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V tomto čísle:
ZO SEPTEMBROVÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V piatok 30. septembra sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Poslanci rokovali aj o zmene rozpočtu.
Bližšie informácie na strane 2.

Minister zdravotníctva sa stretol
s postihnutými deťmi

DNI DOBROVOĽNÍCTVA

Tento rok sa nesie v znamení dobrovoľníctva.
Pri tejto príležitosti si školáci z „Jednotky“ pripravili celodenný program na celom území mesta.
Na zveľaďovaní mestských priestranstiev sa podieľali aj pracovníci mestského úradu. Strana 5.

STRANA 3

KNIŽNICA SA SŤAHUJE
DO NOVÝCH PRIESTOROV

Mestská knižnica Michala Chrásteka bude
po novom sídliť v priestoroch Mestského kultúrneho centra. Kultúrna činnosť v meste tak bude
centralizovaná v jednej budove. Viac na 5. strane.

Nová partnerská zmluva
medzi Žiarom a Svitavami

PRIMÁTOR PODAL TRESTNÉ OZNÁMENIE

STRANA 2
V súvislosti s rozkrádaním peňazí, ktoré mali
byť určené na riešenie rómskeho problému,
podal primátor Černaj trestné oznámenie. Problémom je 58,5 milióna eur. Viac informácií z tlačovky na strane 2.

Potravinová pomoc
už dorazila aj do Žiaru

13.-15. október 2011

STRANA 3

Poslanecká kancelária
opäť otvorená každú stredu
od 17.00 do 19.00 hod.
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Zo septembrového mestského zastupiteľstva

Posledný septembrový piatok sa uskutočnilo
4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 17 poslancov.
V úvode zasadnutia sa poslancom predstavil Ján Valent, nový okresný riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Poslancov informoval o krokoch, ktoré
chce ako riaditeľ zaviesť do praxe a oboznámil ich aj
s činnosťou policajného zboru za posledné obdobie.
Polročnú monitorovaciu správu a informáciu o plnení rozpočtu mesta k 31. júlu predniesol hlavný
ekonóm Juraj Gallo. Celkové plnenie bolo na úrovni 7 802 121 eur, pričom bežný rozpočet sa vyvíjal
s kladným saldom v sume 102 686 eur. Na prefinancovanie projektov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu mesto čerpalo kontokorentný úver v sume
243 556 eur. Zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ
prišla suma 528 034 eur ako refundácia za projekty vyfinancované ešte v roku 2010. Na prefinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR odišli z účtu
mesta finančné prostriedky v sume 1 812 596 eur.
Tieto prostriedky by sa do konca roka mali vrátiť
na účet mesta. Poslanci počas tohto bodu programu schválili návrh na druhú zmenu rozpočtu, ktorá
predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu mesta
o 30 000 eur.
Ďalším bodom programu bola správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2010/2011, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorú
predniesla vedúca odboru školstva a športu Marta
Mergová.
Pred poslancov predstúpila aj Monika Minárová,
vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa, ktorá prítomných informovala o sociálnej pomoci občanom

mesta. O činnosti Mestského kultúrneho centra
za prvý polrok tohto roku oboznámila poslancov
Alena Kršiaková, ktorá je dočasne poverená riadením MsKC. Okrem iného poskytla informácie o Mestskej knižnici Michala Chrásteka, o uskutočnených
kultúrnych podujatiach či o plnení rozpočtu MsKC
k 30. júnu 2011. Správu o stave rozkopávok na území mesta predniesla Stanislava Holosová z oddelenia
územného plánovania a bytovej politiky. Poslanci
tiež schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia
o dani z nehnuteľnosti.
Členstvo v MŠK bude viazané členským príspevkom
Počas interpelácie poslancov vystúpil aj poslanec, a zároveň konateľ MŠK, Norbert Nagy. Verejnosti oznámil základné zmeny, ktoré nastali v klube
po jeho zvolení do funkcie. „Vopred môžem oznámiť, že sú piliere, s ktorými sa hýbať nebude – dva
najväčšie kolektívne športy, volejbal a basketbal,
ktoré sú finančne najštedrejšie dotované a sú organizačne najviac náročné, budú v prísnejšom režime v športovej činnosti. Ostatných klubov sa to
veľmi nedotkne. Chceme tiež vyriešiť registráciu
členov. To znamená, že členovia sa do MŠK budú
prihlasovať prihláškou, trvalé členstvo bude viazané
na členský príspevok, ktorý keď nebude zaplatený,
členstvo zanikne. Na druhej strane, pre všetkých členov MŠK budú vyjednané výhody pri návšteve športových zariadení v meste. Ďalej môžem povedať, že aj
rodičia detí, ktoré nemajú 18 rokov, budú môcť za ne
rozhodovať. Umožníme tak deťom a mládeži podieľať
sa na činnosti športových klubov prostredníctvom zákonného zástupcu.“ Sprísni sa aj kontrola finančných
prostriedkov v jednotlivých kluboch. „Aby sme lepšie
skontrolovali tok finančných prostriedkov, určite sa
budú klubové členské príspevky platiť iba na účet MŠK
prostredníctvom banky, internetbankingu, prípadne
priamo do pokladne. Hospodárska smernica prikáže
prezidentom klubov vytvárať iba vyrovnané rozpočty. Žiadny klub nebude môcť mať väčšie náklady ako
výnosy. Rozpočet tak nemôže byť schválený na ďalší
rok vo väčšej výške ako sú plánované výnosy,“ spresnil
na záver Norbert Nagy.
(li)
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Černaj podal trestné oznámenie
za rozkrádanie peňazí
určených na rómsky problém
V piatok 30. septembra podal primátor Ivan Černaj trestné oznámenie na prokuratúre v súvislosti
s rozkrádaním peňazí, ktoré mali byť určené na riešenie rómskeho problému.
Černaj sa tak rozhodol urobiť po tom, ako štátna
tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Lucia Nicholsonová, oficiálne priznala, že peniaze
určené na riešenie rómskych osád z Európskeho sociálneho fondu skončili v rukách súkromných podnikateľov. Ako uviedla, „problémom“ je 58,5 milióna eur.
Ivan Černaj: „Som absolútne šokovaný! Potvrdzuje sa
tak to, na čo upozorňujeme už dávno – na miliónoch
a miliardách určených na riešenie rómskeho problému sa niekto poriadne nabaľuje. Čo je však absurdné a šokujúce, že štátna tajomníčka Nicholsonová
priznala, že spätne dokonca nevedia posúdiť, ako sa
peniaze používajú.“ Podľa portálu Aktuálne.sk tiež Nicholsonová povedala: „Je problém s kapacitami a časom.“ Černaj to považuje za nemiestny žart. „Vysoká
štátna úradníčka nevie povedať kam a prečo miznú
miliardy?! Som zvedavý, čo na to povedia v Európskom sociálnom fonde“, dodal Černaj. Podľa neho, ak
sa peniaze z nášho rozpočtu alebo z fondov EÚ minú
inak ako mali, dokonca sa na nich niekto obohacuje,
ide o závažnú trestnú činnosť. „Preto som sa obrátil
na prokuratúru. To sa musí riadne vyšetriť“, doplnil.
Ivan Černaj pred niekoľkými mesiacmi založil nepolitickú iniciatívu Zobuďme sa!, ktorej ambíciou je
vytvárať legitímny tlak na zodpovedné orgány, aby
sa konečne seriózne začali zaoberať nelegálnymi
rómskymi osadami a problémom s neprispôsobivými občanmi. Iniciatívu zatiaľ podporilo viac ako štyristo nespokojných primátorov a starostov. „Dvadsať
rokov sa do vzduchu vyhadzujú desiatky miliónov
eur, pričom efekt je taký, že nám hrozí demografická katastrofa a rastie počet nelegálnych osád. Medzi
ľuďmi vzrastá napätie a nič sa nedeje. Pozrime sa,
k čomu dochádza v Bulharsku“, zdôraznil Ivan Černaj.
(li)

Mesto obnovilo partnerskú zmluvu so Svitavami

Zmluvu podpísali starosta Svitáv David Šimek
a primátor Žiaru Ivan Černaj.
Primátor mesta Ivan Černaj spolu s poslankyňou
Máriou Biesovou a poslancami Emilom Vozárom,
Petrom Dubeňom, Martinom Sklenkom a Richardom Rišňovským navštívili minulý týždeň mesto

Svitavy v Českej republike.
Cieľom cesty bol podpis novej partnerskej zmluvy, ktorú za obe mestá uzatvorili Ivan Černaj a nový
starosta Svitáv David Šimek vo štvrtok 29. septembra. Zmluva hovorí predovšetkým o rozvoji medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, hospodárstva,
školstva a športu. V uplynulých piatich rokoch bola
kooperácia mimoriadne úspešná medzi školami, kde
prebehlo viacero výmenných návštev žiakov aj učiteľov. Základné školy, ako aj základné umelecké školy
nadviazali obojstranne prínosnú spoluprácu, vďaka
ktorej si odovzdávajú bohaté skúsenosti. Partnerstvo
medzi Žiarom nad Hronom a Svitavami sa datuje už
od šesťdesiatych rokov minulého storočia, avšak v 90tych rokoch úplne upadlo následkom zmeny režimu.
Oživené bolo až vďaka súčasnému primátorovi Ivanovi Černajovi a vtedajšiemu starostovi Svitáv Václavovi

Koukalovi. „Za tých päť rokov sa spolupráca medzi
našimi mestami rozvinula na mnohých úrovniach,
stretávajú sa hlavne školáci, športovci a umelci. Predĺžením partnerstva na ďalších päť rokov môžu obidve
mestá spoluprácu a vzájomné spoznávanie sa prehlbovať,“ uviedol Ivan Černaj. Veľmi dobré dojmy majú
z návštevy Svitáv aj zúčastnení poslanci. „Návštevu
vnímam veľmi pozitívne. Plánujeme realizovať výmeny športových družstiev, aby sa šport do vzájomnej
spolupráce zapojil ešte intenzívnejšie. Chceli by sme,
aby sa chodilo na športové podujatia do Svitáv a naopak,“ uviedol Peter Dubeň. Mária Biesová hodnotila
pracovnú cestu rovnako pozitívne: „Malo to úžasný
poznávací význam. Môžeme im len závidieť podporu
štátu v oblasti kultúry a športu, ktoré majú na vysokej
úrovni. Snáď to bude raz aj na Slovensku. “
Zuzana Čerťaská
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Minister zdravotníctva sa stretol
so zdravotne postihnutými deťmi

V pondelok 26. septembra sa v rámci svojho
pracovného programu zastavil v Žiari nad Hronom minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik.
Navštívil žiarsku Nemocnicu s poliklinikou, Pastoračné centrum a zúčastnil sa aj svätej omše.
Hlavnou témou návštevy žiarskej nemocnice bolo
vyriešenie situácie ohľadne Lekárskej služby prvej
pomoci. Ivan Uhliarik: „Riešili sme konkrétne veci
z hľadiska poskytovania prvej pomoci detských lekárov či stomatológov v regióne.“ Ministrovi preto
vo veľkej miere pomáha práve priamy kontakt s lekármi či zdravotníckym personálom dozvedieť sa
o konkrétnych problémoch v zdravotníctve. „Do regiónov sa snažím chodiť každý týždeň a aj takýmto
spôsobom sa stretávať s lekármi či s občanmi. Pretože z Bratislavy od zeleného stola je naozaj ťažké
niečo zisťovať.“ Počas svojej návštevy v Žiari sa minister Uhliarik stretol aj s postihnutými deťmi a ich
rodičmi z občianskych združení Mosty a Okáčik.
„Z týchto ľudí cítim obrovskú inšpiráciu a silu. Sám
mám päť detí a viem, aké je to náročné. A keď má
niekto určitú formu hendikepu, je to o to ťažie pre
rodičov. Takéto stretnutia ma preto vždy napĺňajú

vnútornou silou.“ Počas rozhovoru Ivan Uhliarik
zdôraznil i niektoré konkrétne kroky jeho ministerstva, ktoré postihnutým ľuďom aspoň v malej
miere pomôžu zmierniť ich znevýhodnenie voči
zdravým jedincom. „Do konca tohto roku musia
mať všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
vrátane lekárov, vybudovaný bezbariérový prístup.
Od 1. apríla tohto roku držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutých, keď zaplatia na doplatkoch
na liekoch viac ako 30 eur za štvrťrok, zvyšok im
vráti zdravotná poisťovňa. Toto sú konkrétne kroky, ktoré sa takýmto skupinám obyvateľstva snažia
ekonomicky pomáhať.“ Minister sa v Žiari dozvedel
aj o probléme autistických detí a ich diagnostiky.
„Na tom by sme mali naozaj začať pracovať, pretože takéto dieťa pôsobí od malička ako úplne zdravé
a normálne dieťa, ale pritom má hendikep autistu.
Čím neskôr sa začne liečba, tým horšie pre dieťa
a jeho rodinu. Tie deti sú však úplne zlaté, majú
také isté problémy i radosti ako ich zdraví kamaráti, preto by sme mali začať viac pracovať s ich diagnostikou,“ dodal na záver Ivan Uhliarik.
Minister prišiel do nášho mesta na pozvanie Magdy Poloňovej, regionálnej tajomníčky KDH. „Veľmi
som túžila pre ministra pripraviť program s postihnutými alebo inak obdarovanými deťmi a ich rodinami. Som preto veľmi rada, že prišlo toľko ľudí,
ktorí sa s ministrom chceli stretnúť. Mohli mu tiež
predostrieť konkrétne problémy, ktoré ich trápia.“
Počas pracovného výjazdu do nášho mesta absolvoval Ivan Uhliarik aj svätú omšu v Kostole Sedembolestnej Panny Márie a pracovný obed s primátorom mesta a riaditeľom nemocnice.
(li)

Potravinovej pomoci sa dočkali už aj v Žiari
Potravinová pomoc pre sociálne znevýhodnené skupiny dorazila do nášho mesta vo štvrtok
22. septembra. Múku a cestoviny si vyzdvihlo
500 obyvateľov s trvalým pobytom na území
mesta.
Občania si potravinovú pomoc mohli vyzdvihnúť
od pondelka 26. septembra do stredy 28. septembra. Miriam Mezeiová, Odbor starostlivosti o obyvateľa: „Tovar si preberali dôchodcovia so starobným
dôchodkom nie vyšším ako 305 eur, poberatelia
dávky v hmotnej núdzi a nízkopríjmové rodiny.“
Potravinová pomoc je 20 kilogramov hladkej múky
a 20 kilogramov cestovín. Podľa Miriam Mezeiovej,
najviac občanov prišlo v prvý deň vydávania v dopoludňajších hodinách. V tento deň sa vydala približne polovica z celkového objemu tovaru. „Tento
spôsob pomoci je jednorazový a riadi sa v zmysle
platnej legislatívy Európskej únie. Program sa
uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.
Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva SR a tento rok sa do neho zapojilo aj Slovensko,“ špecifikovala Miriam Mezeiová. Potravinová
pomoc sa má distribuovať do konca tohto roka.
Druhé, a pravdepodobne i posledné kolo evidencie a následnej distribúcie tovaru obyvateľom Žiaru
nad Hrom sa začalo posledný septembrový týždeň.
Občania sa do zoznamu môžu prihlásiť do 10. októbra. „Dovoz potravín, a následne presný dátum
výdaja tovaru v tejto chvíli my ako samospráva,
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povedať nevieme, keďže je závislý od schopnosti
Potravinovej banky požadované množstvo tovaru
doviezť,“ dodala na záver Miriam Mezeiová.
Nárok na potravinovú pomoc majú skupiny
obyvateľov – v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené
do osobnej starostlivosti, fyzické osoby, ktoré sú
poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, osoby na hranici životného minima a poberatelia dôchodku,
ktorých výška nepresahuje 305 eur. V prípade, že
aj vy patríte do tejto skupiny a máte záujem o potravinovú pomoc, prineste potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne potvrdenie
zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku na Mestský úrad do Kancelárie prvého kontaktu. Ďalšie potrebné informácie nájdete na webovej stránke mesta www.ziarnadhronom.sk.
(li)
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Občania môžu podávať
pripomienky
ku komunitnému plánu

Verejnej prezentácie komunitného plánu
sa zúčastnilo iba niekoľko občanov.
V pondelok 19. septembra prezentovalo
mesto Žiar nad Hronom – Odbor starostlivosti
o obyvateľa pred občanmi mesta Komunitný
plán sociálnych služieb.
Verejná prezentácia sa uskutočnila v priestoroch
Mestského kultúrneho centra. Okrem zástupcov
pracovnej skupiny, ktorá spolupracovala na vypracovaní materiálu, sa prezentácie zúčastnilo i niekoľko občanov. Nechýbalo ani vedenie mesta, niektorí
poslanci mestského zastupiteľstva a kolektív Odboru starostlivosti o obyvateľa, ktorý materiál spracoval. Občania boli o verejnom stretnutí informovaní
v dostatočnom časovom predstihu, napriek tomu
prišli iba traja.
Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti
o obyvateľa: „Komunitný plán je strategický dokument, ktorý je mesto (obec) v zmysle zákona
o sociálnych službách povinné zhotoviť a predložiť
verejnosti na verejnú diskusiu. Následne na to sa
prerokováva na mestskom zastupiteľstve.“ Materiál
sa zaoberá potrebami komunít a jednotlivcov, ktorí
žijú na území mesta. Dokument je v elektronickej
podobe sprístupnený na webovej stránke mesta,
v písanej verzii na informáciách Mestského úradu
a u zamestnancov Odboru starostlivosti o obyvateľa. „Občania si ho môžu prísť naštudovať, nazrieť
doň a pripomienkovať ho do 10. októbra. Vtedy
bude prijímanie pripomienok uzatvorené, keďže
potrebujeme určitý časovú rezervu na to, aby sme
prípadné pripomienky mohli do dokumentu zapracovať a tak ho predostrieť mestskému zastupiteľstvu na schválenie,“ vysvetlila Monika Minárová.
Komunitný plán sa zameriava na komunity, ktoré na území mesta existujú. „V našom prípade ide
o štyri cieľové skupiny – seniorov, zdravotne postihnutých, rodiny s deťmi a občanov v núdzi. Špecifikovanie skupín obyvateľov prebehlo na zasadnutiach pracovnej skupiny, ktorá zasadala v určitých
intervaloch v rámci tvorby dokumentu. Zjednotili
sme sa práve na spomínaných štyroch komunitách
z jednoduchého dôvodu – dávajú o sebe vedieť, že
na území mesta existujú, sú zastúpené aj v určitých
inštitúciách, čiže majú za sebou napr. občianske
a neformálne združenia, ktoré sa hlásia k životu, a
majú snahu riešiť problémy týchto občanov,“ konkretizovala ďalej Monika Minárová.
Pripomienky môžu občania vhodiť do urny
umiestnenej na prízemí Mestského úradu v Žiari
nad Hronom, poslať e-mailom na adresu: miriam.
mezeiova@ziar.sk alebo dagmar.stifnerova@ziar.sk
alebo podať osobne u ktoréhokoľvek zamestnanca
Odboru starostlivosti o obyvateľa.
(li)

4

4. október 2011 | Mestské noviny

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mesto je po veľkom upratovaní
Mesto Žiar nad Hronom
v spolupráci so spoločnosťou Technické služby – Žiar
nad Hronom, a. s. realizovalo Dni jesennej čistoty 2011
od pondelka 19.9. do soboty 24.9.2011.
Od 10.00 hod. do 18.00
hod. bolo 22 veľkokapacitných kontajnerov a 2 mobilné zberne podľa harmonogramu postupne k dispozícii
na území celého mesta a
mestských častí s cieľom

umožniť občanom zbaviť sa
nepotrebných vecí. Na skládku odpadu bolo vyvezených
154 880 kg objemného odpadu v 158 veľkokapacitných
kontajneroch. Okrem toho
občania odovzdali 9 860 kg
elektroodpadu, 2 410 kg pneumatík, 4 000 kg nebezpečného odpadu, 370 kg kovov
a 2 470 kg okien.
Potrebné informácie o nasledujúcej akcii – Dňoch
jarnej čistoty 2012 budú

zverejnené prostredníctvom
Mestských novín, webovej
stránky mesta www.ziar.sk,
informačnej tabule MsÚ v Žiari nad Hronom a v Šášovskom
Podhradí, mestskej televízie
ATV, mestského rozhlasu a
www.ziar24.sk. Občania
sa môžu obrátiť so svojimi
pripomienkami a podnetmi
telefonicky na Zelenú linku
0800 500 501 alebo odbor životného prostredia 678 71 24.
OŽP

Aktivačný pracovník Jaroslav Tóth
ako asistent pri VKK Pod Donátom.

Nové nálepky upozorňujú na povinnosti majiteľov psov na území mesta
Psie exkrementy voľne ponechané na verejných
priestranstvách sú zdrojom rôznych ochorení
a najviac ohrozujú malé deti. Mesto aj touto cestou apeluje na občanov, aby výlučky po svojich
štvornohých miláčikoch zbierali sáčkov a ukladali
do príslušných košov. Niektorí naši spoluobčania –
majitelia psov s plnením tejto povinnosti nemajú
žiadny problém, avšak nájdu sa aj takí, ktorí túto
povinnosť ignorujú a na upozornenia spoluobčanov reagujú arogantne. Mnohokrát ide o majiteľov veľkých plemien psov. Títo občania však
môžu zaplatiť blokovú pokutu na mieste vo výške
V mesiaci august pracovníci MsÚ – Odbor životného prostredia nalepili na koše na psie
exkrementy na území mesta nové nálepky upozorňujúce majiteľov psov na povinnosti vyplývajúce z VZN o verejných priestranstvách.

do 33 eur.
V súčasnej dobe je na území nášho mesta rozmiestnených 81 tzv. psích košov. Jedným z pozitívnych príkladov je aj 13-ročná žiačka žiarskej
základnej školy (na fotografii), pre ktorú je samozrejmosťou odkladať exkrementy po svojom miláčikovi do koša.
OŽP

Nové nálepky na psích košoch.

Druhé stretnutie s predsedami bytových spoločenstiev
V stredu 14. septembra sa uskutočnilo v tomto
roku druhé stretnutie zástupcov mesta s predsedami bytových spoločenstiev a zástupcami
vlastníkov bytov.
Stretnutie predsedov bytových spoločenstiev
a zástupcov vlastníkov bytov sa organizuje s cieľom otvorene komunikovať s občanmi a podať
aktuálne informácie z diania v meste. Zamestnanci
mesta informovali o aktuálnych témach z rôznych
oblastí. Ivana Martincová Škriniarová, vedúca Odboru životného prostredia: „Predsedov sme informovali o blížiacich sa Dňoch jesennej čistoty 2011
(vyhodnotenie Dní jesennej čistoty prinášame už
v tomto čísle - pozn. red.), o spôsobe a význame
triedenia použitých jedlých olejov z domácností,
ich následnom zhodnotení u spracovateľa a tiež
o povinnostiach vyplývajúcich z nájomnej zmluvy
k stojiskám a zberným nádobám, konkrétne povinnosti dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov
(predtým „deratizácia“).“ Z oblasti verejnej zelene
sa predsedovia dozvedeli o blížiacej sa náhradnej
výsadbe v meste a súťaži Strom roka 2011. „Predsedov sme vyzvali na podávanie návrhov na zaujímavé dreviny v meste, z ktorých by sme mohli po
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posúdení jeden vybraný návrh prihlásiť do súťaže
Strom roka 2012. Tipy na súťažný strom roka môžu
občania zasielať na Odbor životného prostredia,“
konkretizovala Ivana Martincová Škriniarová.
Predsedovia a zástupcovia dostali aj všeobecné
informácie potrebné pri vybavovaní žiadosti o budovanie parkovísk v spolupráci mesto – bytové
spoločenstvá. Podrobné informácie sú k dispozícii
aj na webovej stránke mesta (v sekcii Ako vybaviť:
Technická infraštruktúra a doprava).
Prítomným sa prihovoril aj konateľ Technických
služieb, s. r. o. Peter Antal, ktorý vyzval predsedov
a zástupcov k otvorenej spolupráci medzi technickými službami a spoločenstvami týkajúcej sa
údržby verejnej zelene a verejných komunikácií.
„Predsedov a zástupcov sme informovali i o súťaži pre bytové spoločenstvá o najlepšie separujúce
bytové spoločenstvo, ktorú sme realizovali z projektu Intenzifikácia separovaného zberu,“ dodala
Martincová Škriniarová. V závere stretnutia odzneli
rôzne podnety, pripomienky a názory predsedov
a zástupcov, na ktoré odpovedali kompetentní zamestnanci a vedenie mesta.
(li)
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Najviac dobrovoľníkov mala „Jednotka“
Rok 2011 je rokom dobrovoľníctva. Práve preto sa žiaci Základnej školy na Ul. Dr. Janského
v piatok 23. septembra zapojili do niekoľkých
dobrovoľníckych činností.
„Jednotka“ sa už takmer rok snaží intenzívne
spolupracovať s mimovládnymi organizáciami
a Iuventou. Zuzana Rosenbergová, pedagogička:
„Dni dobrovoľníctva sa na Slovensku uskutočnili
po tretíkrát. Naša škola sa ich zúčastnila prvýkrát.
Našim žiakom sme chceli ukázať, že pomáhať môže
každý, a to bez nároku na odmenu.“ Do Dní dobrovoľníctva sa zapojila celá škola, čiže 557 žiakov,
49 pedagógov, spevácky zbor seniorov, centrum
dobrovoľníctva INEX a mimovládna organizácia
INTEGRA. Žiarska „Jednotka“ tak získala celoslovenské prvenstvo v počte zúčastnených. Dobrovoľníci
mali zastúpenie v nemocnici, Domove dôchodcov
a Domove sociálnych služieb, v útulku, materskom
centre Mravenisko, na všetkých detských ihriskách,
v parku na Svätokrížskom námestí, v Doméne,
na Mestskom úrade a na námestí. „Mimovládna
organizácia INTEGRA pripravila program pre deti
v školskom klube. Deti sa naučili africký tanec, ktorý
ich učil pravý Afričan Bennet a vyrábali aj futbalovú
loptu a koberček. Pred deti z druhého stupňa sme
pripravili workshop o dobrovoľníctve v spolupráci
s centrom dobrovoľníctva INEX (Slovák, Talianka,
Ukrajinka). V popoludňajších hodinách sme sa

prostredníctvom Skype spojili s Bruselom, konkrétne s eurokomisárom Marošom Šefčovičom, ktorý
trpezlivo odpovedal na zvedavé otázky detí a vyzdvihol aktivity našej školy,“ konkretizovala Zuzana
Rosenbergová. Ako ďalej dodala, osvetu sa spolu
so školákmi rozhodli urobiť po celom meste pre
každú vekovú kategóriu. „Cieľom podujatia bolo
ukázať nielen deťom, ale i dospelým, že pomáhať sa
musí. Celá spoločnosť je posplietaná. Neznamená
to, že ja pomôžem tomu, kto to potrebuje, ale i naopak. Nikdy nevieme, kedy práve nám takýto človek môže pomôcť. Zmena je preto v našich rukách.
My sme inštitúcia, ktorá vzdeláva a vychováva našich budúcich občanov. Musíme byť preto dobrým
príkladom,“ dodala na záver Zuzana Rosenbergová.
(li)

Spoločenské hry so seniormi.

Knižnica v nových priestoroch
Ako sme vás už informovali, od 26. septembra
je Mestská knižnica Michala Chrásteka z dôvodu sťahovania do nových priestorov zatvorená.
Sťahuje sa z Domu kultúry na námestí, kde sídlila dlhé roky, do budovy Mestského kultúrneho
centra, konkrétne do prístavby, ktorá sa uvoľnila po počítačovej firme.
Sťahovanie je vynútené z niekoľkých dôvodov,
ktoré vedenie mesta avizovalo už dlhšiu dobu.
Martin Baláž, hovorca mesta: „Jedným z dôvodov je, že chceme centralizovať kultúrnu činnosť
do jednej budovy, čím zároveň znížime prevádzkové náklady kultúrnych zariadení. Ďalším dôvodom
je i havarijný stav Domu kultúry. Kým sa neprijmú
opatrenia ohľadne jeho budúcnosti a stavu, nie je
možné tam ďalej prevádzkovať niektoré činnosti.“
Ohrozuje to nielen samotnú činnosť týchto prevádzok. V minulosti sa už napríklad stalo, že kvôli havarijnému stavu strechy vytopilo priestory detskej
knižnice. Rozhodnutie, že sa knižnica presťahuje
do MsKC, bolo preto prijaté už dávnejšie.
„Nové priestory budú adekvátne zariadené a prispôsobené tomuto účelu. Knižnica, čo sa týka jej
vybavenia a služieb, ktoré poskytovala, neutrpí. Aj
naďalej bude rovnakým systémom riešená výpožička kníh, ako aj používanie internetu,“ garantuje
hovorca žiarskej samosprávy.
Zachovaná bude aj osvetová a pedagogická činnosť, ktorú knižnica vykonáva v spolupráci so základnými či materskými školami.
Keďže presťahovanie nie je možné v priebehu
niekoľkých dní, knižnica bude počas tohto obdobia zatvorená. „Otvoriť by sme ju chceli v polovici,
maximálne koncom októbra. Všetko závisí od toho,
ako rýchlo sťahovanie a zariaďovanie pôjde. Aj keď
pôjde iba o pár týždňov, spravíme všetko pre to,
aby sme tento čas skrátili a knižnica tak bola čím
skôr opäť sprístupnená čitateľom a jej návštevní-

kom,“ konkretizuje hovorca. Aj do nových priestorov si môžu občania prísť nielen vypožičať či prečítať knihy, k dispozícii bude aj bezplatné využívanie
internetu.
Súčasné priestory zostanú po presťahovaní knižnice na nejaké čas prázdne. Nad budúcnosťou
využitia Domu kultúry visí naďalej otáznik. „Ako
je všeobecne známe, mesto Žiar nad Hronom má
v súčasnosti žiadosť od organizácie, ktorá chce
v Dome kultúry v budúcnosti prevádzkovať školské zariadenie. Táto téma je v súčasnosti v štádiu
príprav a rokovania. Určite však o tom budú ešte
tento rok rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva, keď im bude predložený konkrétny projekt
a s konkrétnou ponukou. Potom dôjde k dohode,
že by sa táto inštitúcia mohla akýmkoľvek spôsobom podieľať na rekonštrukcii budovy, akým spôsobom by využívala priestory a koľko by ich potrebovala. Zatiaľ je to však stále v úvodných štádiách
rokovania.“ V každom prípade, vedenie mesta chce
Dom kultúry na námestí, ako aj jeho architektonický vzhľad a vnútorné členenie, zachovať. „V prvom
rade chceme zachovať sálu, ktorá i v súčasnosti slúži na rôzne predstavenia. Ak by sme preto nejakej
inštitúcii túto stavbu prenajali, bude to s podmienkou, že sálu musí mestu sprístupňovať,“ dodáva
Martin Baláž.
Súčasťou prác presťahovania knižnice bude aj
zariaďovanie Galérie Júliusa Považana. „Sľúbili sme
ju otvoriť tento rok, a to v objekte Mestského kultúrneho centra. Nachádzať sa bude v suterénnych
priestoroch, pod knižnicou. Priestory nám prichádzajú vhodné a adekvátne rozlohou na zriadenie
galérie s obrazmi umelca. Rovnako tak je vyhovujúce i zabezpečenie, keďže ide o umelecké diela,
ktoré majú dosť vysokú hodnotu.“
(li)

noviny.ziar.sk

Pracovníci mesta zveľadovali
verejné priestranstvá

V piatok 23. septembra sa do Dní jesennej čistoty a Dňí dobrovoľníctva zapojili aj pracovníci
Mestského úradu.
Asi päťdesiatka úradníkov v popoludňajších hodinách zabezpečovala údržbu detských herných
prvkov nachádzajúcich sa vo vnútroblokových
priestoroch. Mesto sa aj takýmto spôsobom rozhodlo zreparovať kolotoče, hojdačky či preliezky,
ktoré i keď patria mestu, slúžia predovšetkým širokej verejnosti. Údržba spočívala predovšetkým
v nátere, ktorým sa ošetrili, a zároveň aj farebne zatraktívnili. V mestskom rozpočte sa i takýmto spôsobom podarilo ušetriť viac ako 1 000 eur, ktoré by
inak magistrát musel zaplatiť externej firme. Keďže
je v meste ešte veľa vecí, ktoré potrebujú opravu,
žiarska samospráva chce v podobných aktivitách
pokračovať aj v budúcnosti.
(li)

Zámer
– prenájom kancelárie
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor
– kanceláriu s výmerou 58 m2 nachádzajúcu sa
na 7. poschodí v stavbe vedenej ako administratívna budova st. org. so súpisným číslom
409, postavenej na CKN parcele č. 643 nachádzajúcej sa na Nám. Matice slovenskej v Žiari
nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom, zapísaná na liste
vlastníctva č. 1136.
Nebytový priestor je vhodný na zriadenie
kancelárie. Ročná sadzba nájmu je stanovená
v zmysle prílohy č. 1, VZN č. 3/2011 Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom, t. j. 57,38 €/m2/rok (27,58
m2 x 57,38 €/m2/rok = 1 582,54 €/rok). Zároveň
záujemca uhrádza zálohové platby za poskytované služby (odvoz odpadu, EE, výťah, vodné a stočné, teplo a TÚV) spojené s užívaním
nebytového priestoru, ktoré sú predmetom
ročné vyúčtovania podľa skutočných nákladov
k 31.5. za predchádzajúci kalendárny rok.
Mesačná zálohová platba predstavuje sumu
57,04 €/mesiac/1 osoba.
Bližšie informácie je možné získať, a zároveň záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť
na Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19
Žiar nad Hronom, Odbor správy majetku mesta, kanc. č. 17 v pracovných dňoch od 7.30 hod.
do 15.30 hod. Telefónne číslo: 045/678 71 32, email: silvia.mesiarikova@ziar.sk.
(r)
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Cesta k pripomenutiu
smutnej histórii Rómov

Kde bolo, tam bolo...
V jedno krásne slnečné dopoludnie zavítala
do Materskej školy – elokovanej triedy na Ul. A.
Kmeťa č.17 Myška Hryzka. Bola asi trochu popletená! Vôbec nevedela, že už je jeseň. Rozumné deti
však vymenovaním viacerých znakov zmeny ročného obdobia myšku presvedčili. Tiež jej pomohli
roztriediť a pomenovať plody jesene z jej košíka.
Myška sa tomu veľmi potešila! Deťom sa poďakovala a podala im ruku. Následne im ukázala päť
stanovíšť, stručne vysvetlila ich plnenie a cestovanie s Myškou Hryzkou sa mohlo začať. Na prvej
zastávke navštívili tržnicu, na ktorej museli hádať
hádanky. Druhé zastavenie bolo v sade, kde škôlkari prenášali plastové makety ovocia a zeleniny do
prúteného koša. Pri treťom zastavení deti hľadali
„ovocníčkom“ nový šat. V obchode mohli kresliť
kriedami na zem, pri stoloch kresliť pastelkami alebo na drevených stojanoch prstovými farbami vymaľovávať predtlačené obrázky ovocia a zeleniny.
Štvrté stanovište patrilo prírode. Tu si ako v hrač-

kárstve vytvárali postavičky z prírodnín. Nechýbali
tekvice, gaštany, šišky, žalude, zemiaky, cibuľa, konáriky, prírodný špagát či listy. Stanica päť priviezla
deti do reštaurácie, kde chutnávali dobrôtky, ktoré
si tesne pred zápolením pripravili so svojimi učiteľkami. Myška bola nakoniec nesmierne spokojná.
Ako na začiatku sľúbila, všetkým deťom rozdala
jabĺčkovú maškrtu.
Deti z I. MŠ

Deň plný čokolády
Keďže 13. september je Medzinárodným
dňom čokolády, dôkladne sa naň pripravili aj
v Materskej škole – elokovanej triede na Rudenkovej ulici.
Deň čokolády oslávili, ako sa patrí. Rozprávali sa
o čokoláde, ako sa k nám dostane, ako sa pripravuje, kde rastú kakaové stromy, čo všetko sa z čokolády robí, na čo sa používa i aké má kladné a záporné
vlastnosti. Škôlkari si tiež pochutnali na rôznych
čokoládových dobrotách. Niekto má rád bielu,
niekto mliečnu a niekto horkú čokoládu. V centre A.M.T – Šikovné pršteky sa preto premenili aj
na biele, mliečne a horké čokoládky. Každý jazýček
si našiel tú svoju chuť. Spolu so svojimi učiteľkami
si zhotovili čokoládové korunky, pláštiky a sukničky,
v ktorých si veselo zatancovali a zaspievali. „Čoko
deň bol super. Najmä keď nás na konci čakal krásny čokoládový balíček s prekvapením,“ zhodli sa

všetci škôlkari. Aj formou zábavy sa tak deti naučia
rôzne veci z okolitého sveta, s ktorými prichádzajú
do kontaktu každý deň. Veď i taká obyčajná čokoláda vie v nás prebudiť rôzne zmysly a povzbudiť nás
do ďalšej činnosti. Tento deň priniesol deťom veľa
nových poznatkov, skúseností, ale hlavne zábavy
a radosti pri výtvarných a pohybových činnostiach,
pri ktorých im pomáhala čokoláda.
Andrea Trubenová, A.M.T – Šikovné pršteky

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,
– skúsenosti s riadením samostatnej organizácie
– vítané,
– všeobecný kultúrny rozhľad a orientácie v oblasti činnosti a poslania kultúrnych ustanovizní,
– osobnostné a morálne predpoklady,
– ovládanie práce s PC,
– prax v kultúrnej oblasti minimálne 10 rokov,
z toho bezprostredná prax pred vyhlásením výberového konania 5 rokov.
K prihláške do výberového konania je potrebné

4. október 2011 | Mestské noviny

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 dňa 21.10.2011 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 mesto Žiar nad Hronom
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Koncom augusta zrealizovali sociálni pracovníci aktivitu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorá bola zameraná na tragické
historické udalosti z čias 2. svetovej vojny.
S deťmi navštívili v neďalekej obci Lutila pamätník venovaný rómskym obetiam z tohto obdobia.
Pamätník bol v obci osadený v rámci projektu Ma
bisteren! (Nezabudnite!) ako pripomienka vyvraždenia 40-člennej rómskej komunity žijúcej v tejto
obci. Deťom na mieste pamätníka sociálni pracovníci sprostredkovali historické udalosti z obdobia
2. svetovej vojny, dozvedeli sa bližšie informácie
o holokauste a o zverstvách páchaných nacistami na nevinných (aj) rómskych obetiach.
Pre deti pripravili aj fotodokumentáciu z jedného z najväčších koncentračných táborov
v Osvienčime v Poľsku. Na záver si spravili vedomostný test, ktorý dokázal, že deti si zapamätali
veľa informácií, ktoré im predostreli. Aj takéto aktivity sú pre deti veľmi prínosné, nakoľko majú
možnosť dozvedieť sa viaceré, aj keď mnohokrát
smutné udalosti z histórie vlastného ľudu.
Mgr. Martina Selecká

Mestskí policajti varovali
školákov pred drogami
V piatok 16. septembra sa v Základnej škole s materskou školou Štefana
Moysesa na Ul. A.
Kmeťa uskutočnila
beseda s mestskými
policajtmi.
Témou besedy bola práca Mestskej polície v Žiari
nad Hronom, ako aj prevencia a následky užívania
návykových látok a drog. Besedu viedli príslušníci
MsP – Jozef Kováč a Ivan Šimič, ktorý školákom
predviedol vybavenie služobného vozidla. Beseda
bola určená žiakom prvého stupňa, ktorí sa tak zoznámili s prácou mestských policajtov a boli poučení o následkoch užívania návykových látok a prevencii proti nim.
(li)
POĎAKOVANIE

Dňa 13. augusta sa počas City festu uskutočnila verejná zbierka (číslo VZ 2011/03456), ktorú na základe povolenia Obvodného úradu Žiar
nad Hronom, Odboru všeobecnej vnútornej
správy organizovalo OZ Strážni anjeli. Za niekoľko hodín sa do pokladničiek podarilo vyzbierať peknú sumu, a tak sa čistý výnos vyšplhal
na pekných 183,82 eur. Finančné prostriedky
boli použité na zakúpenie krmiva, na financovanie ošetrení a kastrácie. Touto cestou chce
OZ Strážni anjeli poďakovať všetkým, ktorí
do pokladničiek prispeli akoukoľvek sumou,
tiež ďakujeme organizátorom City festu
za priestor a povolenie sa prezentovať.
(r)
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Mladí záchranári si zmerali sily
V stredu 28. septembra sa uskutočnil už
16. ročník Súťaže mladých záchranárov, ktorú
pravidelne organizuje Obvodný úrad v Žiari
nad Hronom.
Súťaž bola určená žiakom základných škôl vo veku
od 12 do 14 rokov. Zúčastnilo sa jej 13 družstiev –
zo Žiaru nad Hronom, Kremnice, Žarnovice či Vyhieň. V každom tíme súťažili štyria školáci – dvaja
chlapci a dve dievčatá. Jaroslav Holzer, vedúci Odboru civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ:
„Žiaci jednotlivých škôl absolvovali desať stanovíšť ako napr. vedomostné testy, streľba, požiarna
ochrana, nasadzovanie masky, určenie azimutu
a vzdialenosti, museli tiež vedieť, kedy dochádza
k evakuácii obyvateľstva, ktoré predmety je potrebné si so sebou zobrať. Nechýbala ani disciplína, pri ktorej sa žiaci asi najviac nasmejú, a to improvizovaná ochrana jednotlivcov napr. v prípade
chemického poplachu. Tu musia poznať varovné
signály v prípade všeobecného ohrozenia alebo
ohrozenia vodou.“ Limit, dokedy museli prejsť celú
trať, bol stanovený na 35 minút, pričom jednotlivé
disciplíny boli bodované. „Body sú adekvátne ku
každej disciplíne. Ten, kto nedodržal limit, bol sankcionovaný. Nejde nám však o to, aby sme jednotlivé družstvá sankcionovali, ale aby pozitívne mysleli
a nazbierali správny počet bodov,“ špecifikoval Jaroslav Holzer. Na správnosť vykonávania jednotlivých činností dohliadalo jedenásť rozhodcov. Jednou z dôležitých oblastí života je vedieť poskytnúť
prvú pomoc. Preto nechýbala ani táto disciplína,
na ktorú dohliadali členovia z Územného spolku

Nasadzovanie plynovej masky.
Slovenského červeného kríža.
Organizátor podujatia ďakuje mestu Žiar
nad Hronom a Technickým službám, s. r. o. za poskytnutie areálu plážového kúpaliska pre uskutočnenie súťaže.
(li)

Belgičania pozitívne ocenili prácu s mládežou
Posledný septembrový štvrtok sa Michaela
Pribilincová, koordinátorka práce s mládežou,
stretla so štvoricou mladých ľudí z Flánska v
Belgicku. Štvorica mladých ľudí navštívila Slovensko na základe bilaterálnej dohody, ktorú
má Slovensku práve s touto krajinou.
Na základe tejto dohody sa každoročne vymenia
dve skupiny pracovníkov s mládežou, prípadne
ľudí, ktorí sú aktívni v práci s mladými. Martin Pokorný z Iuventy: „Vždy prídu štyria ľudia z Flánska
ku nám a potom idú na výmenu štyria Slováci
k nim. Návšteva je vždy zameraná na určitú tému.
Témou tejto návštevy bola mládežnícka politika od
národnej až po miestnu úroveň.“ Ako ďalej vysvetlil,
Slovensko má niekoľko rôznych druhov spoluprác.
Okrem Flánska máme dohodu s Maďarskom, Českom a pripravuje sa dohoda so Srbskom. „Žiar nad
Hronom sme sa rozhodli navštíviť práve preto, že
sa ako mesto zapojilo do vzdelávacieho projektu,
ktorý pripravila Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, kde pomáhame samosprávam naštartovať
systematickú podporu mládeže v každom meste,“
konkretizoval Martin Pokorný. Počas návštevy v našom meste nahliadli do mestskej obývačky, videli
vymaľovaný podchod a pozreli si aj tanečnú sálu,
ktorú si mladí tanečníci zrekonštruovali z peňazí
získaných z projektu.
Okrem Žiaru navštívili Belgičania i Ružomberok,
Bratislavu, Žilinu, Handlovú, Novú Baňu a Petržalku. Ako nám počas rozhovoru povedali, ich cieľom je spoznať slovenskú mládežnícku politiku
a porovnať ju s tým, čo majú doma vo Flánsku.
Doteraz mali veľmi veľa pekných príkladov, ktoré
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mohli vidieť, takže majú celkom dobrý prehľad. „Je
pre nás veľmi poučné vidieť prepojenie medzi prácou s mládežou a školským sektorom, čo u nás až
tak veľmi nefunguje.
Stále však vidieť, že mládežnícka politika je
na Slovensku veľmi nová záležitosť. My v tejto oblasti už máme dlhú históriu. Preto sme zvedaví,
ako sa bude u vás ďalej vyvíjať,“ zhodli sa svorne
Belgičania. Kým na Slovensku je práca koordinátorov s mládežou pilotnou záležitosťou, ktorá bojuje
za to, aby mali mladí ľudia čo najviac možností,
vo Flánsku má takmer každé mesto svojho koordinátora. „Dúfame, že aj ostatné mestá budú nasledovať Žiar nad Hronom mesto a zoberú si z neho
príklad,“ dodali zahraniční hostia na záver.
(li)

Zľava belgickí hostia, Michaela Pribilincová
a Martin Pokorný.
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Pozor na nové
dopravné značenie

Zvýšenie bezpečnosti by malo priniesť obmedzenie smeru jazdy z Ulice Š. Moysesa do jedného z dvorov.
Dopravná značka, tzv. jednosmerka, pribudla
na jednej z bočných ulíc neďaleko Námestia Matice
slovenskej. Smerom do dvora možno motorovým
vozidlom vojsť len jedným smerom. K osadeniu
novej dopravnej značky sa pristúpilo preto, lebo
v uličke medzi prístavbou k rýchlemu občerstveniu a obchodom so zmiešaným tovarom často
dochádzalo ku kolíznym situáciám automobilov
s chodcami, zvlášť deťmi a staršími občanmi, ale
aj preto, lebo neboli splnené zákonné požiadavky
na šírku jazdných pruhov. Okrem toho takéto riešenie umožňuje bezproblémové parkovanie vozidiel
v jednom jazdnom pruhu.
(li)
OZNAM

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Zmeny a doplnky
č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 6, ods.
3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznamuje verejnosti, že Obvodný úrad životného
prostredia v Banskej Štiavnici ako príslušný
orgán štátnej správy podľa § 56 písm. b) zákona vydal Záverečné stanovisko z posúdenia
strategického dokumentu Zmeny a doplnky
č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom. V strategickom dokumente je riešené
doplnenie stavby malej vodnej elektrárne
na rieke Hron v k. ú. Šášovské Podhradie
do územnoplánovacej dokumentácie mesta.
Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona sa
odporúča schválenie strategického dokumentu po zapracovaní podmienok a opatrení na
vylúčenie alebo zníženie negatívnych vplyvov
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle návrhu časti VI/3 Záverečného stanoviska.
Do uvedeného Záverečného stanoviska je
možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie,
každý pracovný deň v čase od 7.30 - 15.30 hod.
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, číslo dverí 6.
Záverečné stanovisko je vyvesené aj
na úradnej tabuli pred Mestským úradom
v Žiari nad Hronom a pred kultúrnym domom
v Šášovskom Podhradí, v elektronickej podobe na webovej stránke mesta www.ziar.sk a
www.enviroportal.sk.
(r)
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MSKC

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

Július Považan
Maľované srdcom

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

Július Považan
Maľované srdcom

ŠÉFOVIA NA ZABITIE

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

šou ZH

IMPRO
R
-

Hudobné impro_ Tomáš Steidl
Divadelné impro _
DS Štiavničanky, žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Z. Strnadovej-Parákovej
Žonglovacie impro_ Paľo Surový a Filip Hajduk
Literárne impro_ Maťo Baláž, Daniel Mališ
Výtvarné impro _ žiaci výtvarného odboru ZUŠ Z. Strnadovej-Parákovej
Vstupné:1€

noviny.ziar.sk

4./5.10. o 19.00 hod. (komédia, USA, 98 min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV

LIDICE
8./9.10. o 19.00 hod. (dráma, ČR, 126 min., česká
verzia) Naozaj si myslíte, že poznáte príbeh Lidíc?
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝH
DO 12 ROKOV

KOVBOJI A VOTRELCI
11./12.10. o 19.00 hod. (sci-fi, western, USA,
100 min., české titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

HARRY POTTER A DARY SMRTI II
14./15./16.10. o 17.00 hod. (dobrodružný, USA,
130 min., slovenský dabing)
Najočakávanejšia siedma a posledná časť zo série filmov prichádza v druhej časti.
Vstupné: 2,50 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

MRCHA UČITEĽKA
18./19.10. o 19.00 hod. (komédia, USA, 92 min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Kalo čangalo – v rámci 5. ročníka rómskeho filmového festivalu Martina Slivku. V dňoch
od 4. do 6.10. v sále POS. O 9.00 hod. premietanie pre školy, o 14.00 hod. dokumentárna tvorba
a o 18.00 hod. celovečerné filmy.
•Tanečná škola Wanted – tanečné tréningy.
V dňoch 7. a 14.10. od 15.30 hod. v POS.
•Tak píšem ja – vyhodnotenie celoslovenskej
amatérskej literárnej súťaže. Dňa 8.10. o 10.00 hod.
v POS.
•Sila slova – tvorivé dielne pre recitátorov a pedagógov. Dňa 11.10. o d 9.00 hod. v POS.
•Keď motýle spievajú a pavúky lietajú – výstava exotického hmyzu, motýľov a pavúkov zo súkromnej zbierky Michala Zachara. Výstava potrvá
do 31.10., sprístupnená je v čase od 9.00 do 17.00
hod.
•Klub náhradných rodín – zameraný na problematiku náhradnej rodinnej starostlivosti. Dňa
14.10. o 16.00 hod. v POS.
•Povedané dlátom – výstava sochárskej tvorby
Petra Mydla z Tekovskej Breznice. Výstava je otvorená každý pracovný deň od 9.00 do 17.00 hod.
v POS. Sprístupnená bude do 30.10. Dňa 19.10. sa
o 17.00 hod. uskutoční aj beseda s autorom Petrom
Mydlom.
•Hľadá sa talent – krajská súťažná prehliadka
rómskych talentovaných detí a mládeže. Dňa 21.10.
o 10.00 hod. v POS.
•Štefan Moyses – konferencia o živote a diele
významnej osobnosti v slovenských dejinách. Dňa
27.10. o 10.00 hod. v POS.
TEXTILNÁ TVORBA

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom zorganizovalo štvrtú celoštátnu súťažnú
výstavu neprofesionálnej textilnej tvorby, ktorá
v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici potrvá do 31. októbra.
Hlavným cieľom výstavy je oživovať a uchovávať
tradičné textilné techniky s možnosťou výtvarného
posunu autora k požiadavkám moderného dizajnu.
Možnosť prezentovať svoju tvorbu využilo 80 autorov so 174 prácami. Súťaž bola vyhlásená v piatich kategóriách: úžitkové predmety, dekoratívne
predmety, šperk a odevný doplnok, objekt z textilu
a hračka. V kategórii neprofesionálnych výtvarníkov bolo udelených 12 cien a 9 čestných uznaní. V kategórii študentov porota udelila 22 cien.
Po prvýkrát bola na výstave zastúpená aj kategória Objekt z textilu. V tejto kategórii sa na 2. mieste
umiestnila Helena Soboslayová zo Žiaru nad Hronom so svojou prácou Klaun.
Všetkým autorom patrí poďakovanie za to, že
mladej generácii vštepujú radosť z tvorby a krásy tradičných textilných techník. V rámci projektu
súťažnej výstavy sa uskutočnia aj tvorivé dielne
na jednotlivých stredných umeleckých školách.
Tento jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku
sa uskutočnil aj s finančnou podporou Ministerstva
kultúry SR.
(r)
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Oznam pre návštevníkov hvezdárne
Od 21. októbra sa začiatok pravidelného piatkového programu presúva na 18.00 hodinu.
•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále určené
pre celú rodinu poskytuje pohľad na naše Slnko,
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rozpráva o jeho význame pre život na Zemi a vysvetľuje vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete
a v zime. Vo svojej druhej časti sa podrobnejšie
venuje Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu.
Nechýba ani prehliadka planét slnečnej sústavy
a nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorí
ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy. Druhú časť večera vyplní
v prípade priaznivého počasia pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy s pomocou astronomickej techniky. Dňa 7. októbra o 20.00
hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

4.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
5.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
6.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
7.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
8.10. 13.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
9.10. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
10.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
11.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
12.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
13.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
14.10. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
15.10. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 2
16.10. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
17.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
18.10. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

8.10. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
9.10. MUDr. Zuzana Vincová, ProCare, Žiar nad
Hronom
15.10. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
16.10. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.
ZÁMER – PRENÁJOM GARÁŽE

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať garáž s výmerou 16,92
m2 nachádzajúci sa v nehnuteľnosti, postavenej na CKN parcele č. 644, na Ul. Š. Moysesa
č. 46 v Žiari nad Hronom, katastrálne územie
Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom, zapísaná na liste vlastníctva č. 1136.
Nebytový priestor je vhodný na garážovanie
motorového vozidla. Ročná sadzba nájmu je
stanovená v zmysle prílohy č. 1, VZN č. 3/2011
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Žiar nad Hronom, t. j. 26,81 €/m2/rok
(16,92 m2 x 26,81 €/m2/rok = 453,62 €/rok).
Bližšie informácie je možné získať, a zároveň
záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť na
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar
nad Hronom, Odbor správy majetku mesta,
kanc. č. 17 v pracovných dňoch od 7.30 hod.
do 15.30 hod. Telefónne číslo: 045/678 71 32,
e-mail: silvia.mesiarikova@ziar.sk.
(r)
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Hľadám domov
BIELY TESÁK

Je to Husky a dôvod,
prečo sa ho majiteľ vzdal,
je určite jeho pravé očko,
na ktorom mal výrastok
(pravdepodobne nádor),
ktorý mu už bol odstránený. Tesák je ďalší zo série
psíkov, ktorí potrebujú
špeciálnu veterinárnu starostlivosť a s tou sú spojené aj náklady na jeho
liečbu.
PEDRO

Pedro je malý nezbedný
psík, ktorý sa nejaké obdobie túlal.
FREDY

Psík Fredy má 4 mesiace. Pôvodný majiteľ sa ho
chcel zbaviť. Je to bojazlivé
a hravé šteňa, neskôr bude
stredného vzrastu.
ŠTENIATKO

Asi 6 – 8-týždňové šteniatko, sučka. V dospelosti bude stredne veľkého
vzrastu.
Informácie o adopcii opustených psíkov
umiestnených v žiarskom útulku nájdete na webovej stránke žiarskeho útulku www. utulokzh.webnode.sk, na stránkach Mestských novín,
ako aj vo vysielaní mestskej televízie ATV.
V prípade záujmu o adopciu psíkov môžete kontaktovať Martinu Vrtákovú na čísle
0908 661 737. Psíky sú umiestnené v žiarskom
Útulku s karanténnou stanicou na Partizánskej
ulici, v areáli Poľnohospodárskeho družstva.

INFO: 0907 398 792
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PREDAJ

•Predám spálňovú zostavu: drevo / buk. Cena: 300
€. Zostava: 3 komody, 2 nočné stolíky, čalúnená
manželská posteľ 160 x 200 cm s úložným priestorom, 4-dverová skriňa so zrkadlom a 3 šuplíkmi.
T: 0911 232 712
6/20
•Predám drevený obklad na stenu a strop. Imitácia biely mramor. Ideálne do reštauračných priestorov zrubových zariadení. Pôvodná cena: 12,45 €/m2,
teraz: 10 €/m2. T: 0904 456 487
12/20
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Ponúkam na predaj 2-izbový tehlový byt s
balkónom v OV blízko centra. Byt sa nachádza
na druhom poschodí z troch, je v pôvodnom stave,
okrem elektroinštalácie vhodný na komplet rekonštrukciu. S možnosťou vybavenia úveru a ostatných
náležitostí. Cena bytu 26 500 € + dohoda.
T: 0907 188 620
1/20
•Predám 1-izbový byt na Ul. Komenského v Žiari
nad Hronom, 44 m2, druhé poschodie, zastrešený
balkón, plastové okná, dom je zateplený. Byt je
voľný ihneď, v pôvodnom stave, vhodný na úpravu
podľa vlastných predstáv. Cena: 25 000 €.
T: 0905 587 268
3/20
•Predám RD v Kosoríne na pozemku 1026 m2.
Sedlová strecha so škridlou, úžitková plocha až
750 m2, 7 obytných miestností, 3 vchody, 3 kúpeľne, 3 WC, dvojgaráž, 2 terasy. Výnimočný výhľad
do diaľky, tiché prostredie, dobrý prístup z hlavnej
cesty. Vhodný aj pre viacgeneračnú rodinu aj na
podnikanie. Stavebne nie celkom dokončený. Plyn,
elektrina, voda a kanalizácia pred domom. Cena: od
98 000 €, podľa najvyššej ponuky, dohoda možná.
Za osobitnú cenu predám aj ďalšie stavebné pozemky pri dome, kupujúcemu domu prednostne.
T: 0948 906 022, 045/679 61 56; e-mail: maridanka@gmail.com.
7/20
•Predám rodinný dom s hospodárskou budovou
v hornej časti Lutily (nad tenisovými kurtami).
T: 0908 661 726
8/20
•Predám v Žiari nad Hronom, Pod vršky, čiastočne zrekonštruovaný, plastové okná, bezpečnostné
dvere, stierky, zasklená loggia, 2-izbový byt v OV
s výmerou 5O m2 na 2. z 8 poschodí. Byt je hneď k
dispozícii. Cena: 32 500 €. T: 0911 100 543
10/20
•Ponúkam na predaj 2-izbový tehlový byt
s balkónom v OV blízko centra. Byt sa nachádza
na druhom poschodí z troch, je v pôvodnom stave,
okrem elektroinštalácie vhodný na komplet rekonštrukciu. S možnosťou vybavenia úveru a ostatných
náležitostí. Cena bytu: 26 500 € + dohoda.
T: 0907 188 620
11/20
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Prenajmem 3-izbový byt na Ul. Hviezdoslavovej.
Cena dohodou. T: 0907 424 626
4/20
•Prenajmem 3-izbový byt na námestí v Žiari
nad Hronom. Voľný ihneď. T: 0908 874 449
9/20

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME BYTY:
· panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná.
Cena: 15.500,00 EUR, výmera: 22 m2
· 1-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Komenského, v pôvodnom stave.
Nová cena: 26.000,00 EUR, výmera: 44 m2
· 2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave.
Cena: 23.000,00 EUR, výmera: 64 m2
· 2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M. R. Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 31.500,00 EUR, výmera: 56 m2
· 2-izbový panelový byt s jednou loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave.
Cena: 35.000,00 EUR, výmera: 48 m2
· 2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, v pôvodnom stave.
Nová cena: 37.000,00 EUR, výmera: 67 m2
· 2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom na sídlisku Etapa, v pôvodnom stave.
Nová cena: 36.500,00 EUR, výmera: 66 m2
· 3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave.
Cena: 38.000,00 EUR, výmera: 69 m2
· 3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 39.500,00 EUR, výmera: 63 m2
· 3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. A. Štefanku, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 48.500,00 EUR, výmera: 69 m2
· 3-izbový tehlový byt v Žiari n/Hr., Ul. Dr.Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane zariadenia.
Cena: 103.000,00 EUR, výmera: 100 m2
· 4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 57.000,00 EUR, výmera: 85 m2
DOMY:
· RD v Žiari nad Hronom, kompletne zrekonštruovaný.
Nová cena: 67.450,00 EUR, výmera pozemku: 1.056 m2
· RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 162.750,00 EUR, výmera pozemku: 828 m2
· Rozostavaný RD v Lutile.
Nová cena: 68.000,00 EUR, výmera pozemku: 582 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 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
· RD v Pitelovej, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu.
Cena: 32.500,00 EUR, výmera pozemku: 551 m2
· RD v Starej Kremničke, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 58.000,00 EUR, výmera pozemku: 817 m2
· RD v Trnavej Hore, časť Jalná, v pôvodnom stave.
Cena: 28.600,00 EUR, výmera pozemku: 593 m2
· RD v Bohuniciach (Štiavnicko), vhodný na chalupu, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 62.000,00 EUR, obytná plocha: 95 m2, výmera pozemku: 471 m2
· RD v Novej Bani, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 208.000,00 EUR, obytná plocha:160 m2, výmera pozemku: 1.792 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: 30.000,00 EUR, výmera: 919 m2
· stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku.
Cena: 178.150,00 EUR, výmera: 5.090 m2
OSTATNÉ:
· chata vo Zvolene, časť Môťová, novostavba.
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
__________________________________________________________________________________________________
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

AUTO MOTO

•Predám Škodu Felíciu v dobrom stave, rok výroby 1996. Cena dohodou. T: 045/673 48 66
2/20

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

•Predám Peugeot 307 SW 1,6 Hdi, r. v. 11/2007,
najazdených 130 000 km. Cena dohodou.
T: 0905 438 955
5/20

www.ziar24.sk
noviny.ziar.sk
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SPOMIENKA

Neplačte a nechajte ma
v pokoji spať,
i bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate
s vami byť, nebolo lieku,
aby som mohol ďalej žiť.
Dňa 23. septembra uplynul rok od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
otecko, brat a starý otec
Štefan Putiš.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomínajú rod. Bahnová a Štefíková.
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SPOMIENKA

Očiam si odišiel, v srdci si
ostal...
Dňa 1. októbra uplynul rok
od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Ivan Beňo.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútica rodina.

SPOMIENKA

Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 7. októbra uplynie 8 rokov od chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný otecko
a starký
Juraj Fujaček
vo veku 63 rokov.
S láskou spomínajú dcéry Anka, Alena, Margita a syn Juraj s rodinami.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Dotĺklo tíško srdce láskavé,
navždy stíchol tvoj hlas,
mal si rád život
a všetkých nás.
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 11. októbra uplynie 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Milan Debnárik.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomína manželka, synovia Milan a Norbert a vnučka Tatianka.

Osud nikdy nevráti
čo nám vzal,
ostali spomienky a žiaľ.
Dňa 26. septembra sme
si pripomenuli 7. výročie
od chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
ocko a deduško
Marko Hríbik.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA

Dňa 22. septembra uplynul
rok od chvíle, keď nás navždy
opustil manžel, otec a starý
otec
Július Urblík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

po

REAKCIA NA PRÍSPEVOK

Reakcia na príspevok uverejnený v dvojtýždenníku mesta Žiar nad Hronom, ročník VI.,
číslo 18, dňa 6. septembra 2011 pod názvom
„Za súdruhom Jánom Kučerkom“, v zmysle
znenia tlačového zákona – Zákon č. 167/2008
Z. z. a novely z 18.9.2010 – Právo na opravu. Ak
periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo
obsahuje skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka
cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby
alebo názvu, alebo dobrej povesti právnickej
osoby, na základe ktorého možno osobu určiť,
má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede.
„Sme radi, že si členovia OV KSS vo svojom
príspevku spomenuli na nášho brata, ktorého
srdce dotĺklo 16. augusta 2011. V príspevku sa
však uvádzajú nepravdivé údaje, na ktoré chceme reagovať. Veľmi nešťastne je uvedené: „Otec
rodinu opustil skoro a povinnosti a starostlivosť
o dve sestry padli na najstaršieho muža v rodine.“
Náš otecko našu rodinu nikdy neopustil, bol
to zodpovedný, starostlivý, milujúci otec, ktorý
nás opustil, až keď aj jeho srdce dotĺklo. Stalo sa
to v roku 1983, kedy sme všetci traja súrodenci
mali už svoje rodiny a nikto sa o nikoho nemusel starať. To znamená, že ani náš brat o nás,
svoje sestry. V tomto roku sme mali už každá
po dve maloleté deti a manželov. Veľmi nás
mrzí, že si členovia OV KSS nedali tú námahu,
aby svoje tvrdenia konzultovali s tými, koho sa
najviac dotýkajú a v žiali, ktorý cítime za bratom, nám vlastne spôsobili žiaľ nový.
Eva Víglaská, rod. Kučerková, PaedDr.
Mgr. Elena Hašková, rod. Kučerková
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ĎAKUJEME za vernosť a dôveru, ktorú nám preukazujete.
noviny.ziar.sk
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Výmena rozvodov tepla v Žiari nad Hronom v roku 2011
DALKIA

Obyvatelia mesta Žiar nad Hronom si už za posledné roky zvykli, že sa po vykurovacej sezóne
začnú v meste rozkopávať niektoré chodníky a zelené pásy, čo je dôsledkom prác dodávateľa tepla
na rekonštrukcii rozvodov tepla. V Žiari nad Hronom sa začali rozvody tepla postupne vymieňať
od roku 2004 v rámci stavby „Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom“, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie.
Dodávateľ tepla pristúpil k modernizácii vonkajších rozvodov tepla z dôvodu efektívnejšej prevádzky tepelného hospodárstva. Modernizácia
spočíva vo výmene starých vonkajších rozvodov
tepla, vedených v teplovodných kanáloch, za nové
bez kanálové potrubné vedenie. Nové rozvody sú
vedené v optimálnych trasách a dimenziách, čím
dochádza ku zníženiu dĺžky tepelných rozvodov
centrálneho zásobovania teplom (CZT) na území
mesta a následne podstatne nižším tepelným stratám v rozvodoch tepla.
Nové bezkanálové rozvody sa realizujú z predizolovaného potrubia, ktorého vysoká účinnosť
a životnosť je podmienená dokonalým zabezpečením izolačnej vrstvy proti vlhkosti, ktorá by mohla

spôsobiť zhoršenie tepelne izolačných parametrov
a koróziu potrubia. Taktiež majú zabudovaný monitorovací systém, ktorý umožňuje rýchlu identifikáciu poruchy. Rozvody sa vymieňajú postupne, podľa najkritickejších okruhov. Každý rok sa zrealizuje
jeden ucelený okruh, podľa finančných možností
dodávateľa tepla.
V tomto roku sa realizuje „uzol č. IV“ na uliciach
Cyrila a Metoda, Štefana Moysesa a Dukelských
Hrdinov. Dodávateľ diela začal s prácami na rozvodoch v auguste podľa zmluvy o dielo majú byť
ukončené do konca októbra, vrátane terénnych
úprav. Práce sa realizujú tak, aby bola zabezpečená
plynulá dodávka tepla bez prerušenia, resp. s minimálnymi odstávkami. Pre obyvateľov týchto mestských častí to však nebude znamenať, že budú mať
dlhodobo obmedzované dodávky tepla a teplej
vody. K obmedzeniu dôjde iba na krátky čas , keď
sa práve budú robiť ostré prepoje na potrubiach
v kanáloch a v objektoch. O odstávkach informujeme občanov prostredníctvom mestského rozhlasu
ako aj formou oznamu na webovej stránke www.
dalkia.sk v sekcii Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. –
Oznamy.

Aj touto cestou by sme sa opätovne chceli
poďakovať obyvateľom nášho mesta za pochopenie a trpezlivosť počas rekonštrukčných
prác, ktoré im do značnej miery obťažovali
a znepríjemňovali život.

AKO UŠETRIŤ NA KÚRENÍ V BYTE

potrebujú na dosiahnutie rovnakej teploty viac
tepla v porovnaní s ostatnými. Aby bolo v týchto
znevýhodnených bytoch tepla dostatok, dodávateľ musí ostatné prekurovať. Zvýši sa tak dodávka
tepla, ktorú musia v konečnom dôsledku zaplatiť
všetci. Preto sa robí hydraulické vyregulovanie.
Každému bytu sa nastaví prietok teplonosného
média tak, aby bolo teplo rozložené rovnako vo
všetkých bytoch. Úspory dosahujú 3 až 5 %.
V panelákovom byte, rovnako ako v rodinnom dome, zaplatíte za spotrebu tepla ročne
niekoľko stoviek eur. Existujú však možnosti,
ako aj vo vysoko energeticky náročných panelákových bytoch, stavaných v rámci komplexnej bytovej výstavby, znížiť náklady na vykurovanie.
Pomerové merače tepla.
Čím skôr si ich dajú vlastníci do bytov nainštalovať, tým skôr budú ľudia motivovaní dosiahnuť
úspory. Vlastníci si môžu dať pomerové rozdeľovače tepla na radiátory. Po takejto investícii môžete dosiahnuť 10 až 15 % úsporu tepla.
Hydraulické vyregulovanie - čo to je?
Byty na najnižších a najvyšších poschodiach

Prečo sú dôležité termostatické ventily?
Termostatické ventily udržujú konštantne nastavenú teplotu a reagujú zmeny tepla (napr. ak
vyjde slnko alebo keď sa v kuchyni varí alebo keď
sa žehlí). Ventily zmenu tepla zaregistrujú a zatvoria sa. Úspory dosahujú 10 %.
Komplexným meraním spotreby tepla, vyregulovaním tepelnej sústavy domu a osadením termostatických ventilov na radiátoroch v byte dosahujú úspory 25 %. Investície sa vlastníkom vrátia
do roka a pol.
Fólie za radiátory. Cez nekvalitné panely so slabou izoláciou „svietia“ radiátory a vyžarujú teplo

noviny.ziar.sk

priamo von. Riešením je dať medzi stenu a radiátor reflexnú hliníkovú fóliu s izolačnou vrstvou.
Pomaly návratné investície
Na teple sa dá výrazne šetriť po zateplení domu
a výmene, prípadne oprave okien. Tieto práce
dokážu priniesť oveľa vyššie úspory než tie, ktoré sme spomenuli vyššie, ale za cenu vysokých
investičných nákladov s dobou návratnosti nad
10 rokov. Úspory však dokážu prekročiť v oboch
prípadoch aj 25 %.
Existuje aj lacnejšia cesta. Pôvodné okná možno
opraviť a zatesniť silikónovým tesnením (rovnakým ako v plastových oknách) a sklá možno vymeniť za izolačné dvojité sklá (rovnaké ako v plastových oknách). Náklady sú 40 % ceny plastových
okien, úspory prakticky porovnateľné. Navyše
drevené okná majú dlhšiu životnosť.
Znížte vykurovaciu teplotu v byte. Pri znížení
teploty o 1°C môžete ušetriť 3-5% nákladov na
vykurovanie. Je to len otázka zvyku. Bežné sú teploty v pasívnych domoch a domácnostiach okolo
22°C
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Hokejové dobrodružstvo

Puškárska cena Rudna
Za krásneho jesenného počasia sa v nedeľu 25. septembra uskutočnila v Rudne nad
Hronom súťaž o cenu obce. Zorganizovali ju
ZO SZTŠ a SŠK Rudno nad Hronom v disciplíne malokalibrová puška 30 rán. Bola
to posledná plánovaná súťaž z dlhých guľových zbraní nášho regiónu na tento rok,
no zúčastnilo sa jej opäť len 18 strelcov.
Medzi nimi boli aj traja seniori zo Žiaru nad
Hronom.
Vkategóriidorastuažiens288kruhmi(splnený
limit I. VT dorastu) zvíťazil 14-ročný Patrik Jány
zo SŠK Banská Štiavnica a v kategórii juniori
a muži 21-ročný Roman Šinkovič s 258 kruhmi
(člen usporiadajúcich organizácií). Najviac súťažiacich bolo v kategórii seniori A. Výkonom
284 kruhov zvíťazil Jozef Gocník zo Žiaru nad
Hronom (člen ZO SZTŠ Slovalco). Druhý bol
Ľubomír Budinský (ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovica) s 266 kruhmi (obaja splnili limit II.VT). Na
3. mieste bol Peter Žarnovičan z HodrušeHámrov (člen usporiadajúcich organizácií),
ktorý nastrieľal 249 kruhov. V kategórii seniori
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B výkonom 277 kruhov zvíťazil, a tak i svoje
minuloročné víťazstvo obhájil, Ľubomír Drbohlav (SŠK Banská Štiavnica) pred Antonom
Kuklom (člen ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovica), ktorý
mal len o jeden kruh menej. Obaja splnili limit
II.VT. Tretí bol Viliam Kollár (ZTŠČR Žiar nad
Hronom), ktorý nastrieľal 260 kruhov, čo je
splnený limit III.VT. V tejto kategórii súťažil aj
Milan Rakovský zo Žiaru, ktorý je členom ZO
SZTŠ Žarnovica. Tento v súčasnosti najstarší, 78-ročný aktívny strelec v našom regióne,
skončil na 5. mieste.
Najúspešnejších v jednotlivých kategóriách
odmenili športovými pohármi.
Text a foto: Ing. Jozef Piecka

Na fotografii trojica žiarskych strelcov
(zľava) J. Gocník, M. Rakovský a V. Kollár.

V nedeľu 18. septembra Základná škola na Jilemnického
ulici zorganizovala pre žiakov športových tried 5.A a 6.A
návštevu hokejového zápasu vo Zvolene.
Proti sebe stáli družstvá HKM Zvolen a HC Košice. Zopár žiakov si pripravilo aj plagáty na povzbudzovanie. Naše deti ani
nedýchali, keď sme ich my, rodičia, posadili do áut a namierili
s nimi do Zvolena. Vystúpili sme pred zimným štadiónom a
veľké očká sa im ešte viac rozžiarili. Organizátori nás pustili aj
na rozcvičku a pán učiteľ Muha skúšal naše deti, či vedia, aké
cviky robili. Pri hymne celý štadión stíchol a nikto sa ani nepohol od očakávania. Deti, ale aj my, dospelí, sme povzbudzovali
ostošesť, poniektorí si aj hlasivky „vykričali“. Po prvej tretine zápasu, keď Zvolen prehrával 0:1, sme si zaspomínali aj na nášho
Pavla Demitru. Deti boli veľmi prekvapené, keď videli hráčov,
akým spôsobom sa snažia získať puk. Veru niekedy nechýbalo
veľa, aby tiekla krv.
Celý čas sme držali palce tímu HKM Zvolen, ale až v poslednej tretine dali gól, pri ktorom skandoval a kričal celý štadión
od radosti. Žiaľ, nad družstvom HC Košice už nezvíťazili a celý
zápas skončil prehrou 3:1.
Chceme po´dakovať v mene všetkých rodičov a žiakov našim
organizátorom, a tiež pánovi riaditeľovi Majzlíkovi, že niečo
také pekné pripravili pre naše deti, ktoré si odniesli domov veľký zážitok.
Vaši spokojní rodičia a žiaci 5.A.a 6.A.

Štvrtý ročník Michalského behu
V sobotu 24. septembra sa v Trnavej Hore
uskutočnil už štvrtý ročník podujatia Michalský
beh.
Okrem behu v jednotlivých kategóriách si každý
účastník mohol zabehnúť aj Beh zdravia na trati dlhej 1388 metrov. Toto číslo symbolizuje rok, odkedy sa datuje prvá písomná zmienka o obci. V hlavnej kategórii, ktorou bol beh žien na 4500 metrov
a beh mužov na 6600 metrov, bežalo spolu 42 pretekárov. Kým muži súťažili v štyroch kategóriách
(18 – 39 r., 40 – 49 r., 50 – 59 r. a 60 a viacroční), ženy
boli zaradené do jednej kategórie (18- a viacročné). Víťazom celých pretekov sa nakoniec stal Peter
Kováč z MŠK Žiar nad Hronom, ktorý dobehol s časom 20:16,8 min. Na druhom mieste skončil Patrik

Hrotek a na treťom Patrik Šebestián. Všetci traja
pretekali v kategórii od 18 do 39 rokov. V kategórii
od 40 do 49 rokov sa najviac darilo Petrovi Horňáčkovi, ktorý zabehol v čase 22:21,8 min. Na druhom
mieste skončil Pavol Urgela a na treťom Peter Luptovský. Kategóriu vo veku od 50 do 59 rokov vyhral
Ondrej Hanzlík s časom 22:15,5 min. Druhé miesto
obsadil Peter Valach a tretie Juraj Chrenko. Víťazom
medzi 60 a viacročnými sa stal Peter Fašung s časom 24:01,9 min. Za ním sa v tejto kategórii umiestnili Milan Samec a Miroslav Jura.
Medzi najstarších účastníkov pretekov patrili 75ročný František Hradňanský z Handlovej a 74-ročný
Juraj Cengel z Banskej Štiavnice.
V kategórii žien súťažilo 8 pretekárok. Najúspeš-

nejšia bola Sylvia Šebestián s časom 15:39,6 min.
Nasledovali ju Monika Píšová a Marcela Kocholová.
Najstaršia účastníčka, 58-ročná Zlatica Balážová
z Partizánskeho, dobehla s časom 22:15,1 min.
Súčasťou Michalského behu boli aj žiacke súťaže, ktoré boli rozdelené podľa ročníkov narodenia
pre chlapcov a dievčatá.
(li)

Žiarski hokejbalisti v prvom domácom zápase s výhrou
HOKEJBAL

4. kolo: N-Sport Trend Žiar n. Hronom – ŠK 32
Profis Bratislava 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: Zuzin, Takáč, Ruttkay.
Zostava: Náter, Slávik – Pračka, Zuzin, Gáborík,
Kamo, Bobáľ, Danko, Hanus – Považanec, Heckl,
Vallo, Pastorok, Matuška, Nemček, Mojžiš, Plandor,
Ruttkay, Uhrovič, Kukla, Takáč, Pluhár.
Žiarski hokejbalisti sa pred domácim publikom
predstavili v aktuálnej sezóne po prvýkrát až v 4.
kole Slovenskej hokejbalovej extraligy. Úvodné
minúty zápasu priniesli niekoľko gólových šancí
súpera, ktoré vyplývali zo spočiatku zlého postavenia domácich hráčov v obrannej tretine. Brankár Náter však tieto príležitosti zneškodnil. Gólový
účet stretnutia otvorili domáci po tom, čo Ruttkay
v strednom pásme vysunul do brejku Zuzina a ten
blafákom prekonal bratislavského brankára. Na rozdiel dvoch gólov zvýšili svoj náskok hráči N-SPORT
TRENDu počas presilovej hry. Strelou od modrej
čiary Gáborík tesne minul súperovu bránu, loptička sa však odrazila od zadného mantinelu k voľnému Takáčovi, ktorý zakončoval do prázdnej brány.

Hosťom značne rýchlejšie ubúdali sily a do šancí sa
prakticky dostávali už len počas početnej prevahy.
Do konca prostrednej časti hry viac gólov nepadlo
a domáci išli do záverečnej tretiny s vyhliadkou na
zisk troch bodov. Definitíva padla v jej ôsmej minúte, keď Takáč prihral medzi kruhy Ruttkayovi a ten
spečatil výsledok na 3:0.
Ostatné výsledky: ŠK 98 Pruské – Kometa Vrútky
3:4sn, DT Žirafa P. Bystrica – MHBo L. Mikuláš 7:2,
Nitriansky rytieri Nitra – LG TPS Bratislava 4:1, Jokerit Bratislava – ŠK Martin 1:8, MŠK Kežmarok – ŠHBK
Ružinov – odložené, HBC Žirafa Žilina – voľno.
5. kolo: LG Bratislava – N-Sport Trend Žiar n.
Hronom 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)
Zostava: Slávik – Pračka, Slušný, Gáborík, Kamo,
Bobáľ, Zuzin – Považanec, Heckl, Vallo, Pastorok,
Matuška, Nemček, Mojžiš, Plandor, Ruttkay, Uhrovič, Lukáč, Takáč.
Oproti predchádzajúcim zápasom Žiarčania zvolili od úvodu útočný systém hry. Podarilo sa im vybojovať presilovú hru, v ktorej Ruttkay však len opečiatkoval tyčku bratislavskej brány. Otvorená hra
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hostí však začala ponúkať domácemu skúsenejšiemu tímu stále viac priestoru, čo využili v 7. minúte
úvodným gólom. Ďalší pridali v závere prvej tretiny
po spornej situácii, keď hráč LG sklepával loptičku
za chrbát brankára hostí na hranici hry s vysokou
hokejkou. Prevaha Bratislavčanov začala naberať
na obrátkach v druhej tretine. Boli pohyblivejší,
rýchlejší a vyhrávali taktiež osobné súboje, čo sa
v prostrednej časti hry prejavilo troma ďalšími gólmi.
Čestný úspech mohli hostia zaznamenať v úplnom
závere zápasu, samostatný nájazd však nepremenili.
Ostatné výsledky: ŠK Profis 32 Bratislava – Jokerit Petržalka 3:2sn, ŠK 98 Pruské – HBC Žirafa Žilina 3:2, ŠKB Izoglobal Martin – HBK Kometa Vrútky
4:5sn, LG TPS Bratislava – N-Sport trend Žiar n/
Hronom 8:0, MHBO Géci Liptovský Mikuláš – ŠHBK
Ružinov Bratislava 1:4, HBK Nitrianski rytieri Nitra –
MŠK Kežmarok – odložené, DT Žirafa Pov. Bystrica
– voľno, Dohrávka 4. kola – MŠK Kežmarok – ŠHBK
Ružinov Bratislava 3:6.
Zdroj: sporttrend.eu
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Zo svetového pohára s medailami
KARATE

Karatisti z MŠK Žiar nad Hronom začali novú
sezónu veľmi úspešne. Podarilo sa im zabodovať na 14. ročníku svetového pohára Budapest
Open.
Podujatia sa zúčastnilo 108 klubov z 24 krajín
(Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká
republika, Anglicko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Izrael, Kosovo, Lotyšsko, Macedónsko, Moldavsko, Holandsko, Palestína, Poľsko, Portugalsko,
Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Švédsko, Ukrajina).
Súťaž bola rozdelená do dvoch súťažných dní.
Počas prvého dňa (17.9.) boli na pláne seniorské
a juniorské vekové kategórie. Tu nás zastupovali
Michaela Ďurišová a Rastislav Štyriak. Úspešnejšia
bola Michaela, keď sa jej podarilo vybojovať bronz
v kategórii športový zápas junioriek nad 59 kg.
Druhý deň (18.9.) prišli na rad žiacke a dorastenecké kategórie, kde sme mali početnejšie zastúpenie.
Ako prví nastúpili najmladší členovia nášho pretekárskeho družstva – Erik Sklenka a Natália Rajčanová. Erik nestačil v prvom kole na neskoršieho víťaza,
ale Natália sa prebojovala až do štvrtého kola a len
krôčik ju nakoniec delil od medaily. V kategórii 10 –
11 ročných dievčat do 40 kg nastúpila Nina Jelžová,
ktorá sa postupne prebojovala do semifinále. Tu
po remíze nakoniec do finále postúpila aktívnejšia

súperka, no Nina úspešne zabojovala s rumunskou
pretekárkou o tretie miesto a bolo jasné, že ani druhý súťažný deň neskončí bez medaily. V rovnakej
kategórii, ale nad 40 kg za Žiar nastúpili Karolína
Pivarčiová a Laura Beňová. Laura v prvom kole viedla, no súperka na konci zápasu skóre otočila, čím
Lauru z neskorších bojov vyradila. Viac sa darilo
Karolíne, ktorá našla premožiteľku až v semifinále.
V boji o tretie miesto už nezaváhala a rozšírila
zbierku medailí. V kategórii 12 – 13 ročných dievčat
do 43 kg nás zastupovala jedna z našich najskúsenejších pretekárok – Dominika Veisová. Dominika
ziskom bronzovej medaily ukázala, že aj tu s ňou
treba rátať. V tej istej kategórii nad 50 kg za nás
nastúpili Martina Tatárová a Lenka Brodzianska.
Martina postupne zdolávala svoje súperky, až sa
v semifinále stretla s výbornou českou reprezentantkou. Ich posledný súboj na Grand Prix Hradec
Králové nedopadol podľa našich želaní, a tak Martina mala šancu prehru oplatiť. Vysoká koncentrácia
na zápas nakoniec Martine priniesla jednoznačné
víťazstvo. Vo finále Martina opäť zažiarila a vybojovala si zlato. Menej skúsená Lenka je nováčikom v
našom družstve, no jej tretie miesto z posledných
majstrovstiev republiky svedčí o jej rýchlom napredovaní. Lenke sa podarilo zabodovať aj tu, keď pre-

šla úvodnými kolami a len jedno víťazstvo nás delilo od „žiarskeho“ finále. Lenke sa nakoniec podarilo
v boji o tretie miesto zvíťaziť. Posledným štartujúcim bol Michal Výrostko v kategórii 12 – 13 ročných
chlapcov do 45 kg. V preplnenej kategórii sa postupne prebojoval do štvrtého kola, tu však už zaúradovalo vyčerpanie a tesným výsledkom prehral.
Keďže jeho súper následne tiež prehral, nepotiahol
Michala do repasáže o tretie miesto. Medailový zisk
jedno zlato a päť bronzov pri jedenástich pretekároch svedčí o vysokej úspešnosti našich pretekárov
a snáď je predzvesťou opäť úspešnej sezóny.
Ľubomír Striežovský, MŠK ZH – karate klub

Úspešní karatisti na Budapest Open.

Pohľad na prebiehajúcu sezónu
VOLEJBAL – ŽIAČKY

Volejbal a naše mesto patria k sebe už desaťročia. Za tie roky prešli palubovkami stovky hráčok, ktoré priniesli nielen sebe nejednu radostnú chvíľu, a zároveň si do života odniesli možno
trvalý vzťah k tomuto nesmierne krásnemu, ale
veľmi náročnému športu.
Aby tých, čo tam včas a presne budú, neubúdalo, každý rok sa v polovici prázdnin začína príprava
na novú sezónu. Odpočinutí tréneri a funkcionári a
stále prázdninujúce hráčky začínajú ďalší súťažný
ročník. Na jeho začiatku sa nabíja kondícia, neskôr
sa pridá aj práca s loptou, a teda technika, a postupne aj účasť na turnajoch, kde sa nadobudnuté
zručnosti majú prenášať do hry. V ročníku 2011 –
2012 začali žiačky spoločnú prípravu 15. augusta.
Toto obdobie prerušujú prebiehajúce dovolenky,
a preto sa mení počet hráčok počas tréningov. Priemerne sme mali na tréningoch 20 hráčok. Spolu
s 23 hráčkami sme boli na sústredení v krásnom
prostredí Liptovskej Osady. Po návrate sme sa rozdelili do družstiev mladších a starších žiačok. Nie
je to striktné rozdelenie podľa veku. Vo vyšších
kategóriách však chýbajú hráčky, a preto tam štartujú staršie žiačky. Stavy sa nakoniec stabilizovali
na súčasných 17 hráčok v starších žiačkach a
20 hráčok družstva mladších žiačok. Staršie žiačky, kde je ale 11 dievčat vo veku mladších žiačok,
trénujú trikrát za týždeň v telocvični Gymnázia M.
Rúfusa. Neskúsenosť a vek hráčok sú limitujúcim
faktorom hlavne v hre družstva. Postupne však
nadobudnú skúseností a naše výsledky už nebudú
len štatistikou zlých a horších výsledkov. Ďalší veľký
vplyv na výsledky má aj trénerská filozofia: nechať
hrať všetky hráčky, ktoré sú v tréningovom procese
(lebo na lavičke sa ešte nikto volejbal hrať nenaučil). Preto aj na turnajoch prvý set hrá zásadne prvá

(skúsenejšia) zostava, druhý set prídu na rad menej
skúsené hráčky. To sa samozrejme podpisuje na výsledku. Na turnaji v Žiline sme ešte nevyhrali žiadny zápas, v Leviciach už áno a v Hnúšti na turnaji
deviatich družstiev sme skončili na 5. mieste. Nie
je jednoduché prijať takúto predstavu o hre a výsledkoch.
Okrem prípravy žiačok sa každý rok začína aj volejbalová prípravka. Tréningy budú v utorok a štvrtok o 15.00 hod. v telocvični gymnázia. Prvý bol
20. septembra. Zatiaľ bolo na dvoch tréningoch
16 detí. Tréning tejto vekovej kategórie spočíva
hlavne v rozširovaní si atletických, gymnastických
a iných pohybových zručností. Deti sa učia pravidelnému trénovaniu, správaniu v kolektíve a po-

stupne sa pridá aj hra v zmenšených podmienkach.
Snažíme sa vytvárať tréningy hravé a podnetné
pre túto vekovú kategóriu. Ďalším krokom v príprave a rozvoji družstiev žiačok je rozšírenie počtu
trénerov. Preto by sme veľmi radi medzi nás pozvali dospelých, ktorí budú ochotní pomáhať nám
v tejto krásnej a náročnej činnosti. Nemusí to byť
na úrovni pravidelného trénovania či za cenu získania vzdelania. Postačí, keď budeme mať na každom
tréningu jedného – dvoch rodičov, ktorí by dozerali
na to, ako hráčky plnia určené úlohy. Tréningy a výchovu našich hráčok v prípravke, mladšom a staršom žiackom veku zabezpečujú Ing. Kosorinská,
Mgr. Vanková, pani Wagingerová a Mgr. Putišová.
Ján Odzgan

Zoznam hráčok na fotografii zo záveru turnaja v Hnúšti:
Horný rad zľava: Ing. Kosorinská – asistentka trénera SŽ, Katka Krajčiová, Kikuš Kružlicová, Kika Smutková –
kapitánka družstva, Alicka Talánová, Žužu Drienková, Kaja Silná, Zuzka Hriňová, Mima Vojčeková, Ján Odzgan
– tréner SŽ.
Dolný rad zľava: Nona Uhrovičová, Ema Zorkócziová, Vany Krajčiová, Terka Rihová, Baška Romancová.
Chýbajú: Vewa Wagingerová, Emka Rudinská, Lenka Kráľová a Bajka Hrončeková.
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Mladí basketbalisti pripravení na ďalšiu sezónu
BASKETBAL ŽIACI

príprava formou tréningov a prípravných zápasov už bude prebiehať v domovskej telocvični
na II. ZŠ.
Norbert Nagy

Basketbalová mládež
v príprave
Starší minižiaci BK MŠK
Žiar nad Hronom pre sezónu 2011/2012
Starší minižiaci a mladší žiaci Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom pod vedením
trénerov Miloša Slávika, Jozefa Štábela a Norberta Nagya začali letnú predsezónnu prípravu sústredením v Sklených Tepliciach v dňoch
od 14. do 21. augusta.
Mladší žiaci v zložení Richard Antal, Jakub Kádaši,
Nikolas Koňarik, Ľuboš Kuchár, Marek Muoc, Marek Ostáš, Eduard Rajnoha a Lukas Šarkozy, starší
minižiaci v zložení Matúš Dérer, Richard Holička,
Samuel Horváth, Timotej Kvapil, Adam Lupták,

Mladší žiaci BK MŠK
Žiar nad Hronom pre sezónu 2011/2012
Viktor Mihálka, Tomáš Mokroš, Jakub Nagy, Matúš
Šály, Filip Šarkozy, Peter Štábel, Marek Vinarčík
a Matej Záhorec sa na náročnú sezónu pripravovali vo výborných podmienkach, ktoré im pripravila
obec Sklené Teplice v súčinnosti s Basketbalovým
klubom. Výbehy do okolitého terénu, atletická
príprava na futbalovom ihrisku, herná príprava
na všešportovom ihrisku s osadenými prenosnými košmi a rehabilitácia na termálnom kúpalisku
vytvorili pre mladých basketbalistov optimálne
podmienky pre vstup do novej sezóny. Ďalšia

Ako každoročne aj túto sezónu sa začali kadeti a starší žiaci pripravovať v žiarskom parku
i na kúpalisku. Dobrý tieň od vysokých stromov
umožňoval naberať kondičku, a zároveň ich
chrániť od prudkého slnka, ktoré v auguste vládlo. Posilňovacie a dynamické cvičenia by mali
byť dobrou prípravou na súťažné zápasy. Hrubá príprava je pre každé družstvo dôležitá, tak
isto i regenerácia, ktorú nám žiarske kúpalisko
pri horúcich dňoch dožičilo. Dúfame, že letná
príprava bude dobrým základom pre začiatok
sezóny, ktorá bude plná úspechov, bez zranení
a pre hráčov víťazná.
Eduard Frický, tréner družstva kadetov,
Valéria Fridrichová,
tréner družstva starších žiakov

Zverko štvornásobným majstrom Slovenska
CYKLISTIKA

V sobotu 17. septembra sa na Martinských holiach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v časovke do vrchu, na ktorých sa úspešne predstavili aj cyklisti MŠK Žiar nad Hronom.
Po výborných výkonoch rozšírili cyklisti MŠK Žiar
nad Hronom svoju medailovú bilanciu na domácich šampionátoch o dve zlaté, jednu striebornú a
jednu bronzovú medailu. Trať M-SR do vrchu viedla až do nadmorskej výšky 1240 m. n. m. a merala
10 000 metrov. Ako prví sa na trať majstrovskej časovky vydali mladší žiaci. Ich trať bola vzhľadom na
vek skrátená na 3000 metrov. Horúcim favoritom
v tejto kategórii bol vedúci pretekár priebežného
poradia Slovenského pohára Matúš Štoček z CyS
Žilina. Štoček potvrdil svoju suverenitu, bezpečne zvíťazil a stal sa zaslúžene majstrom Slovenska
v tejto disciplíne. Mladší žiaci MŠK Žiar nad Hronom
podali na trati vyrovnaný výkon. Matúš Valuška obsadil šieste, Matúš Černek siedme, Adam Foltán
ôsme a Jakub Varhaňovský desiate miesto. V kategórii starších žiakov, ktorí absolvovali skrátenú časovku na 5000 metrov a končili v nadmorskej výške
810 m. n. m., mali cyklisti MŠK Žiar nad Hronom
horúceho favorita, a to v podobe vedúceho pretekára Slovenského pohára Nicolasa Jelžu. Ten potvrdil svoje kvality a po bojovnom výkone zaslúžene
zvíťazil a pripísal si na svoje konto už druhý titul
majstra Slovenska. Prekvapujúco najhodnotnejší
výkon sezóny podal starší žiak MŠK Žiar nad Hronom Adrián Foltán, ktorý so stratou šiestich sekúnd
na víťaza obsadil druhé miesto a získal striebro. Aj
bronzová medaila v tejto kategórii putovala do Žiaru – zásluhou Kristiána Zimányho. Sklamaním bolo
desiate miesto Mateja Trubana, druhého v priebežnom hodnotení Slovenského pohára. Ostatní starší
žiaci MŠK Žiar nad Hronom obsadili: Henrich Hasch
13., Filip Gašpar 21., Ján Gajdošík 22. a Matej Foltán
24. miesto. Kadeti absolvovali majstrovskú časovku
až do výšky 980 m. n. m., ktorá merala 7000 metrov.

Prekvapenie v tejto kategórii sa nekonalo. Suverénny kadet MŠK Žiar nad Hronom David Zverko nedal
súperom žiadnu šancu a po bezchybnom výkone si
pripísal na svoje konto štvrtý titul majstra Slovenska. Po výpadku zapríčinenom zranením na pretekoch Radjugendtour v Rakúsku sa na štart postavil
aj Juraj Bellan, ktorý nesklamal a po bojovnom výkone obsadil piate miesto. Juniori absolvovali trať
dlhú deväť kilometrov až do výšky 1150 m. n. m. Jediný náš zástupca v tejto kategórii – Dominik Zaťko
– obsadil po priemernom výkone štrnáste miesto.
V Slovenskom pohári žiarsky cyklistický klub
na druhom mieste
Finálovým podujatím Slovenského pohára mládeže v cestnej cyklistike boli preteky Kriterijnej ligy
v Trenčíne. Pretek sa jazdil na okruhu 2000 metrov.
Mladší žiaci absolvovali hladký pretek na štyri okruhy a jeho víťazom sa stal Matúš Štoček z CyS Žilina.
Mladších žiakov MŠK Žiar nad Hronom klasifikovali:
Adama Foltána na 6., Matúša Černeka 8., Matúša
Valušku 9. a Jakuba Varhaňovského na 11. mieste. Kategória starších žiakov štartovala na deväť
okruhov bodovacej jazdy a išla sa v réžii Žiarčanov.
Po sólovom úniku trojice cyklistov MŠK si prvenstvo odniesol Matej Truban pred Filipom Gašparom a Nicolasom Jelžom. Adrián Foltán obsadil 4.,
Kristián Zimány 6., Matej Foltán 10., Ján Gajdošík
11. a Henrich Hasch 12. miesto. Kategória kadetov
štartovala na 18 okruhov bodovacej jazdy a v nej
po sólovom úniku suverénne zvíťazil a dal dôstojnú bodku za úspešnou sezónou talentovaný cyklista MŠK Žiar nad Hronom David Zverko. Juniorov
čakalo 24 okruhov bodovacej jazdy. Víťazom tejto
kategórie sa stal pretekár Slávie ŠŠ Trenčín Mário
Daško. Dominik Zaťko obsadil po peknom výkone
siedme miesto.
Ihneď po skončení pretekov bola vyhodnotená
aj dlhodobá súťaž Slovenského pohára mládeže
v cestnej cyklistike. Cyklisti MŠK Žiar nad Hronom
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v nej obstáli dôstojne, keď v kategórii mladších
žiakov obsadil Matúš Valuška 5., Adam Foltán
6., Matúš Černek 7., Juraj Marcibál 8. a Jakub Varhaňovský 11. miesto. Zverenci trénera Líšku v tejto sezóne obsadili v hodnotení družstiev druhé miesto.
V kategórii starších žiakov obsadil Nicolas Jelža
1., Matej Truban 2., Kristián Zimány 4., Adrián Foltán
5., Filip Gašpar 9., Henrich Hasch 15., Matej Foltán
21. a Ján Gajdošík 23. miesto. V hodnotení družstiev
zvíťazili starší žiaci MŠK Žiar nad Hronom. V kategórii kadetov obsadil: David Zverko prvé a Juraj Bellan
šieste miesto. V hodnotení družstiev obsadili kadeti
MŠK druhé miesto. V junioroch skončil Dominik Zaťko na dvanástom mieste. V celkovom hodnotení
klubov získali cyklisti MŠK Žiar nad Hronom druhé
miesto za víťazným Cyklistickým spolkom Žilina.
F. Sitora
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Futbalisti doma víťazne, v Čadci prehrali o tri góly
FUTBAL

MUŽI

Majstrovstvá regiónu STRED
7. kolo: FK Žiar nad Hronom/Lad. Vieska – MFK
Nová Baňa 3:0 (1:0)
Góly: Marek Čamaj, Patrik Abrahám, Ondrej Žňava.
V derby zápase s Novou Baňou neurobili žiarski
futbalisti žiadnu väčšiu chybu a nedali tak súperovi
šancu na skórovanie. I keď si vypracovali množstvo

príležitostí na zakončenie, nevyužili ich. Napriek
tomu bol výkon mužstva dobrý.
Ostatné výsledky: Kys. Nové Mesto – MFK B. Bystrica 4:1, Krásno – L. Štiavnica 1:1, Žilina B – Turany
3:1, Fomat Martin – Ďanová 4:0, Tisovec – Kalinovo
0:0, V. Krtíš – L. Lúčka 3:1, Z. Poruba – Čadca 1:1.
8. kolo: FK Čadca – FK Žiar nad Hronom/Lad.
Vieska 4:1 (0:0)
Zápas začal vo svižnom tempe, ale bez vážnejších šancí na oboch stranách. V 35. minúte mohli
ísť do vedenia hostia, ale Žiak prestrelil opustenú
bránu domácich. Skóre otvorili v 2. polčase v 48.
minúte hostia gólom Žiaka. Už v 53. minúte však
bolo vyrovnané. V 60.minúte sa zranil pilier obrany hostí Blaho a už v 61. minúte išli domáci do
vedenia Vnukom. Ten istý hráč pridal svoj tretí gól
v 68. minúte a zaznamenal hetrik. Hostia pôsobili
opusteným dojmom a do konca zápasu sa už na nič
nezmohli. Na konečných 4:1 uzavrel skóre Plelka.
Góly: Vnuk3, Plelka,48. Žiak.
Ostatné výsledky: MFK B. Bystrica – MFK N. Baňa
1:0, L. Lúčka – Z. Poruba 1:3, Kalinovo – V. Krtíš 5:0,
Ďanová – Tisovec 2:1, Turany – Fomat Martin 0:1, L.

Štiavnica – Žilina B 1:1, K. N. Mesto – Krásno 3:1.
Tabuľka po 8. kole
1. MŠK Žilina B
8 7 1 0 28:4 22
2. MŠK Fomat Martin
8 6 2 0 25:5 20
3. Družstevník L. Štiavnica 8 5 2 1 16:7 17
4. MŠK K. N. Mesto
8 5 2 1 23:15 17
5. CSM Tisovec
8 4 2 2 12:8 14
6. Baník V. Krtíš
8 4 2 2 13:14 14
7. MFK B. Bystrica
8 3 2 3 14:16 11
8. Družstevník Ďanová 8 3 2 3 12:14 11
9. ŠK Závažná Poruba
8 2 4 2 12:15 10
10. Tatran K. n. Kysucou 8 2 3 3 11:10 9
11. Baník Kalinovo
8 2 3 3 8:8 9
12. FK Čadca
8 2 2 4 14:16 8
13. MŠK Turany
8 1 2 5 7:14 5
14. FK Žiar n. Hronom
8 1 2 5 14:22 5
15. MFK Nová Baňa
8 1 0 7 4:24 3
16. Cementáreň L. Lúčka 8 0 1 7 5:26 1

Prípravky FK Žiar nad Hronom 2003 opäť víťazili!
V sobotu 24. septembra sa prípravky FK ZH 2003
zúčastnili turnaja prípraviek v Badíne za účasti
mužstiev FK Brusno, ŽP ŠPORT Podbrezová, FK
Dukla Banská Bystrica, FK Badín a MFK Zvolen. Naši
chlapci si počínali suverénnym spôsobom a súperov doslova valcovali. Vyhrali všetkých päť zápasov, nedostali ani jeden gól a strelili úctyhodných
27 gólov a turnaj vyhrali. Čo bolo však pre trénerov
dôležitejšie, bola predvedená útočná hra a celkový
herný prejav mužstva, kde naši chlapci prevyšovali súperov vo všetkých herných činnostiach, či už
v obrannej, alebo v útočnej fáze. Chlapcov treba
za predvedené výkony, vzornú reprezentáciu klubu
a mesta pochváliť. Z turnaja si odniesli pekný pohár

za 1. miesto a každý medailu.
Výsledky: FK Brusno – FK ZH 0:5, ŽP ŠPORT Podbrezová – FK ZH 0:5, FK Dukla Banská Bystrica – FK
ZH 0:5, FK ZH – FK Badín 4:0, MFK Zvolen – FK ZH
0:8.
Zostava: Žember – Pivarči, Šuster, Kukučka – Rajčan – Urgela S., Tatár (Sučák, Hric, Skučka, Foltán
Ľ.).
Strelci gólov: Urgela S. (8), Tatár (7), Rajčan (6), Pivarči (2), Skučka (2), Kukučka, Hric.
Konečné poradie: 1. FK ZH, 2. FK Badín, 3. MFK
Zvolen, 4. FK Brusno, 5. ŽP ŠPORT Podbrezová, 6. FK
Dukla Banská Bystrica.
Rastislav Urgela, tréner prípravky FK ZH 2003

KALENDÁR ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ NA ROK 2012

Mesto Žiar nad Hronom pripravuje
Kalendár športových podujatí na rok
2012. Hlavným cieľom je spracovanie
športových podujatí, ktoré sú určené
pre deti, mládež a širokú verejnosť
a ich zaradenie do kalendára podujatí organizovaných mestom, telovýchovnými a športovými subjektmi,
ktoré pôsobia na území mesta Žiar
nad Hronom. Ide o podujatia miestneho charakteru, ale i významné
podujatia s celoslovenskou pô-

sobnosťou, ktoré sa budú organizovať v priebehu roka v našom
meste. Svoje návrhy môžete zaslať
do 20. októbra, obsahovať by mali
nasledovné údaje: názov a ročník
podujatia, termín konania, miesto
konania, hlavný organizátor, spoluorganizátori podujatia, rozpočet.
Návrhy posielajte na adresu: Mestský úrad – Odbor správy majetku
mesta, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar
nad Hronom.

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI ZA ROK 2011

Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje prijatie
najúspešnejších športovcov
mesta za uplynulé obdobie.
Slávnostné prijatie najúspešnejších športovcov primátorom mesta za rok 2011 sa uskutoční vo februári 2012.
Vyhodnotení budú športovci v kategórii žiactvo, dorast
a dospelí. Ocenení budú aj tréneri z jednotlivých klubov, kto-

rí sa najviac zaslúžili o rozvoj
športu v našom meste.
Svoje návrhy športovcov
(trénera), ktorí v roku 2011
dosiahli popredné umiestnenia na súťažiach v rámci kraja
a Slovenska, je potrebné zaslať
v termíne do 31. decembra.
Návrhy posielajte na adresu:
Mestský úrad – Odbor správy
majetku mesta, Ul. Š. Moysesa
46, 965 19 Žiar nad Hronom.

