnom
záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Iné kritéria a požiadavky:
- dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu ľudí,
- všeobecný kultúrny rozhľad a orientácie
v oblasti činnosti a poslania kultúrnych ustanovizní,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- ovládanie práce s PC.
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
- prihlášku do výberového konania,
- profesijný životopis a motivačný list,
- overené kópie dokladu o vzdelaní,
- návrh koncepčných zámerov rozvoja činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad
Hronom,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou
uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo
osobne) najneskôr do 13.01.2012 na adresu:
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar
nad Hronom s označením „Riaditeľ MsKC – výberové konanie“– neotvárať.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom
najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Mgr. Ivan Černaj, primátor

7

OZNAMY
VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46,
965 19 Žiar nad Hronom
v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje výberové
konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar
nad Hronom.
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,
- dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods.
5 a § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe.
Iné kritéria a požiadavky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- overený doklad o absolvovaní I. atestácie
alebo jej náhrady,
- potvrdenie o pedagogickej praxi,
- profesijný životopis,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
v písomnej forme,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17 - neotvárať“ je potrebné zaslať alebo osobne
doručiť najneskôr do 27.1.2012 na adresu:
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar
nad Hronom.
Termín a miesto výberového konania oznámi
výberová komisia prihláseným uchádzačom
najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
Mgr. Ivan Černaj, primátor

ZMENY A DOPLNKY Č. 3 ÚZEMNÉHO
PLÁNU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Prerokovanie návrhu
Mesto Žiar nad Hronom ako príslušný orgán
územného plánovania podľa §16 ods.2 a §18
ods. 4 zákona č. 50 / 76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej „stavebného zákona“) v súlade
s ustanovením § 22 a §31 stavebného zákona
oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 3
Územného plánu mesta Žiar nad Hronom“,
ktoré sa uskutoční v termíne do 23.1.2012.
V ZaD č. 3 je riešená zmena funkčného využitia plôch v severnej časti k. ú. Žiar nad Hronom (voľná nezastavaná plocha na severnom
okraji mesta po ľavej strane cesty I/50 (Ul. SNP)
v smere do Handlovej (oproti čerpacej stanici
pohonných hmôt). Predmetné plochy sú podľa
platného územného plánu situované v lokalite
„Výrobný okrsok Sever“ a na plochách ornej
pôdy. V ZaD č. 3 bude riešená zmena funkčného využitia plôch na: obytné územie so zástavbou viacpodlažných bytových domov, obytné
územie so zástavbou rodinných domov, plochy
dopravy a dopravných zariadení a zmiešané
územie bytových domov a občianskej vybavenosti.
Dokumentácia je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č.
dverí 6 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30
hod. a bude zverejnená na webovej stránke
www.ziar.sk v rubrike Úradná tabuľa. Prípadné
pripomienky je potrebné doručiť písomne na
Mestský úrad v Žiari nad Hronom do 23.1.2012.
Oznámenie o strategickom dokumente
Mesto Žiar nad Hronom v zmysle §6, ods.
3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona)
oznamuje verejnosti, že obstarávateľ – mesto
Žiar nad Hronom, predložil obvodnému úradu
životného prostredia ako príslušnému orgánu
štátnej správy Oznámenie o strategickom
dokumente: „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Žiar nad Hronom“. Do uvedeného Oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si
z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie každý pracovný deň v čase
od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom, I. poschodie, číslo dverí 6.
Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam a tiež na
stránke www.ziar.sk v rubrike Úradná tabuľa.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
k Oznámeniu doručiť na adresu: Obvodný úrad
životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále
pracovisko v Žarnovici, Ul. Bystrická 53, 966 81
Žarnovica do 13.1.2012.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie o povolení stavby Rýchlostná
cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné
cesty vydal verejnou vyhláškou Rozhodnutie zo
dňa 16.12.2011, ktorým povoľuje podľa §66 zákona č.50/1976 Zb. stavebníkovi Národná diaľničná
spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, Bratislava stav-

bu „Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat“. Stavba bude umiestnená na pozemkoch
v katastrálnych územiach Lovčica, Trubín, Žiar nad
Hronom, Lovča, Prestavlky a Lutila. Predmetný
úsek rýchlostnej cesty bude súčasťou rýchlostnej
cesty R2 Trenčín – Košice, napojený na začiatku
úseku mimoúrovňovým prepojením na cestu I/50
pri obci Lovčica –Trubín a na konci úseku na rýchlostnú cestu R1 v križovatke Lovča. Vybudovaním

noviny.ziar.sk

tohto úseku rýchlostnej cesty R2 sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na
ceste I/50 (Ul. SNP) a tranzitná doprava sa presmeruje mimo intravilán mesta Žiar nad Hronom.
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli od 28.11.2011 do 9.1.2012 a bola zverejnená aj
na webovej stránke mesta www.ziar.sk a v mestskom rozhlase. K nahliadnutiu je na Mestskom úrade v Žiar nad Hronom, kancelária č. 6.
(r)
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IMPRO

šou ZH

27_januára

-

2012

18.00 hod.Výstavná sieň MsKC
na Námestí MS Žiar nad Hronom

Hudobné impro_
Divadelné impro_
Výtvarné impro_
Literárne impro_
Vstupné:1€

DIGI KINO
STROM ŽIVOTA 10./11.1. O 19.00 HOD.
(dráma, USA, 138 min., české titulky) Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

POLNOC V PARÍŽI14./15.1. O 19.00 HOD.
(romantická komédia, USA, 94 min., české titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

PARANORMAL ACTIVITY 317./18.1. O 19.00 HOD.
(horor, USA, 95 min., slovenské titulky)
Odhaľte tajomstvá paranormálnych aktivít.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
JOHNNY ENGLISH SA VRACIA 21./22.1. O 19.00 HOD.

(komédia, USA, 101 min., slovenské titulky)
Nebezpečenstvo treba zosmiešniť.Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

JANA EYROVÁ 24./25.1. O 19.00 HOD.
(romantický, VB, 120 min., české titulky)Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

noviny.ziar.sk
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ŽIVÉ ŽRALOKY

V dňoch 14., 15. a 16. januára
vás pozývame na návštevu mobilného akvária so živými žralokmi
na Námestie Matice slovenskej v Žiari
nad Hronom. Rozmery mobilného
akvária: 7 x 2 x 1,20 m. Viac informácií na www.zivezraloky.sk
POHRONSKÉ OSVETOVÉ
STREDISKO

Klub náhradných rodín – v piatok 13. januára o 16.00 hod. v POS.
Každý 2. piatok v mesiaci. Téma: Prevencia. Stretnutie aj pre tých, ktorí
uvažujú o tom, že poskytnú domov
dieťaťu z detského domova.
VIANOČNÝ PUNČ ZAROBIL
NA DOBROČINNÉ ÚČELY

Stalo sa už tradíciou, že niekoľko
dní pred Vianocami pracovníci Mestského úradu v Žiari nad Hronom
predávajú punč. Výťažok z jeho predaja vždy putuje jednej zo žiarskych
organizácií. Vedenie mesta sa rozhodlo, že vyzbieranú sumu 460 eur tento raz venujú ZO Zväzu zdravotne
postihnutých v Žiari nad Hronom.
Prvýkrát a zadarmo podávali návštevníkom punč aj mestskí
poslanci. Poslanecký punč mal
u ochutnávačov úspech – za jednu hodinu zahrial až 150 ľudí.
.
(li)

SPOMIENKA

Dňa 4. januára
uplynulo 1. výročie od chvíle, keď
nás po dlhotrvajúcej chorobe náhle
opustil náš drahý
manžel a otec
Ján Haring.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. S láskou
spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi
nami,
v srdciach našich
žiješ
spomienkami.
Dňa 20. januára uplynie
16 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš syn, brat a ujo
Jaroslav Švec.
S láskou spomínajú mama a sestry s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.

9

INFORMÁCIE/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Žiar24 CUP PSS
STRETNEME SA NA SKALKE

Prvotriedny
futbalový turnaj, preteky pre
deti na in-line dráhe,
atraktívna
tombola,
50 % zľava na všetky lyžiarske vleky Skalka Arény,
50 % zľava na atrakcie Skalka Relax Centra. To je len
niekoľko dôvodov prečo by
ste mali, sobotu 21. januára stráviť práve na Skalke
pri Kremnici. Podujatie začína o 9-tej a končí o 17-tej
hodine.
Global 24, s.r.o. pre vás
pripravila
celoslovenskú
športovú akciu, Futbal Tour
24-iek. Nad podujatím na
Skalke, ktoré nabralo charakter veľkého zimného

festivalu, prebrala záštitu
kremnická primátorka RNDr.
Zuzana Balážová a žiarsky
primátor Mgr. Ivan Černaj.
Každý člen rodiny si príde
na svoje. Môžete sa tešiť na bohatý sprievodný
program, kde si na svoje
prídu ženy, muži i deti. Spoluorganizátorom podujatia
je aj Mestský klub lyžiarov
v Kremnici /MKL/ V spolupráci s nimi pripravujeme
na In-line dráhe pri štadióne Rudolfa Čillíka preteky
pre deti, a to nielen pre tie,
ktoré vedia lyžovať. Príďte
a nechajte sa prekvapiť,
čo všetko tu na vás čaká.
Domov určite neodídete
naprázdno, len so spomienkami na príjemne
strávenú nedeľu. Môžete si
odniesť aj výhru z tomboly.
Ak budete smädní, k dispozícii je bezplatný pitný režim pre celú rodinu.
Vstup na podujatie zdarma.
Kolektív redakcie Žiar24.sk

Z pera čitateľa...
SNOM

Tesne vedľa

Je pozde večer. Rodina sa rozhodla ešte nakúpiť v predajni
obchodného reťazca. Otec rodiny tlačí pomedzi regále, potravinami vrchovate naplnený nákupný vozík. Uličkou túžobne mieri k pokladni a „prebubláva.“ “Zvyšok rodiny sa kdesi pozabudol
v predajni. Veď to nič, myslí si sám pre seba, pokiaľ prídem
na rad, tak ma dostihnú. Akosi si nevšimol, že v tesnom slede
za ním idú dve dvojice. To, čo počul za sebou, ho riadne zaskočilo. “Boris, Fuj.“ Obzrel sa. Dievčina z páru za ním, krčiac nosom,
sa pohoršene pozerala na vedľa stojaceho mládenca. Na znak
súhlasu s ňou, začudovane pokrútil očami. Potom urýchlene opustil zamorený priestor. To, že sa v predajni niečo stalo,
signalizoval pod plafónom blikajúci požiarny hlásič a pod ním
splašene poletujúci vrabec.
(tk)
SPOMIENKA

Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých, ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť, keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád vie,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 4. januára uplynulo 20 rokov
od chvíle, keď náš navždy opustil náš drahý
Jozef Jedinák.
S láskou spomína manželka Blažena, dcéry Blanka a
Zdenka, syn Marek a vnúčatá Vanda, Frederik, Oliver, Norika a Damián.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

10.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
11.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
12.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
13.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
14.1. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 2
15.1. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
16.1. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
17.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
18.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
19.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
20.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
21.1. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 4
22.1. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
23.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
24.1. 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

14.1. MUDr. Igor Racko, Dolná 85, Kremnica (674
40 37)
15.1. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom (673
39 99)
21.1. MUDr. Natália Brašenová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
22.1. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 73)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.
OZNAM

Dňa 21. januára a 4. februára bude v Žiari
nad Hronom v Penzióne na Ul. Dr. Janského
poskytnutá antinikotínovú liečbu, založená
na princípe biorezonancie. Bližšie informácie a
možnosť objednať sa je na t. č.: 0905 572 914
u MUDr. Lýdie Palajovej, pľúcnej lekárke.

SPOMIENKA

Srdce láskavé prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohol žiť.
Čas plynie, život ide v diaľ,
nám živým zostane len
spomienka a žiaľ.
Dňa 3. januára uplynul
1 rok od chvíle, keď nás navždy opustil náš milovaný otec, starý otec
a dedo
Jozef Martinca
vo veku nedožitých 88 rokov.
S láskou spomínajú jeho 3 dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Spi sladko, mama!
Srdce tvoje už nebije,
ale spomienka na teba
v našich srdciach žije.
Dňa 30. decembra uplynie 1 rok, keď
nás navždy opustila naša drahá mama,
dcéra a sestra
Jarka Hromádková.
S láskou na teba spomíname aj s celou ostatnou rodinou.

noviny.ziar.sk

Spomienka na teba
nikdy nevymizne
zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali
a sú ti vďační
za lásku a obetavosť.
Dňa 3. januára sme si pripomenuli 1. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Ján Futák.
S láskou spomína smútiaca manželka s rodinou.
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Dovoľujeme si vás informovať o zmenách v štruktúre daňových úradov, ku ktorým dochádza z dôvodu reformných zámerov realizovaných v Slovenskej republike.
K 1. januáru 2012 bude zriadených 8 daňových
úradov v sídlach krajov a 1 daňový úrad pre vybrané daňové subjekty so sídlom v Bratislave.
Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových
úradov v pôsobnosti krajov bude od 1.1.2012
vytvorených 39 pobočiek (PDÚ) a 42 kontaktných miest daňových úradov (KMDÚ). Transformáciou daňových úradov sa pre klientov nemení dostupnosť služieb daňovej správy. Sieť
daňových úradov a ich pobočiek a kontaktných
miest bude kopírovať doterajšie lokality daňových úradov.
Daňový úrad, pobočky DÚ alebo kontaktné
miesta DÚ v Banskobystrickom kraji budú od
1.1. 2012 dostupné na adresách súčasných
daňových úradov. Daňový úrad v Banskobystrickom kraji nájdete na adrese – Nová ulica 13,
975 04 Banská Bystrica.
Od 1.1. 2012 vznikne v Žiari nad Hronom Pobočka DÚ na adrese
SNP 132, 965 01 Žiar nad Hronom.
Úradné hodiny DÚ, pobočiek DÚ a kontaktných miest DÚ budú:
– v pondelok až štvrtok od 9.00 do 17.00 hod.
n– v piatok od 9.00 do 14.00 hod.

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

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

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME

PREDAJ
•Predám úplne nový, ešte zabalený – v záruke, dotykový mobilný telefón Nokia 700 s príslušenstvom.
Nevhodný darček. Cena nového: 300 €, teraz: 179 €.
9/1
T: 0903 340 236
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Súrne predám rodinný dom v Orešanoch
1/1
pri Piešťanoch, cena dohodou. T: 0903 713 878
•Predám pozemok v obci Vyhne, vhodný na stavbu rekreačného objektu alebo rodinného domu.
T: 0905 255 386
2/1
•Predám výrobnú halu, plocha 450 m2, pozemok 4300 m2. Cena: 45 000 €. T: 0918 972 923
3/1

•Predám garáž s pozemkom pri Planetáriu. Cena:
5 500 €. T: 0905 744 325
6/1
•Predám veľký 1-izbový byt na Ulici Komenského v
Žiari nad Hronom, 44 m2, druhé poschodie z troch, zastrešený balkón, plastové okná, dom je zateplený. Byt
je voľný ihneď, v pôvodnom stave, vhodný na úpravu podľa vlastných predstáv. Cena: 25 000 €. T: 0905
12/1
587 268
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do podnájmu neprerobený, nezariadený 3-izbový byt v OV (dve a pol lodžie) na Ul. M. Chrásteka
v Žiari nad Hronom. Nájom spolu: 320 €.
5/1
T: 0949 137 517
•Dám do prenájmu garáž pri Planetáriu. Platba vopred za rok: 400 €. T: 0948 007 389
7/1
•Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový byt
11/1
na Janského ulici. Cena: 320 €. T: 0907 835 323
•Prenajmem 3-izbový byt v ZH. Cena dohodou. Byt
je voľný ihneď. T: 0903 648 181
13/1
AUTO MOTO
•Predám zimné pneumatiky Kleber Krisalp HP
2 195/65 R 15 T, na plech. disk., rozteč kolies 5x114,3
(ET 47), hĺbka dezénu 7 mm, vhodné na Kia Ceed, Opirus, Magnetis, Carnival, atď. Nové: 450 €/sada, teraz:

BYTY:
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Novomeského, v pôvodnom stave.
Cena: 26.000,00 EUR, výmera: 33 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Duk. hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 32.000,00 EUR, výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom,
Ul. Duk. Hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 38.990,00 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt Žiari nad Hronom, Ul. Komenského, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000,00 EUR, výmera: 60 m2
•2-izbový panelový byt s 2 loggiami Žiari nad Hronom, Ul. SNP, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 43.660,00 EUR, výmera: 62 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom na
sídlisku Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 34.900,00 EUR, (pôvodná cena 39.000,00 EUR),
výmera: 67 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 43.000,00 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Pod vŕšky, v pôvodnom stave. Nová cena:
41.500,00 EUR, (pôvodná cena 44.000,00 EUR), výmera: 69 m2
•3-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave.
Cena: 32.000,00 EUR, výmera: 73 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M. R.
Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 51.500,00 EUR, výmera: 74 m2
•3-izbový panelový byt so štyrmi loggiami v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 39.500,00 EUR, výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Sládkovičova, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 49.920,00 EUR, (pôvodná
cena 52.000,00 EUR), výmera: 75 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám.
Matice slovenskej, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 69.500,00 EUR, výmera: 112 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari
nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000,00 EUR, výmera: 80 m2

DOMY:
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová
cena: 59.000,00 EUR, (pôvodná cena 68.000,00 EUR),
výmera pozemku: 1.679 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Cena: 26.500,00 EUR, zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozemku: 595 m2
•RD v Lutile, v pôvodnom stave. Cena: 27.500,00
EUR, zastavaná plocha: 418 m2, výmera pozemku:
812 m2
•RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 47.700,00 EUR, výmera pozemku: 611 m2
•RD v Hliníku nad Hronom, v pôvodnom stave.
Cena: 55.000,00 EUR, zastavaná plochy: 746 m2, výmera pozemku: 925 m2
POZEMKY:
•stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40,00
EUR / m2, výmery od 773 m2 do 1.392 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na stavbu RD, siete pri pozemku.
Cena: 33.830,00 EUR, výmera: 784 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na stavbu RD, siete pri pozemku.
Cena: 30.000,00 EUR, výmera: 919 m2
•stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská Hodruša“), siete pri pozemku.
Cena: 100.000,00 EUR, výmera: 2.408 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 178.150,00 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
OSTATNÉ:
•chata vo Zvolene, časť Môťová, novostavba. Nová
cena: 75.000,00 EUR, (pôvodná cena 80.000,00
EUR), zastavaná plocha: 140 m2, výmera pozemku:
836 m2
•záhradná chatka v Bartošovej Lehôtke, v pôvodnom stave. Cena: 14.300,00 EUR, zastavaná plocha:
32 m2, výmera pozemku: 501 m2

„Navštívte našu novú webovú stránku“.
Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť? Obráťte sa na nás.
Realitný maklér: Kvetoslava Antalová: 0905/602 942, antalova@reality-service.sk, www.reality-service.sk

136 €/sada. T: 0903 258 445

8/1

SLUŽBY
•Hľadám niekoho na doučovanie anglického jazyka spôsobom face to face v Žiari nad Hronom.
T: mima.rozinajova@gmail.com alebo 0915 823 802 4/1

noviny.ziar.sk

ZAMESTNANIE

•Prijmeme do stáleho pracovného pomeru šéfkuchára, kuchára alebo kuchárku a pomocnú s praxou v reštauračnom zariadení. Taktiež prijmeme aj
10/1
pomocnú pracovnú silu. T: 0915 550 294
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Poďakovanie
Boh povolal ťa
v nebeský chrám,
aby si ušla
sveta trápeniam.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí
prišli odprevadiť na poslednú cestu našu drahú
Anku Ďurdinovú,rod. Prôčkovú
a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi
sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ nad stratou
milovanej manželky, maminky a starkej, ktorá nás navždy opustila dňa 7.12.2011 vo veku
63 rokov.
Úprimná vďaka patrí oddeleniu ARO,
pod vedením MUDr. L. Kukolíka, v žiarskej
nemocnici za poskytnutú starostlivosť.
S úctou a láskou manžel a deti
s rodinami.

SPOMIENKA

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci bolesť zostane
a tiché spomínanie.
Dňa 7. januára sme si pripomenuli 20. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša milovaná dcéra, sestra a matka
Helena Moravská.
S úctou a láskou spomína mamička, sestry,
bratia, deti s rodinami a vnúčence.

SPOMIENKA

Utíchol tvoj hlas, srdce
prestalo biť
a my už len so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 2. januára uplynulo
13 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil
náš manžel, otec a starý otec
Štefan Švec.
S láskou v srdci spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Len kytičku kvetov z lásky
ti môžeme na hrob dať,
pokojný spánok priať,
modlitbu tichú
a s bolesťou v srdci
na teba spomínať.
Dňa 18. decembra si pripomíname 1. výročie, keď nás navždy opustil náš milovaný
manžel a otec
Ján Feben.
Venujte mu s nami tichú spomienku. Spomína manželka a synovia.

SPOMIENKA

Dobrý človek nikdy
neumiera v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho, koho
mal rád vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 29. decembra sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Jozef Varga.
S láskou spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami.

Sú chvíle, ktoré ťažko
prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát
spomíname.
Márne ju naše oči
všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud jej nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude stále žiť.
Dňa 5. januára sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás náhle navždy
opustila drahá manželka, mamička a babička
Anna Kráľová.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
Spomínajú manžel Jozef, dcéra Janette
s priateľom Jánom a vnuci Daniel a Samuel.

SPOMIENKA

Dňa 29. decembra uplynuli dva smutné roky, čo
nás opustil
Ing. Ivan Stojkov.
S láskou a úctou spomíname.
Manželka a dcéra.

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., OV, Ul. Bystrická, Kremnica, 20.000,- € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, nadštandardne prerobený, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 22.000,- € / 662.772,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Hviezdoslavova, ZH, 33.000,- € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Sládkovičova, ZH, 35.000,- € / 1.054.410,- Sk
•3-izb., OV, Hliník nad Hronom, 38.000,- € / 1.144.788,- Sk + dohoda
•3-izb., OV, v štvorbytovke, s 2-garážou a záhradou, Stará Kremnička, 40.000,- € / 1.205.040,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Hviezdoslavova, ZH, 43.100,- € / 1.298.430,60 Sk
•4-izb., OV, kompletne prerobený, Ul. Tajovského, ZH, 60.000,- € / 1.807.560,- 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, 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
•orná pôda o výmere 4 ha, okolie ZH, 0,30 € / m2
P
•pozemok na výstavbu o výmere 10 ha, 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 ytov ých).
b ĺžen
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 6.500,- € / 195.819,- Sk / celok
e
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11,- € / 331,39 Sk / m2
zad iaz 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
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Anjelskí čertíci z „Dvojky“ u starkých
Iskričky predvianočnej nálady, vzájomnej lásky
a úcty sme v stredu 14. decembra zapálili v Domove seniorov v Žiari nad Hronom. My – VIII. C
trieda – sme už po niekoľkýkrát strávili predvianočné dopoludnie so starkými. Tí si nás už pamätajú
z predchádzajúcich stretnutí, tešia sa na nás a majú
pripravené nielen zaujímavé aktivity, ale aj darček.
Tohtoročný bol v podobe modro-červených vianočných zvončekov vypálených z hliny.
A čo sme robili spoločne so starkými? Tkali sme
na krosnách, odlievali sviečky a piekli vianočné pečivo, oblátky a trubičky.
Všetko bolo podfarbené ľudovými piesňami a
koledami v sprievode huslí našej triednej Blanky

Kuzminovej, ktorá nás na tento deň začarovala
na Anjelských čertíkov. Trieda VIII. C z „Dvojky“

Vianočný darček pre Peťka z „Dvojky“
V utorok 20. decembra sa v Základnej škole
na Ul. M. R. Štefánika už tretíkrát uskutočnili
Vianočné trhy. Už niekoľko dní pred tým pracovali žiaci, rodičia, starí rodičia a pedagógovia
ako včeličky.
Celé dopoludnie škola pripravovala a ozdobovala
školský areál a stoly, na ktoré si poukladali výrobky a tešili sa na rodičov, aby vybrali čo najviac eur
na dobrý skutok. Veď išlo o jediný nezištný cieľ –
pomoc kamarátovi a spolužiakovi z našej školy, Peťkovi Gocníkovi, žiakovi 7. C triedy, ktorého zákerná

choroba vyradila z nášho kolektívu. Rozhodnúť sa,
komu venujeme konečný výťažok z predaja, tak
nebolo vôbec ťažké.
„Dvojka“ otvorila Vianočné trhy vianočným
programom a hudbou, ktorý si pripravili malí, ale aj
veľkí školáci. Všetkým prítomným sa prihovorila zástupkyňa Ľubica Baranová, ktorá zároveň prestrihla
pásku k 29 stánkom s vianočným tovarom. Nechýbala výborná kapustnica a punč, ktorý všetkých aspoň na chvíľu zohrial.
„Dvojka“

„Jednotka“ na oslave v EIC

dostali pozvanie od Andreja Krchňavého, ktorý
navštívil našu školu v máji, keď sme organizovali
veľkolepý Deň Európy. Účastníci sa mali možnosť
dozvedieť viac o činnosti EIC a vo viacerých individuálnych aj skupinových vedomostných súťažiach
si preveriť svoje vedomosti o Európskej únii a získať
hodnotné ceny. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie hudobnej skupiny, kúzelníka a sfukovanie
sviečok z narodeninovej torty. Podujatie monitorovali zástupcovia médií. Naši žiaci si z týchto osláv
priniesli nové vedomosti o EÚ, príjemné zážitky
zo súťaží a tiež hodnotné ceny. Vďaka pedagogičke
Zuzane Rosenbergovej sme mohli vidieť a stráviť
deň v srdci EIC.
Mgr. Soňa Bistová

Je to 5 rokov, čo Európske informačné centrum
v Bratislave otvorilo svoje brány. Dňa 7. decembra sa v priestoroch Európskeho informačného
centra (EIC) konali oslavy jeho založenia. Podujatie pod názvom Deň EIC zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ktoré
návštevníkom pripravili pestrý program.
Podujatia sa zúčastnilo viac ako 120 žiakov a
študentov zo základných a stredných škôl a medzi nimi sme boli aj my z „Jednotky“. Osobne sme
Tak ako každoročne, aj v decembri 2011 pripravilo občianske združenie Okáčik v Žiari
nad Hronom krásne popoludnie pre deti, rodičov a hostí pod názvom Vitaj u nás Mikuláš.
Deti sa predstavili s divadielkom Popoluška.
V programe tiež vystúpila tanečná skupina Loca
girls z Okáčika. Spolu sme si zaspievali pesničky Tři oříšky pro Popelku či Každý deň budú
vraj Vianoce. Veľká bola radosť detí, keď prišiel Mikuláš so svojou družinou a začal rozdávať darčeky.
A viete, že ten náš vedel hrať aj na gitare? Ani čert
tento rok nezaháľal a pripravil si pre hostí čertovské prekvapenie v podobe tanca štyroch čertíc
na vianočnú skladbu. Pestré popoludnie pokraVIANOCE NA „JEDNOTKE

“

V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta
prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas
priam zázračný. V čase vianočných sviatkov všetci
myslíme na svojich blízkych, ale nie sú nám ľahostajní ani ľudia, pre ktorých zdravie či vzdelanie nie
sú samozrejmé. Základná škola na ulici Dr. Janského sa opäť prezentovala s Vianočným benefičným
koncertom dňa 15. decembra v Estrádnej sále MsKC
v Žiari nad Hronom. Účinkujúci žiaci pod vedením

Mikuláš v Okáčiku
čovalo voľnou zábavou a diskotékou s karaoke.
Celý Mikuláš sa ako každý rok niesol v atmosfére
spojenia dvoch svetov, svetu zdravých a svetu
zdravotne znevýhodnených detí. Bola to radosť
sledovať deti a rodičov ako sa vzájomne zblížili,
spriatelili a vytvorili tak zas jednu veľkú okáčikovskú rodinu. Mikuláš v OZ Okáčik bol súčasťou projektu Svet s tebou ma baví, podporeného z fondu
Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia
pre deti Slovenska.
Ľubica Mokrošová
svojich pedagógov vytvorili na javisku, ale aj v hľadisku nádhernú predvianočnú atmosféru a svojimi
vystúpeniami umocnili čaro najkrajších sviatkov
v roku. Výťažok z koncertu, ktorý bol 602,12 eur, bol
venovaný na vzdelávanie etiópskeho dieťaťa, ktoré
si naša škola na diaľku adoptovala a na Oddelenie
detskej onkológie vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Dúfame, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj o rok. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli,
a zároveň podporili dobrú myšlienku.
„Jednotka“
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AKO V STAROŽITNÍCTVE

Starožitné predmety ako žehličky,
váhy, kolovrátok,
cepy či putera na
výrobu masla zozbierala pedagogička Ingrid Téglásová zo Základnej
školy na Ul. M. R.
Štefánika. Pripravila z nich výstavu pre žiakov „Dvojky“, ktorí sa
vďaka tomu zoznámili s predmetmi, ktoré kedysi používali naši starí rodičia na každodenné
použitie.
Ingrid Téglásová: „Predmety sme si požičali
od rodičov a starých rodičov našich žiakov. Aj takouto formou sme chceli deťom priblížiť, ako žili
ich starí a prastarí rodičia a pripomenúť im staré,
pre nás už nostalgické, časy.“ Výstava bola pripravená pre všetkých žiakov základnej školy. „Deti sa
na niektoré predmety pýtali a zaujímali sa o ne, pretože ich videli prvýkrát a nepoznali ich, nevedeli,
na čo v minulosti slúžili,“ uviedla ďalej Ingrid Téglásová. Z vystavených predmetov mali deti zrejme
najväčší problém spoznať puteru na výrobu masla
alebo cepy, ktoré podľa slov pedagogičky nespoznal ani jeden žiak. Majitelia starožitných vystavených vecí ich už dnes nepoužívajú, majú ich poväčšine vystavené vo svojich domovoch a slúžia im iba
ako dekorácia.
(li)
„JEDNOTKA“ PRINIESLA RADOSŤ
DO DOMÉNY

V pondelok 19. decembra žiaci
zo Základnej
školy na Ul.
Dr. Janského navštívili
Doménu.
Soňa Foltánová, pedagogička: „Návšteva zdravotného
zariadenia Doména v našom meste bola pre
mňa veľkým zážitkom. Bola som tam prvýkrát.
Toto stretnutie bolo na základe pozvania priateľov z Domény. Žiaci sa na stretnutie pripravovali. Svojím bohatým kultúrnym vianočným
programom aj veľmi potešili. Oduševnene
spievali piesne s hudobným doprovodom, recitovali a vinšovali.“ Kultúrny program sa niesol
celý v duchu Vianoc. Zážitky detí z Domény: Michaela Dekýšová, žiačka 6. C triedy: „Som veľmi
rada, že sme dostali pozvanie vystúpiť s kultúrnym programom. Bolo to želanie našej pani učiteľky Rozenbergovej, ktorá v novembri tragicky
zahynula. Účinkovanie v Doméne sa páčilo aj
Dominikovi Rajčanovi: „Boli sme hlboko dojatí úprimným privítaním v Doméne.“ I keď bol
program pripravený pre klientov zariadenia,
aj oni samotní sa pridali k žiakom a spoločne
v ňom vystúpili. Nikola Šušková a Irenka Cicková: „Veľmi sa nám páčilo, že vianočné koledy
a Tichú noc si pekne zaspievali s nami priatelia
z Domény. Sú úžasní, vďační a pracovití. Dostali
sme od nich aj darčeky, ktoré vlastnoručne urobili.“ Tak sme naozaj priniesli radosť v čase najkrajšieho sviatku roka. Mgr. Soňa Foltánová
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Veľký úspech mladých žiarskych futbalistov
V nedeľu 11. decembra 2011 sa uskutočnil Futbalový turnaj v Badíne aj za prítomnosti našich
mladých futbalistov U-11 zo Žiaru nad Hronom.
Okrem nich sa turnaja zúčastnili aj také zvučné
mená ako Dukla Banská Bystrica či Jupie Banská
Bystrica. Po rozpačitom začiatku s už spomínaným Jupie a Krupinou naši chlapci zmenili hru
o 180 stupňov. To prinieslo aj dôležitý výsledok
2:1 s Brusnom. Chlapci sa začali prekonávať a
v nasledujúcom dueli s domácim Badínom prišli
po normálnom hracom čase na rad penalty. Tie
vyhrali s pevnými nervami 2:1.V semifinále síce
prehrali s neskorším finalistom z Krupiny 3:2, avšak
so vztýčenou hlavou.
V nasledujúcom, pre nich poslednom zápase
o 3. miesto, sa predviedli v plnej paráde. Staronového súpera z Brusna sa im v normálnom hracom čase
nepodarilo zdolať (2:2), a preto nasledovali jedenástky, ktoré boli niekoľkokrát predĺžené. Nakoniec
mladí Žiarčania vyhrali 3:2. Oslavy 3. miesta tak boli
zaslúžené. Radosť z ich hry mali nielen oni samot-

Na Majstrovstvách
Európy
v Azerbajdžane
aj karatista zo Žiaru
V decembri 2011
sa juniorskí a dorasteneckí karatisti
z MŠK Žiar nad Hronom zúčastnili na
Majstrovstvách SR
dorastencov a juniorov v Trnave.
Z nášho klubu
sa na majstrovstvá
nominovali
vicemajsterka stredoslovenského kraja
Michaela Ďurišová,
„ostaršená“ mladšia
dorastenka Martina Tatárová a majster kraja a víťaz
Slovenského pohára Rastislav Štyriak.
Ako prvá štartovala Martina Tatárová v kategórií
dorasteniek do 54 kg. Aj napriek dobrému začiatku v zápase, kedy viedla 3:1, nakoniec prehrala. Jej
súperka následne taktiež prehrala, a tak Martina
nemohla pokračovať ani v repasáži o tretie miesto.
Druhá nastúpila do bojov o medaily Michaela Ďurišová. Svoj prvý zápas vyhrala a v druhom ju čakala
neskoršia majsterka SR, na ktorú s momentálnou
formou nestačila. V poslednom zápase o tretie
miesto však nezaváhala a domov si odniesla bronzovú medailu. Ako posledný štartoval Rastislav
Štyriak, ktorého forma zo slovenských a aj zahraničných súťaží nasvedčovala skvelý výsledok. Rasťo
nezaváhal a titul majstra Slovenska s prehľadom
získal. Svojimi výkonmi v tejto sezóne si vybojoval
aj nomináciu na Majstrovstvá Európy v Azerbajdžane, ktoré budú vo februári 2012. Rasťovi sa splnil
sen a teraz ho čaká tvrdá príprava na Európu. Budeme mu držať palce.
Radovan Černák

ní, ale aj tréner Lukáš Kmeť a v neposlednom rade
aj rodičia a ostatní diváci. A chlapci určite pochopili, že hodiny tvrdého tréningu prinášajú ovocie.
Strelcami turnaja sa stali: Oťapka 2, Puliš 4, Novák
1, Mihál 2.
Základné skupiny: Jupie – Žiar nad Hronom 4:2,
Badín – Dukla 2:1, Brusno – Krupina 1:1, Sl. Ľupča
– Horná Nitra 0:10, Žiar nad Hronom – Krupina 1:3,
Badín – Sl. Ľupča 2:1, Jupie – Brusno 7:0, Dukla –
Horná Nitra 1:2, Jupie – Krupina 1:2, Badín – Horná
Nitra 0:1, Žiar nad Hronom – Brusno 2:1, Dukla – Sl.
Ľupča 3:2.
Štvrťfinále: Horná Nitra – Brusno 0:2, Jupie –
Dukla 4:2, Krupina – Sl. Ľupča 6:2, Badín – Žiar nad
Hronom (na penalty 1:2) 0:0.
Semifinále: Brusno – Jupie 0:3, Krupina – Žiar
nad Hronom 3:2.
O 3. miesto: Brusno – Žiar nad Hronom (na penalty 3:2) 2:2.
Finále: Jupie – Krupina 5:2.
Konečné poradie: 1. Jupie BB, 2. Krupina, 3. Žiar

Glosa...
Let Boeingu 747
Vianoce i privítanie roku 2012 máme za sebou
a myslím, nastal čas venovať sa téme, ktorá mi je
srdcu blízka, a ktorá v poslednom čase rezonuje medzi nami pomerne často. Udalosti, týkajúce sa spomínanej témy nabrali v posledných
týždňoch nevídane turbulencie, ktoré by mal
problémy ustáť aj skúsený pilot Boeingu 747. Na
palubu lietadla totiž okrem nominovaných pilotov i posádky, ktorá vyštartovala z letiska presne
určeným smerom a mala jednoznačne vytýčený
cieľ, vstúpili pasažieri, ktorí začali nabádať cestujúcich prestúpiť vyzametanou cestičkou do
biznis triedy. Bonusom pri prestupe bol voľný
pohyb cestujúcich po palube lietadla počas letu,
pričom letenky boli úplne zadarmo. No nezober
tak lákavú ponuku...? Lietanie v oblakoch má
cestujúcim i učiacim sa pilotom v biznis triede
priniesť záchranu letiskovej haly, ktorá posledne
roky zíva prázdnotou. Ušľachtilý to cieľ, veď treba
opäť oživiť zašlú slávu haly, z ktorej vyšli majstri
svojho remesla.
Povodni piloti i niektorí členovia posádky sú
presvedčení, že prípadná zmena kurzu i cieľa letu
bude mat vážne a možno aj nezvratné následky
(či?, že by toto bol niektorého z pasažierov cieľ?).
Preto nemieni meniť kurz, veď i cieľ letu je jednoznačne určený. V ich letovom poriadku je obmedzený pohyb pasažierov počas letu a službu spojenú s prepravou je potrebne uhradiť. Aj napriek
týmto pravidlám, ktoré piloti prerokovali s členmi
posádky, s hlavnými predstaviteľmi leteckej spoločnosti i s pasažiermi sa stalo, že niektorí pasažieri nedodržiavali predpísané pravidlá, dokonca
ich ignorovali, čo ešte zintenzívnilo turbulencie
a letiace lietadlo začalo mať vo vzduchu vážne
problémy. Boli tieto okolnosti vyvolané účelovo,
úmyselne, cieľavedome? Aký je cieľ? Zmeniť kurz
a tým aj cieľ letu?
Do týchto narastajúcich turbulencií, ktoré mali
smerovať k zmene vytýčeného kurzu i cieľa letu,
k zmene letového poriadku, vstúpili hlavní predstavitelia spoločnosti s úlohou stabilizovať let a
minimalizovať následky spôsobené turbulenciou
(pripadá mi to však, že až príliš neskoro). Cieľom
je zachrániť spoločnosť, udržať jej dobré meno,
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nad Hronom, 4. Brusno, 5. Horná Nitra, 6. Badín,
7. Dukla BB, 8. Slovenská Ľupča.
Súpiska U-11 FK Žiar nad Hronom: Filip Jelža,
Matúš Oťapka, Jakub Dovčík, Aymen Majerský,
Maxim Puliš, Matej Mihál, Nikolas Novák, Matúš
Hanuška, Marek Jaroš. Tréner: Lukáš Kmeť. Vedúci:
Róbert Mihál.
R. Mihál

AKO

nájsť prienik medzi prvou triedou a biznis triedou a kooperovať v napredovaní všetkých členov
spoločnosti. Zásadnou podmienkou jedného
z predstaviteľov spoločnosti je však výmena hlavného pilota a odpustenie porušovania či ignorovania pravidiel prerokovaných s členmi posádky
i s hlavnými predstaviteľmi leteckej spoločnosti.
Na prvý pohľad celkom logické riešenie vzniknutých problémov letu Boeing 747 (odvolať
pilota majiteľa spoločnosti a nominovať pilota
nezávislej (?) spoločnosti), no pripadá mi až priveľmi jednoduché. Navrhnuté zmeny vo mne
evokujú zásadný názorový rozdiel medzi hlavným pilotom a zástupcom nezávislej spoločnosti. Ten rozdiel je v ponímaní jasne vytýčeného
letového kurzu i cieľa. Ukázalo sa, že kurz letu
nemusí byť až tak jasný a cieľ až tak konkrétny,
pretože v priebehu letu sa môže hocičo prihodiť
(alebo sa už prihodilo?) a pri pristávaní môže
prísť k rôznym problémom, nejasnostiam a zásadným zmenám. Pasažieri sa môžu počas letu
voľne pohybovať po palube a keď sa let dostane
do turbulencií a pasažier stratí rovnováhu, všetci
ostatní mu podajú pomocnú ruku, usadia ho do
pohodlia kresla, zapnú mu bezpečnostné pasy
a pohrozia – no!!! no!!! no!!!
Ak malo k tomuto prísť už na začiatku letu a
predstavitelia spoločnosti o tom čo i len tušili,
nemali vôbec púšťať let Boeingu 747 do vzduchu, mali sa všetci zainteresovaní stretnúť a otvorene diskutovať o možnostiach riešenia situácie.
Jednoznačne zlyhala komunikácia a komplexne
riešenie sa dostalo do roviny osobných invektív,
čo nezažehná turbulencie a nepomôže letu pokojne pristáť v stanovenom cieli. Náročná práca
členov posádky na príprave a vzlete lietadla je
týmto znehodnotená, no verím, že let Boeing
747 naberie opäť správny kurz a dosiahne vytýčený cieľ.
Ak sa niekto v hore uvedenom príbehu spoznal, verte, že je to podoba čisto náhodná a nesúvisí ani s jednou konkrétnou osobou z mesta,
blízkeho či ďalekého okolia.
Všetkým chcem popriať veľa šťastia, lásky a pohody, množstvo energie a veľkú dávku tolerancie
v práve začatom roku 2012.
(pd)
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Karatisti v Slovinsku i doma s medailami

Ešte v novembri 2011 absolvovali karatisti z MŠK Žiar nad Hronom dve medzinárodné
súťaže – jednu v slovinskej Ljubljane a druhú
v Nitre. Na oboch súťažiach sa pretekárom podarilo zabodovať, čo opäť svedčí o kvalitnej
práci na tréningoch v Základnej škole na Jilemnického ulici a v ZŠ v Hornej Ždani, kde naši pretekári trénujú.

Početnejšia výprava sa vybrala do Slovinska.
Pre Martinu Tatárovú, Rastislava Štyriaka a Michaelu Ďurišovú to bola posledná generálka pred
blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenska starších
dorastencov a juniorov. Súťažné družstvo doplnili
ešte Nina Jelžová a Lenka Brodzianska z nižších vekových kategórií.

Športová hala Slovan v Ljubljane privítala viac
ako 750 pretekárov zo Slovinska, Srbska, Chorvátska, Ukrajiny, Čiech a Slovenska na medzinárodnom turnaji Ljubljana Open 2011. Najlepšie sa
darilo Martine Tatárovej, ktorá vo svojej kategórii
nenašla premožiteľku a celou súťažou prešla jednoznačnými víťazstvami. Druhou medailistkou bola
Lenka Brodzianska, ktorá sa svojou húževnatosťou
prebojovala do finále, no tu už na svoju súperku
nestačila a skončila druhá. Posledný kov do našej
zbierky pridal Rastislav Štyriak. Podobne ako Lenka sa prebojoval do finále. V napínavom finále mal
navrch však jeho súper. Nina Jelžová hneď v prvom
kole narazila na neskoršiu finalistku, s ktorou tesne prehrala. Keďže sa išlo len na skrátenú repasáž,
do bojov už nezasiahla. K medaile sa nepodarilo
prebojovať ani Michaele Ďurišovej, ktorá nešťastne prehrala na fauly. Po zisku jednej zlatej a dvoch
strieborných medailí tréneri Ivan Tatár a Ľubomír
Striežovský skonštatovali spokojnosť nad dosiahnutými výsledkami.
V ten istý deň nás na medzinárodnom turnaji Kachican Cup v Nitre reprezentoval Michal Výrostko.
Napriek tomu, že bol na súťaži bez trénera, dokázal
si poradiť so svojimi súpermi. Vo vyraďovacích bojoch podľahol len v semifinále pretekárovi z Ukrajiny. V boji o tretie miesto však nezaváhal a z turnaja

si odniesol bronzovú medailu.
Všetkým pretekárom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho klubu, mesta a Slovenska.
Ľubomír Striežovský, tréner Karate klubu
MŠK Žiar nad Hronom

Posledné zápasy mladších žiačok v roku 2011
VOLEJBAL

Žiar A – Žiar B 2:0, Brusno A – Žiar B 2:0, Brusno B – Žiar A 0:2, Brusno B – Žiar B 2:0, Brusno
A – Žiar A 2:1, Brusno A – Brusno B 2:0
Mladšie žiačky MŠK ukončili svoje účinkovanie
v roku 2011 v Brusne, kde odohrali stretnutia súťaže MIDIMAX . Táto súťaž je ako jediná uznávaná SVF
v tejto kategórii. Náš názor na tento druh „volejbalu“ sme už prezentovali v predchádzajúcich hodnoteniach. Len na okraj – zodpovední zo SVF nedokázali upraviť pravidlá MIDIMAXU už tretí rok, takže
keby sme sa ich doslovne držali, môžu štartovať

dievčatá ročník narodenia 1995 a ml., čo znamená
súčasné kadetky! Aj to svedčí o záujme najvyšších
o mládežnícke súťaže.
Po prvej časti súťaže, ktorá sa uskutočnila v ZŠ
na Jilemnického ulici, boli naše dievčatá z „Áčka“
na 3. mieste a „Béčka“ na 4. mieste tabuľky – čiže
na nepostupových miestach. Do Brusna sme preto cestovali s jasným cieľom – víťazstvom našich
skúsenejších dievčat nad obidvomi domácimi
družstvami. Cieľ sa podarilo naplniť len čiastočne,
pretože dievčatá v poslednom zápase podľahli

domácemu „Áčku“ v tajbrejku 16:14 a prehrali tak
zápas 2:1. Napriek tejto prehre naše „Áčko“ skončilo
na celkovom druhom mieste v tabuľke a postupuje
do druhej časti súťaže.
Posledné stretnutia roku odohrali hráčky: Žiar
A: Žužu Drienková (kapitánka), Vaneska Krajčiová,
Kikuš Kružlicová, Baška Romancová, Terka Rihová,
Nona Uhrovičová. Žiar B: Domča Kartíková, Vaneska Kazárová, Baja Kupčiová ( kapitánka), Aďa
Mekíšová, Tinka Gallová, Natálka Šedivcová, Veva
Šestáková.
Andrea Kosorinská a Ján Odzgan,
tréneri

Cyklista roka

Na zábere David Zverko spolu s bratmi
Velitsovcami a trénerom Františkom Sitorom.
Slovenská cyklistika má za sebou jednu z najvydarenejších sezón v histórii. Suverénne najviac úspechov v nej dosiahol Peter Sagan, ktorý
sa stal zaslúžene absolútnym víťazom ankety
Zlatý pedál o najlepšieho slovenského cyklistu
za rok 2011 pred bratmi Petrom a Martinom Velitsovcami.
Koncom decembra 2011 vyhlásili na slávnostnom galavečere v Bratislave anketu Cyklista roka.
Medzi viac ako stovkou pozvaných hostí nechýbali
osobnosti cyklistiky doby minulej, ale aj súčasnej.

Konečne sa slovenská cyklistická elita zišla ako sa
na úspešný šport patrí, v slávnostnom oblečení
a dobrej nálade. Ceny víťazom odovzdávali československé legendy Pavel Padrnos, Ján Svorada,
Jozef Regec a legendárny tréner Kamil Haťapka. Prvýkrát dostala anketa príťažlivý názov Zlatý pedál.
Hlavný favorit bol len jeden. Peter Sagan sa stal
kráľom slovenskej cyklistiky za rok 2011. Zaslúžene,
veď vo svojej druhej profesionálnej sezóne zažiaril
na pretekoch najvyššej kategórie Wordl Tour, a to
ako prvý slovenský cyklista v histórii. Druhé miesto
v ankete patrilo Petrovi Velitsovi a tretie Martinovi
Velitsovi. Súčasťou ankety Cyklista roka bolo i vyhlásenie kategórie Talent roka. Na našu obrovskú
radosť toto ocenenie dostal zaslúžene talentovaný
pretekár Cyklistického klubu MŠK Žiar nad Hronom
David Zverko.
Organizátor podujatia Peter Prívara, ktorý je i prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky, si zaslúži
pochvalu za výborne zvládnutý program, aký si
slovenská cyklistika zaslúžila.
FS
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David Zverko a František Sitora
s Petrom Saganom.
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Basketbalisti sú s 10 víťazstvami na 2. mieste
BASKETBAL
MUŽI – I. LIGA VÝCHOD
9. kolo: Real Plus Lučenec – MŠK BK Žiar
nad Hronom 49:78 (23:36)
Strelci: Jány 27 (4 trojky), Daubner 21 (3 trojky),
Jonas 9 (3 trojky), Majerčák 8, Vája 7, Bulko 6, Schubert 0.
Ostatné výsledky: MMBK Sabinov – BK 04 AC LB
SNV B 79:76 (34:29), BKM Svit – MBK L. Mikuláš 90:46
(48:18), BK ŠPD Rožňava – Slávia TU Košice 60:67
(29:39).
Zápasom dvojičiek skončila prvá časť súťaže
v 1. lige mužov v basketbale v skupinách. Žiarski
basketbalisti cestovali za svojim súperom do Lučenca. Domáci zatiaľ nezaznamenali výhru, a tak
sa o prvé víťazstvo pokúsili aj v nedeľnom zápase. V 7. minúte ešte viedli 12:8, ale prvú štvrtinu
pre seba šnúrou 7-mich bodov rozhodli vo svoj
prospech Žiarčania a vyhrali ju nakoniec 15:12.
V ďalšom priebehu už mali viac z hry basketbalisti
od Hrona, ktorí prevzali kontrolu nad zápasom
a zveľaďovali svoje vedenie a postupne sa svojmu
súperovi vzďaľovali aj bodovo. Trojka Róberta Jányho na konci tretej štvrtiny motivovala družstvo pred
posledným dejstvom. Posledná štvrtina sa začala
doslova kanonádou, keď žiarski hráči zaznamenali
v rade 6 úspešných trojkových pokusov a zvýšili svoj
náskok až na rozdiel 35 bodov.
S bilanciou 10 víťazstiev a 4 prehry si hráči MŠK
BK Žiar nad Hronom upevnili postupové postavenie
a v januári budú pokračovať v súťaži medzi družstvami hrajúcimi o 1. až 8. miesto v súťaži.
Tibor Jány, tréner
Tabuľka po 14. kole
1. Slávia TU Košice
2. MŠK BK Žiar n. Hr.
3. BK 04 AC LB SNV B
4. MMBK Sabinov
5. BKM Svit
6. MBK L. Mikuláš
7. BK ŠPD Rožňava
8. Real Plus Lučenec

14
14
14
14
14
14
14
14

12
10
9
8
7
5
5
0

2
4
5
6
7
9
9
14

1261:975
1155:1080
1324:998
1063:1110
1123:1095
1045:1173
1051:1067
722:1246

26
24
23
22
21
19
19
14

KADETI

Stredoslovenský pohár

1. zápas: BC Prievidza mládež „B“ – MŠK BK Žiar
nad Hronom 45:47
Strelci: Štefanča 20, Galko 10, Kašša 9, Skladan 4,
Tenkel 2, Šouc 2.
Naši kadeti zohrali ďalšie dva majstrovské zápasy
s Prievidzou.
Prvý zápas sa vyznačoval kvalitnými obranami.
Obe družstvá mali slabšiu streľbu spod koša, no
Žiarčania vďaka rýchlym protiútokom ušli domácim
o 10 bodov. V tretej štvrtine zbytočnými chybami
umožnili súperom vyrovnať skóre, ktoré sa ťahalo
až do konca zápasu. Dobrá taktika a presné trestné
hody Štefanču v posledných sekundách naklonili víťazstvo na stranu Žiarčanov.
2. zápas: BC Prievidza mládež „B“ – MŠK BK Žiar
nad Hronom 72: 61
Strelci: Štefanča 21, Tenkel 11, Kašša 9, Šouc 9, Galko 5 , Skladan 4.
Druhý zápas bol dosť zbrklý, časté straty a veľa
faulov na kráse hry nepridalo. Domáci si od začiatku
udržiavali mierny náskok, ktorý dotiahli do víťazstva.
Družstvo Žiaru odišlo kondične, nakoľko súper nasadil vysoké tempo s častým striedaním, ktoré naši
hráči neudržali.
Eduard Frický, tréner
STARŠÍ MINI

Majstrovstvá oblasti
MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Považská Bystrica 51:38 (21:12)
Strelci: Horváth 14, Záhorec 10, Majer 6, Holička 6,
Šály 5, Mokroš 4, Nagy 3, Kvapil 2, Dérer 1.
MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Považská Bystrica 46:39 (18:18)
Strelci: Holička 12, Mokroš 7, Šály 6, Horváth 6, Záhorec 5, Nagy 3, Vinarčík 3, Kvapil 2, Majer 2.
V 6. kole privítali Žiarčania na svojej palubovke Po-

važskú Bystricu a podľa všetkého išlo o priamy súboj
o postup na MSR. Neustále sa zlepšujúca Považská
Bystrica totiž dokázala poraziť už aj majstrov Slovenska zo Žiliny. Vzrastom útlejší domáci mali s fyzicky
disponovaným súperom hlavne v útoku problém
presadiť sa, a tak o všetkom rozhodla ich agresívna
obrana. Hralo sa s obrovským nasadením a Považskobystričania pomerne často v útoku strácali lopty.
Žiarčania to zrýchleným prechodom do útoku veľmi
efektívne využívali. V závere druhého zápasu, ktorý
po zlom úvode 1:8 otáčali až v tretej štvrtine, ukázali
domáci pevné nervy a náskok, ktorý sa z 10 bodov
scvrkol až na 2, už nepustili z rúk a zaslúžene vyhrali.
Norbert Nagy, tréner
MLADŠÍ ŽIACI

Mladší žiaci prehrali s Handlovou
1. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 51:63
Strelci: Koňarik 14, Rajnoha 13, Kádaši 12, Ostáš 4,
Záhorec 2, Mokroš 2, Holička 2, Šarkozi 2, Kuchár 1.
2. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 40:45
Strelci: Kádaši 10, Kuchár 8, Koňarik 8, Rajnoha 8,
Ostáš 5, Mokroš 2.
Naši mladí basketbalisti odohrali 14. 12.2011 ďalšie 2 zápasy. Bola to dohrávka, pretože v riadnom
termíne sa nemohli odohrať pre chorobu hráčov.
Od prvej minúty bolo jasné, že to budú vyrovnané
zápasy, až na hru pod košom. Tam mala Handlová
jasnú prevahu o 2 vysokých hráčov, ktorí pod obidvoma košmi dominovali. A v tejto kategórii je ešte
veľmi ťažké ubrániť o hlavu vyšších hráčov, keď sú
ešte aj takí pohybliví ako boli Handlovčania. Pri troške šťastia a lepšom premieňaní protiútokov mohli
byť tieto zápasy ešte vyrovnanejšie.
Za bojovnosť treba pochváliť všetkých hráčov,
kde strelecky vynikli tradičné opory Koňarik, Kádaši
a Rajnoha.
Miloš Slávik, tréner

Vianočný beh v Lučenci

Druhý sviatok vianočný je pre väčšinu z nás
tradičným dňom osláv a zábavy. Pre bežcov je
však 26. december tradičný z iného dôvodu.
Tento deň sa totiž v Lučenci každoročne koná
prestížny Vianočný beh. Podobne ako v minulosti, ani tentokrát nechýbali špičkoví bežci
zo Slovenska i zo zahraničia a v 266 člennom
štartovom poli figurovali aj reprezentanti nášho
AK MŠK.
Napriek tomu, že išlo v poradí už o 44. ročník,
organizátori ukázali, že stále dokážu niečím pre-

kvapiť. Počas tohto ročníka priniesli úplnú novinku
a okrem tradičných disciplín (20 km, 10 km, 5 km)
ponúkli bežcom, resp. bežeckým tímom, možnosť
zmerať si sily v štafete pozostávajúcej zo štyroch
päťkilometrových úsekov. Spomínanú novinku
(4 x 5 km) využilo aj naše kvarteto v zložení: M.
Čaba, J. Forgáč, P. Smelák a P. Kováč.
Už prvý úsek v podaní Miroslava Čabu predznamenal medailový potenciál Žiarčanov, keď im
po prvej odovzdávke patrilo 3. miesto. Druhá časť
a výborný výkon Jakuba Forgáča priniesli predbehnutie Vysokoškolskej atletickej zostavy a priebežnú
2. pozíciu. Na svojich päť kilometrov sa následne
vydal Peter Smelák a počínal si rovnako dobre. Favorizované Lučenecké A-čko dokázal predstihnúť
a štafeta Žiaru tak do posledného úseku vybiehala
na prvej pozícii. Peter Kováč v úlohe finišujúceho
člena ustrážil prvú priečku a naše kvarteto sa tak
s časom 1:14:18 tešilo zo zlatej medaily. Domáce
A-čko napokon zaostalo o poldruha minúty.
Úspešne nás prezentoval aj Samo Čaba. Na 1500
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Bronzový Samo Čaba (vľavo).
metrovej trati určenej pre atletické nádeje si vďaka
času 4:16 dobehol pre bronzovú medailu. Potešila
aj 7. priečka Márie Čabovej v behu na 10 km a pri
silnej konkurencii zaujal predovšetkým výborný
výkon 47:17,6. Nemenej zaujímavý bol aj výsledok
Adama Pajunka. Ten sa venuje výlučne šprintérskym disciplínam, štartom na 5 kilometrovej trati
a časom 22:04,4 však prekvapil zrejme aj sám seba.
Na záverečnom vyhodnotení naši bežci ešte zatlieskali absolútnemu víťazovi Harsanimu Tamasovi
z Maďarska a po prebraní cenných kovov už upriamili svoju pozornosť na nastávajúcu sezónu. (pk)
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Zverko päťnásobným majstrom Slovenska
CYKLISTIKA

Vyvrcholením cyklokrosovej sezóny 2011 boli
Majstrovstvá Slovenska v cyklokrose, ktoré sa
uskutočnili v nedeľu 11. decembra 2011 v Prievidzi. Majstrovstvá boli zároveň posledným trinástym kolom Slovenského pohára BCF v cyklokrose.
Organizátorom podujatia bol z poverenia Slovenského zväzu cyklistiky Cyklistický klub Pravenec.
Na tomto podujatí sa úspešne predstavili aj vybraní cyklisti MŠK Žiar nad Hronom, pre ktorých je
cyklokros výbornou prípravou na nadchádzajúcu
sezónu na ceste.
Majstrovská cyklokrosová trať merala 2800 metrov a viedla po priľahlých lúkach a uličkách sídliska Sever v Prievidzi. Prognóza o náročnosti trate
sa naplnila a pretekári boli dokonale preverení
po stránke fyzickej, ako aj technickej. Napriek krásnemu slnečnému počasiu sa na okruhu tvorila
tenká blatistá a šmykľavá vrstva, ktorá nútila pretekárov k absolútnej koncentrácii. Rýchly terén si
vyžadoval značnú technickú zručnosť, hlavne v zákrutách, kde pretekári často padali, a tak sa mnohí
pripravili o možnosť dobrého výsledku.
Ako prví sa na štart postavili žiaci, ktorí absolvovali pretek na 20 minút. Cyklistický klub MŠK Žiar
nad Hronom v tejto kategórii reprezentovala
dvojica Ján Gajdošík a Jakub Varhaňovský. Obaja
podali na trati výkon na hranici svojho maxima
a nesklamali. Ján Gajdošík obsadil šieste a Jakub
Varhaňovský siedme miesto. Nečakaným majstrom
Slovenska v tejto kategórii sa stal pretekár ŽP Šport

Podbrezová Tomáš Kapajčík. Favorit tejto kategórie,
Alex Zeman, z ŠKC Dubnica po technickej poruche
a následnej penalizácii rozhodcovským zborom
skončil na 4. mieste. Po kategórii žiakov bola s veľkým očakávaním odštartovaná kategória kadetov
na 30 minút. Na štarte nechýbal najväčší favorit
preteku, talentovaný cyklista MŠK Žiar nad Hronom, David Zverko spolu s klubovými spolujazdcami Jurajom Bellanom a Kristiánom Zimánym. Ihneď
po štarte sa na čele usadila dvojica Žiarčanov David
Zverko a Juraj Bellan, prenasledovaná dvojicou Pavol Kvietok zo ŽP Šport Podbrezová a Michal Bušfy
z CyS Žilina. Prenasledovatelia však nasadenému
rýchlemu tempu cyklistov MŠK Žiar nad Hronom
nestačili, a tak sa o víťazovi rozhodovalo medzi
Žiarčanmi. V záverečnom okruhu sa David Zverko odpútal od svojho súpera, vytvoril si nepatrný
náskok a bezpečne zvíťazil pred klubovým spolujazdcom Jurajom Bellanom, ktorému patrilo striebro. Víťazstvo Zverka je o to cennejšie, že štartoval
na požičanom bicykli, pretože počas rozjazďovania
zlomil na svojom bicykli rám. Titulom majstra Slovenska v cyklokrose si tak Zverko pripísal na svoje
konto v tejto sezóne už piaty titul majstra Slovenska. Menej šťastia mal kadet Kristián Zimány, ktorému evidentne nesadla trať a obsadil konečné piate
miesto.
Suverénnym majstrom Slovenska v cyklokrose
v elitnej kategórii mužov sa stal Róbert Gavenda,
pretekár belgickej „stajne“ KDL Landbouwkrediet
Cycling Team. Druhé miesto obsadil Martin Ha-

David Zverko na víťaznej priečke.
ring z CK Banská Bystrica a tretie Václav Metlička
z Johnson Controls Mladá Boleslav.
F. Sitora

Stretnutie žiarskych atletických legiend
ATLETIKA

V závere mesiaca november sa uskutočnilo
v Žiline stretnutie 250 bývalých, ale aj súčasných atlétov, trénerov a funkcionárov pri príležitosti 90. výročia založenia prvého atletického
oddielu v Žiline.
Hosťami boli Juraj Blanár, predseda Žilinského
samosprávneho kraja, Igor Choma, primátor mesta
Žilina, Anna Kirnová, generálna sekretárka Slovenského atletického zväzu a Ivan Čierny, ktorý zastupoval Slovenský olympijský výbor a Juraj Straka,
dlhoročný predseda atletického klubu.
Zo žiarskeho atletického klubu boli pozvaní
a ocenení za vynikajúce výkony a vzornú reprezentáciu atléti, ktorí počas svojej športovej kariéry
hosťovali za Žilinu.
Na stretnutie prišli také mená žiarskej atletiky
ako Janka Tesáková (Augustínová), Peter Krajčovič,
Ondrej Molnár, Milka Čížová (Lajčiaková), Oliver
Dávid, Slávka Štefancová, Miroslav Čaba a Miroslav

Zľava: Vilo Toporcer ml., Slávka Štefancová, Oľga
Toporcerová, Milka Čížová, Miro Čaba, Viliam Toporcer, Janka Tesáková, Miro Rybársky, Oliver David.
Rybársky – reprezentanti a rekordéri ešte Československa, pod vedením v histórii žiarskej atletiky,
najúspešnejšej trénerskej dvojice, manželov Oľgy
a Viliama Toporcerových. Ešte aj v súčasnej dobe
sú platné „fúzaté“ československé rekordy z rokov
1974 – 1982 v štafete dievčat na 3 x 600 m a výkon

Janky Eckertovej (Považanovej †) v behu žiačok
na 600 m 1:36,0. Počet medailí z Majstrovstiev
Československa a Slovenska, ktoré títo pretekári
zozbierali je niekoľko desiatok! Dnes ochotne odovzdávajú bohaté skúsenosti, ktoré sa nedajú naučiť
či prečítať, len prežiť, mladým žiarskym atlétom.
Nádherné stretnutie plné dojmov a krásnych
emócií po rokoch sa začalo už cestou do Žiliny.
Spomienky na roky strávené pri atletike sú úžasné
a keby cesta trvala aj niekoľko hodín, určite by bolo
na čo spomínať. Najväčšie očakávania a emócie
boli na stretnutie s našimi trénermi, veď väčšina
z nás ich nevidela aj viac ako 25 rokov. O to vrúcnejšie bolo toto spoločné zvítanie. Nekonečné spomienky na nádherný čas strávený pri športe trvali
do neskorých nočných hodín. Cestou domov sa
dala dohromady partia, ktorá sa rozhodla zorganizovať podobné stretnutie žiarskych atlétov v tomto
roku počas žiarskeho polmaratónu.
MR

