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V tomto čísle:
SEPTEMBROVÉ ZASADNUTIE MSZ

Technické služby, a. s. menia majiteľa

Vo štvrtok 27. septembra sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Viac informácií na strane 2.
ŽIARSKY JARMOK

STRANA 3

Živý kútik prešiel zmenou

V piatok 12. a v sobotu 13. októbra sa uskutoční tradičný Žiarsky jarmok. Okrem pestrej ponuky tovaru a tradičných jarmočných špecialít
sa môžete tešiť aj na bohatý kultúrny program
na Svätokrížskom námestí. Bližšie informácie
na 3. strane.
KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
MÁ 200 ROKOV

Kostol Povýšenia svätého Kríža patrí medzi
najstaršie stavby v našom meste. Vysvätený bol
pred dvesto rokmi 14. septembra. Miesto posledného odpočinku v ňom našlo aj šesť biskupov. Strana 5.
PETÍCIA NA OCHRANU PRÁV
SLUŠNÝCH ĽUDÍ

Primátori Partizánskeho, Handlovej a Žiaru
nad Hronom spustili začiatkom septembra
celoslovenskú petičnú akciu za ochranu práv
slušných ľudí. Sprísnenie legislatívy žiadajú pre
tých, ktorí obmedzujú práva slušných ľudí. Viac
na 2. strane.

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

STRANA 2

V piatok 12. októbra
a sobotu 13. októbra
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Mesto skrášlilo živý kútik v parku
spôsobom by sa malo zabrániť aj tomu, aby návštevníci živého kútika aj napriek niekoľkým upozorneniam a zákazom nekŕmili zvieratá, z ktorých už
na prekŕmenie niekoľko z nich uhynulo.

Bezpečnejší prechod cez novú lávku
V druhej polovici septembra pribudla v živom
kútiku v parku nová informačná tabuľa. Opravená je aj lávka cez potok a oplotenie okolo živého kútika.
Nové oplotenie je urobené okolo celého živého
kútika, čo zabráni úniku zvierat z ohrady. V ohrade
zvierat pribudol aj nový prístrešok, ktorý je určený
najmä pre mláďa kengury s matkou. Ako nás ďalej
informovala Marcela Gendiarová z MsÚ v Žiari nad
Hronom, nanovo je natretý aj altánok, ktorý sa
nachádza v rybníku. „Zatiaľ sa však do neho nedá
prejsť. Vstup však bude sprístupnený hneď ako
sa osadí kamerový systém, čo by sa malo stihnúť
do konca tohto roka,“ spresnila Marcela Gendiarová. Monitorovací systém má zabrániť tomu, aby
vandali neničili nové a rekonštruované veci. Týmto

V mini ZOO si návštevníci môžu všimnúť aj novú
informačnú tabuľu, na ktorej sú uvedené názvy
zvierat. „Na pútači sú uvedené zvieratá, ktoré sa
v súčasnosti nachádzajú v živom kútiku. Jednotlivé drevené tabuľky sa však dajú dopĺňať postupne s pribúdajúcimi zvieratami,“ konkretizuje ďalej
Gendiarová a dodáva, že pribudne aj nový pútač
s názvom Mini ZOO, pričom starý bude odstránený.
Pravidelný návštevníci parku už určite zaregistrovali aj novú lávku cez potok. „Stará lávka bola
prehnitá a nebola stabilná. Báli sme sa, aby neohrozovala ľudí, a tak sme na jej miesto osadili novú,“
dodáva na záver Marcela Gendiarová.
Na informačnú tabuľu, nový pútač a lávku cez
potok sa použilo agátové drevo, ktoré zapadá
do prostredia. Okrem toho dlho vydrží bez náročnej údržby a je odolné. Na skrášlení živého kútika
sa finančne podieľalo samotné mesto. Suma nebola vyššia ako 800 eur.
(li)

Zo septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 27. septembra sa uskutočnilo
9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 17 poslancov.
Na úvod zasadnutia predložil pozmeňovací návrh
poslanec Norbert Nagy. Poslanci schválili úpravu
rokovacieho poriadku, podľa ktorého prednosta
MsÚ zabezpečí, aby sa všetky písomné materiály,
odborné podklady a iné písomnosti predkladali
na rokovanie MsZ upravené v súlade so všeobecne
platnými právnymi predpismi, okrem materiálov
určených na neverejné zasadnutie MsZ, zverejnené
na webovej stránke mesta, a to v termíne 7 kalendárnych dní pred zasadnutím MsZ, alebo 3 kalendárne dni pred zasadnutím MsZ konaného mimo
schváleného harmonogramu.
Hllavný ekonóm mesta, Juraj Gallo, informoval
poslancov o plnení rozpočtu mesta. Podľa predloženej správy sa plnenie rozpočtu mesta za osem
mesiacov vyvíja v zmysle schváleného rozpočtu.
Bežné príjmy sú na úrovni 6 820 246 eur, bežné výdavky v sume 6 761 100 eur, čo predstavuje saldo
bežného rozpočtu vo výške 59 146 eur. Skutočné
plnenie kapitálového rozpočtu je ovplyvnené
prostriedkami z fondov EÚ a štátneho rozpočtu.
Juraj Gallo zároveň poslancom predložil návrh
na II. zmenu rozpočtu, ktorú poslanci schválili.
Poslanci tiež schválili Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2011/2012 v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
ktorú predložila vedúca odboru školstva a športu,
Marta Mergová. Správa okrem iného obsahuje aj
informáciu o počte žiakov a detí v školách.
Správu o sociálnej pomoci a sociálnych službách poskytovaných občanom mesta v roku 2012

predložila Monika Minárová, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa. Ako poslancom vysvetlila,
správa bola vypracovaná za účelom vyhodnotenia
poskytovanej pomoci a služieb od januára do júla
tohto roku, ako aj za účelom poskytnutia prehľadu
o nákladových položkách, ktoré ovplyvnia výšku
budúcoročného rozpočtu.
Informáciu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za 1. polrok 2012 predniesla
Michaela Pribilincová, riaditeľka MsKC. Predložená správa obsahovala okrem iného aj informácie
o Knižnici Michala Chrásteka, o výstavnej činnosti,
archeologickej expozícii, Galérii Júliusa Považana,
o kine Hron, o podujatiach organizovaných MsKC
či prehľad podaných projektov ku koncu júna 2012.
Informáciu o stave rozkopávok na území mesta
predniesla Stanislava Holosová z oddelenia územného plánovania a bytovej politiky. O projektoch
mesta informoval poslancov vedúci odboru riadenia projektov, Pavel Mužík. V súčasnosti sú už ukončené stavebné práce telesa skládky na projekte
Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov Horné
Opatovce. Na projekt bol mestu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 3 601 167 eur.
Najväčším projektom mesta, ktorý je v realizácii, je
Centrum zhodnocovania odpadov, na ktorý získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške
18 999 848 eur. V realizácii je aj projekt Komunitná
a terénna sociálna práca v meste, ktorý potrvá do
konca októbra. Mesto naň získalo príspevok vo výške 55 191 eur.
V závere zasadnutia poďakoval primátor Černaj
odchádzajúcej vedúcej odboru školstva a športu,
Marte Mergovej, za jej dlhoročnú prácu.
Najbližšie by sa mali poslanci stretnúť na zasadnutí mestského zastupiteľstva v novembri.
(li)
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Petícia občanov
za prehĺbenie ochrany práv
slušných ľudí
Primátori troch miest Partizánskeho, Handlovej a Žiaru nad Hronom spustili vo štvrtok
6. septembra 2012 celoslovenskú petičnú
akciu za ochranu práv slušných ľudí. Žiadajú v nej sprísnenie legislatívy pre tých, ktorí
obmedzujú práva slušných ľudí.
Predsedom petičného výboru povereným
zastupovaním v styku s orgánom vybavujúcim
petíciu je doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD, ďalšími
členmi petičného výboru sú Ing. Rudolf Podoba a Mgr. Ivan Černaj. Do petície sa môžu zapojiť občania SR, ktorí do tabuľky uvedú svoje
meno, priezvisko, trvalý pobyt a podpis. Petíciu
môžu podpísať aj občania mladší ako 18 rokov,
pokiaľ textu petície rozumejú.
Petícia hovorí o náraste negatívnych protispoločenských javov, ktoré narúšajú základné princípy občianskeho spolunažívania a slušného chovania a podnecuje
zvýšenú agresivitu a kriminalitu. Uvedené
okolnosti negatívne ovplyvňujú a narúšajú každodenný život disciplinovaných spoluobčanov.
Signatári petície preto poslancov NR SR žiadajú
o účinnejšie presadenie nasledovných opatrení:
•prehĺbenie ochrany základných práv slušných ľudí pred asociálmi,
•sprísnenie legislatívnych postihov asociálov
obmedzujúcich ľudské práva slušných ľudí,
•vyplácanie sociálnych dávok podmienené
vykonanou prácou poberateľa sociálnej dávky,
zníženie veku trestnoprávnej zodpovednosti
maloletých zo 14 rokov na 12 rokov veku,
•trestnoprávne postihy rodičov za trestné činy
ich detí.
(r)

V čase konania jarmoku
bude Ul. A. Kmeťa uzatvorená
V dňoch 12. až 13. októbra 2012 sa uskutoční
v našom meste jarmok.
Z uvedeného dôvodu bude pre cestnú
premávku uzatvorená Ulica Andreja Kmeťa
v dňoch od 11. októbra (štvrtok) od 8.00 hod.
až do 13. októbra (sobota) do polnoci. Preto nebude na tejto ulici vo štvrtok, v piatok a sobotu
obsluhovaná autobusová zastávka MHD.
Náhradná – dočasná zastávka bude na Ulici A.
Dubčeka, v blízkosti cukrárne Silvia. Pre mestskú hromadnú dopravu bude Ulica A. Kmeťa
opäť prejazdná po 13. októbri po polnoci.
Po polnoci zo soboty na nedeľu, t. j.
z 13. na 14. októbra už budú spoje MHD
premávať opäť podľa platných cestovných pori
adkov.
(r)
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Podiel mesta v Technických službách, a. s. sa nemení, do hry vstupuje nový investor
Vo štvrtok 27. septembra rozhodovali žiarski
poslanci o kúpe 90 percent akcií spoločnosti
Technické služby, a. s., ktorých vlastníkom je
spoločnosť Tatra Real, a. s. Poslanci ponuku
Tatra Realu nevyužili a kúpu akcií neodsúhlasili.
Do hry preto vstupuje nová spoločnosť.
Spoločnosť Tatra Real prijala ponuku mesta
na spoluprácu v oblasti odpadového hospodárstva
v roku 2009, kedy založili spoločnosť Technické
služby, a. s. Ako sa uvádza vo vyjadrení spoločnosti
Tatra Real, vedenie sa rozhodlo vzdať 90 percent
akcií spoločnosti Technické služby, a. s. z dôvodu
zhoršujúcej sa situácie na trhu, z čoho vyplývajú aj
hospodárske a ekonomické výsledky celej skupiny.
Keďže predkupné právo na akcie má spoločnosť
Technické služby, s. r. o., ako vlastník ostatných
10 percent akcií, Tatra Real ich ponúkla práve im.
Kúpna cena akcií predstavuje sumu v celkovej hodnote 250 200 eur. „V prípade, že by si toto právo
neuplatnila, sme o kúpe našich akcií dohodnutí
so spoločnosťou T+T, a. s. Ide o stabilnú a finančne
zabezpečenú slovenskú spoločnosť s dvadsaťročnými skúsenosti v oblasti odpadov, ktorá je pripravená okamžite vstúpiť do spoločnosti Technické
služby, a. s. tak, aby sa systém odpadového hospodárstva rozvíjal aj naďalej,“ píše v závere svojho
vyhlásenia spoločnosť Tatra Real.

Mesto nemá financie
na ďalší rozvoj spoločnosti
Ako počas zastupiteľstva povedal primátor Ivan
Černaj, aj keby poslanci schválili kúpu 90 kusov
akcií a mesto by na ich kúpu našlo potrebné fi-

Žiarske TS, a. s. majú novú zvozovú techniku.

nančné prostriedky, nezostali by financie na ďalší
rozvoj a spoločnosť by sa dostala do zlej situácie.
„Je dobré, že sem prichádza partner, ktorý dokáže
splniť záväzky, ktoré sú a že nová spoločnosť splní
to, k čomu sa pred rokmi zaviazala spoločnosť Tatra
Real. Situácia je ťažká, ale akékoľvek rozhodnutie
poslanci prijmú, budem ho rešpektovať,“ povedal
ďalej primátor.
Názor vyjadril aj poslanec Ján Vinarčík, ktorý
privítal možnosť, aby do jednania vstúpil niekto
tretí. „Keby teraz mesto odkúpilo naspäť akcie aj
so všetkými záväzkami, tak by to určite spôsobilo
určité problémy s cash flow aj na úrovni mesta.
Momentálne nemá mesto ani personálne kapacity
na to, aby vyriešila radikálne zmeny v akciovej spoločnosti,“ povedal počas zastupiteľstva Vinarčík,
podľa ktorého by bolo mesto v akciovke iba lokálnym hráčom. „Odporúčam preto kolegom neodkúpiť akcie a rezignovať na navýšenie účasti Technických služieb v akciovej spoločnosti,“ dodal na záver
svojho vystúpenia.

Spoločnosť Tatra Real
nedokázala splniť svoje sľuby
Počas rokovania predstúpila pred poslancov aj
Zuzana Gallová, riaditeľka spoločnosti Technické
služby, a. s. Podľa nej technické služby dokázali naplniť zámer a každý rok vytvárajú zisk. „Som rada,
že je tu odpadiarska spoločnosť, ktorá má záujem
vstúpiť do projektu. Všetky takéto obchody však
navyšujú investície do odpadov, ktoré sa prejavujú
v konečnej cene odpadov alebo kvalite. Dôležité je
však nastaviť veci dlhodobo. Práve preto, aby sme
sa vyhli sklamaniam a chybám z minulosti,“ povedala pred poslancami a dodala, že spoločnosť Tatra
Real vstupovala do spoločnosti ako investor. „Odchádzajú preto, lebo nedokázali splniť to, čo sľúbili.
Spoločnosť sa zaviazala preinvestovať vtedajších
60 miliónov korún (1 991 635 eur) . Z toho 40 miliónov (1 327 756 eur) mala byť investícia do výstavby skládky a 20 miliónov (663 878 eur) investícia
do obnovy areálu a zvozovej techniky. Do dnešnej
doby však Tatra Real preinvestoval približne 300-tisíc eur,“ spresnila Gallová.

Miloš Ďurajka, člen predstavenstva T+T.

Miloš Ďurajka:
Nechystáme cenovú vojnu
Keďže poslanci ponuku Tatra Realu nevyužili
a kúpu akcií neodsúhlasili, do Technických služieb,
a. s. tak s najväčšou pravdepodobnosťou už o niekoľko dní vstúpi nová spoločnosť T+T zo Žiliny.
K slovu sa preto dostali aj jej predstavitelia. Slová
Zuzany Gallovej o zvyšovaní cien za odpad vyvrátil
člen predstavenstva, Miloš Ďurajka, ktorý povedal:
„Nechystáme cenovú vojnu. Developér sa vymieňa
za odpadiara. Je to určite výhoda. Znamená to stabilitu cien, žiadne zvyšovanie. S cenami v Žilinskom
kraji sme nehýbali už 6 rokov, netlačíme k tomu ani
obce. Nechceme prísť, vytiahnuť peniaze a odísť.
Chceme budovať prosperujúcu spoločnosť.“ Ako
ďalej Miloš Ďurajka povedal, spoločnosť Tatra Real
rokovala možno rok aj s inými spoločnosťami. „Úplne náhodne sa dozvedeli o nás, nie my o tom, že
predávajú akcie. Rokujeme spolu možno dva mesiace. I keď zástupcovia spoločnosti boli ochotní
podpísať zmluvy bez toho, aby o tom rozhodovalo
zastupiteľstvo, my sme ich upozornili na stanovy
spoločnosti. Trvali sme na tom, aby to prešlo schvaľovacím procesom MsZ, aby sme korektne vstúpili do spoločnosti. Neprišli sme kupovať a potom
predávať. Náš biznis je podnikať,“ zdôraznil ďalej
Ďurajka. V priestoroch, kde v súčasnosti podnikajú
technické služby, plánuje T+T urobiť zmeny. Zároveň sa spoločnosť chce dopracovať k záväzku vybudovania skládky.
(li)

Na jarmoku nakúpite aj sa zabavíte
Tohtoročný Žiarsky jarmok sa uskutoční v piatok
12. a v sobotu 13. októbra. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na množstvo predajných stánkov, ale aj
na bohatý kultúrny program.
Jarmok bude už tradične v priestoroch Svätokrížskeho námestia, na Ulici A. Kmeťa, Hviezdoslavovej ulici a na vyhradenej časti Ulice Š. Moysesa.
„Uvedená lokalita zodpovedá požiadavkám z hľadiska dispozičného riešenia a existujúcej technickej infraštruktúry, ktoré sú nevyhnutné pre organizáciu jarmoku,“ vysvetľuje Ján Žiak z MsÚ v Žiari
nad Hronom a ďalej konkretizuje: „Na Svätokrížskom
námestí budú postavené stánky s občerstvením. Ostatné predajné stánky budú na Ul. Hviezdoslavovej,
Ul. A. Kmeťa a vyhradenej časti ulice Š. Moysesa. Vjazd
motorových vozidiel do priestoru konania jarmoku
bude pritom možný len z Ul. SNP smerom ku kostolu. Všetky komunikácie v priestore konania jarmoku
budú voľné tak, aby boli priechodné pre záchranné
systémy.“
Jarmok môžete navštíviť už vo štvrtok v popoludňajších hodinách, kedy budú otvorené niektoré stán-

ky s občerstvením. V piatok sa jarmok začne o 10-tej
hodine dopoludnia a skončí sa v sobotu v popoludňajších hodinách.
O bezpečnosť sa bude opäť starať žiarska Mestská
polícia a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom. Predpredaj predajných miest bude v
Mestskom kultúrnom centre na Ul. SNP v Žiari nad
Hronom od 24. septembra 2012.

Dobrý burčiak si vychutnáte
v sprievode kvalitnej hudby
Súčasťou jarmoku je aj tradičný kultúrny program,
ktorý pripravuje žiarske Mestské kultúrne centrum.
Pódiový program sa začne už v predvečer jarmoku
na Svätokrížskom námestí. „Vo štvrtok sa návštevníci
môžu tešiť na večer plný českých a slovenských hitov,
ktoré pozná každý, a to v podaní žiarskej kapely ZH
Band,“ hovorí Michaela Pribilincová, riaditeľka MsKC
a pokračuje: „V piatkovom hlavnom programe sa môžete tešiť na skvelé koncerty a množstvo prekvapení.
Sobota bude už tradične patriť Dychovej hudbe Žiaranka a Mužskej speváckej skupine Sekera.“
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Hlavnou hviezdou bude v piatok na pódiu určite
husľový virtuóz Berky Mrenica. „Berky Mrenica sa
predstaví v unikátnom spojení so žiarskou cimbalovou hudbou Folklórneho súboru Hron. Neskôr ho
na pódiu vystrieda špičková česká country skupiny
Countrio s programom známych country pesničiek,“
konkretizuje ďalej Pribilincová. Piatok bude patriť ešte
aj obľúbeným slovenským skupinám ako sú Ploštín
Punk či Smola a Hrušky a dvojníkom najpopulárnejšej
českej kapely súčasnosti, ktorý sa predstavia aj s nadupanou šou, Kabát revival.
Bohatý hudobný a kultúrny program sa skončí v sobotu v popoludňajších hodinách. Okrem už spomínaných vystúpení žiarskych umelcov sa návštevníkom
jarmoku predstaví aj Ľudová hudba Bobáňovci z Terchovej.
(li)
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Na lúke vyzbierali 14 vriec odpadu
nosti vo vzájomných medziľudských vzťahoch dodržiavať. Je dobré zamyslieť sa či toto slovo a určité
pravidlá majú svoje miesto i vo vzťahu človeka s
prírodou. Mnohí z nás zistia, že áno. A aby sme nezostali iba pri úvahách a slovách, je žiaduce vyvíjať
aj aktivity ako bola táto. Je to jedna z ciest, ako dať
prírode pocítiť, že si ju vieme vážiť.
OŽP

V sobotu 22. septembra Klub Essénia v Žiari
nad Hronom zorganizoval akciu Čistenie lúky
za nemocnicou v Žiari nad Hronom.
Akcie sa zúčastnilo 8 dospelých členov a 2 deti.
Za necelé tri hodiny sa na ploche 160 m2 vyzbieralo 14 vriec odpadu. Pohľad na lúku pred
vyčistením pripomínal skládku odpadu rôzneho druhu. Okrem sklenených fliaš, skla – plastových fliaš – nachádzali sa na tomto mieste
rôzne súčiastky z áut (pneumatiky), káble a iné.
Slovo morálka je v našej spoločnosti často skloňované a určuje pravidlá, ktoré je potrebné v spoloč-

Materiálovú a technickú podporu vo forme vriec,
rukavíc a odvozu odpadu zabezpečilo mesto Žiar
nad Hronom.

Bezdomovci rozoberali konštrukciu
V stredu 12. septembra neznámi páchatelia rozoberal zariadenie v bývalých jasliach
na Ul. Cyrila a Metoda. Na miesto činu bola privolaná Mestská polícia v Žiari nad Hronom.
Ako nám povedal mestský policajt Jozef Kováč,
na mieste sa nachádzali traja bezdomovci zdržiavajúci sa na území mesta Žiar nad Hronom. „Odpílili železnú trubku konštrukcie terasy za účelom
odovzdania do zberných surovín. Uvedené osoby
boli k danej veci vyťažené, pričom bolo zistené, že
jeden z nich už bol za obdobný skutok postihnutý.
Odovzdali sme ho preto Obvodnému oddeleniu
Policajného zboru k ďalšiemu šetreniu,“ spresnil
Jozef Kováč. Páchateľovi tak už podľa zákona hrozí
odňatie slobody.
(li)

Neznámy vodič zrazil zrakovo postihnutého muža

Vo štvrtok 20. septembra neznámy vodič
na osobnom motorovom vozidle so zapojeným
prívesným vozíkom zrazil 50-ročného chodca
z Lovčice Trubína.
Nehoda sa stala na riadne označenom priechode pre chodcov v čase približne o 9-tej hodine
na križovatke ulíc M. R. Štefánika a Dr. Janského.
Ako informovala hovorkyňa KR PZ v Banskej Bystrici, Mária Faltániová, neznámy vodič zrazil zrakovo
postihnutého muža, ktorý prechádzal po prie-

chode pre chodcov s bielou palicou. „Vodič tohto
muža zachytil ľavým predným rohom prívesného
vozíka. Po zrážke vozidlo zastavil, odpojil prívesný
vozík, zraneného muža na svojom vozidle odviezol
do nemocnice v Žiari nad Hronom, kde ho posadil
do čakárne chirurgickej ambulancie a zdravotnému
personálu oznámil, že doviezol zraneného chodca,
ktorý na ceste spadol a následne odišiel,“ uviedla
ďalej Faltániová. Zrazenému chodcovi vodič pri nehode spôsobil viacnásobné zlomeniny predkolenia pravej nohy s predpokladanou dobou liečenia
60 až 90 dní. Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom začal
trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. „ Po neznámom vodičovi pátrame. Ide o muža
vo veku približne 50 až 55 rokov, strednej postavy,
vysoký je 170 centimetrov. Nosí dioptrické okuliare,
mal na hladko oholenú tvár. Oblečené mal béžové
sako a košeľu bez viazanky. Jazdil na osobnom motorovom vozidle, ktoré bolo tmavšej farby. Prosíme
svedkov, aby sa prihlásili na č. 158 a pomohli nám
vypátrať vodiča a objasniť okolnosti tejto dopravnej nehody,“ dodala na záver Mária Faltániová.
(li)
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Prednáška o histórii Rómov
V piatok 21. septembra sa konala v priestoroch komunitného centra Nadácie škola dokorán prednáška na tému História Rómov.
Prednáška bola určená pre žiakov II. stupňa
zo Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom. Lektorom bol Branislav Oláh, ktorý je asistent sociálneho pracovníka v Detve, ako aj žurnalista a novinár RNĽ (Romano nevo ľil – rómsky
nový list), čo sú nezávislé kultúrno-spoločenské
noviny Rómov na Slovensku. Na tejto prednáške sa žiaci mohli dozvedieť niečo o histórii
Rómov vo svete a na Slovensku. Taktiež sa oboznámili so známymi osobnosťami, ktoré nemali,
alebo nemajú problém s priznaním sa k rómskej národnosti. Lektor zaujímavo poukázal na
úspechy týchto slávnych ľudí a zdôraznil účastníkom, aké je dôležité mať v živote ciele a vedieť
čo chce človek dosiahnuť. Branislav Oláh mal
túto prednášku skvele pripravenú a bola podaná veľmi zaujímavým spôsobom, ktorý deti
bavil a nedával žiadny priestor na nudu.
Pavel Horváth, sociálny pracovník

Futbalový turnaj

V piatok 21. septembra sa v spolupráci
s Odborom školstva a športu mesta Žiar
nad Hronom a so Základnou školou na Jilemnického ulici uskutočnil turnaj v mini
futbale. Turnaja sa zúčastnili tri mužstvá
zo Žiaru nad Hronom a jedno z Detvy.
Ako povedal Pavel Horváth, sociálny pracovník, cieľom podujatia bolo aktívne využiť voľný čas, poukázať, že šport prospieva zdraviu, je lepšie si zlepšiť kondíciu ako
sa len tak bezcieľne potulovať po meste
a v neposlednom rade upevniť vzťah rómskej komunity s majoritnou spoločnosťou.
„Na tento turnaj sa mužstvá tvrdo pripravovali
a trénovali. Z jednotlivých zápasov bolo cítiť, že
každý chce uspieť a tým pádom bol futbal lahodiaci oku divákov, ktorí sa tu zišli v hojnom
počte,“ hovorí Pavel Horváth. Sociálni pracovníci a ich asistenti pripravili pre účastníkov
turnaja občerstvenie – vlastnoručne vyrobené
obložené chlebíčky a minerálnu vodu. Turnaj
vyhralo žiarske mužstvo zložené prevažne
z obyvateľov ubytovne na bývalej STS-ke, ktoré zdolalo vo finále chlapcov z Detvy. „Podujatie malo obrovský úspech, turnaj poriadne
ešte ani neskončil a už sa účastníci dohadovali
na ďalšom stretnutí. Hlavne futbalisti z Detvy
žiadali čo najskôr odvetu. Aj vďaka tomuto sa
v budúcnosti budeme snažiť zorganizovať podobnú aktivitu,“ dodáva na záver Pavel Horvá
th.
(r)
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Kostol Povýšenia svätého Kríža bol vysvätený pred 200 rokmi
stavba bola ukončená v roku 1811, vymaľovaný bol
aj interiér a na chóre bol umiestnený organ zo starého kostola.

V krypte má miesto posledného
odpočinku šesť biskupov

Medzi najstaršie a určite najpôsobivejšie stavby klasicistického štýlu v našom meste patrí bez
pochýb Kostol Povýšenia sv. Kríža. Vysvätený
bol 14. septembra 1812, tento rok sme si tak
pripomenuli jeho 200. výročie.
Kostol Povýšenia sv. Kríža však mal gotickú podobu už v roku 1237, informácie o samotnej stavbe
však nie sú známe. Neskôr, v roku 1527, sa však už
kostol spomína ako starý. V najstaršej kanonickej
vizitácii z roku 1626 sa nachádzajú záznamy o veľkom poškodení interiéru farskej budovy i kostola.
Veľký požiar vo Svätom Kríži v roku 1661 zničil
nielen mestečko, ale aj kostol a zvonicu so štyrmi zvonmi. Opätovne vyhorel aj pri požiari v roku
1740. Začiatkom 19. storočia bol však už v takom
stave, že nemohol slúžiť svojmu účelu. Banskobystrický biskup Gabriel Zerdahelyi sa preto rozhodol
pre výstavbu nového kostola. Plány jednoloďového dvojvežového kostola vypracoval kňaz Rehole
piaristov, Florián Dom.
Kostol je postavený približne na miestach starého kostola v klasickom slohu, staval sa v rokoch
1806 – 1813. Finančné prostriedky na jeho výstavbu boli kryté z príjmov Svätokrížskeho panstva,
biskupa a z rozličných základín a zbierok. Náklady
na postavenie boli takmer 60-tisíc florénov. Hrubá

14. septembra 1812, na sviatok Povýšenia svätého Kríža, ho konsekroval biskup Gabriel Zerdahelyi, ktorý do hlavného oltára uložil relikvie svätých
Fulgencia, Jukundína a Severína. O dva roky neskôr
kremnický majster Karlieb umiestnil na kostole
vežové hodiny. Na priečelí bol pod medený kríž
osadený nápis v latinčine, znamenajúci Ajhľa, kríž
Pána, utekajte protivníci.
V severnej veži sa nachádza veľký zvon, ktorý
má 1660 kilogramov a odliaty bol v roku 1948. Nachádza sa tu aj umieráčik z roku 1924, ktorý váži
58 kilogramov. Dva zvony sú tiež v južnej veži.
Medián – stredný z roku 1924 k úcte Nepoškvrneného počatia P. Márie a malý z toho istého roku
k úcte svätého Kríža. Veža sa spolu s krížom vypína
do výšky 30 metrov.
Kostol Povýšenia sv. Kríža spravuje od jeho konsekrácie už 17. farár a počas 200 rokov v ňom bolo
množstvo sviatostí – dennodenné slávenie svätých
omší, vysluhovanie sviatostí pokánia, sviatostí krstu, birmovania, manželstva či kňazstva.
V krypte pod impozantnou 200-ročnou stavbou,
ktorá bola postavená v roku 1808, je pochovaných
šesť biskupov – František Berchtold, Gabriel Zerdehelyi, Jozef Belánsky, Karol Rimely, Marián Blaha
a Štefan Moyses.

Vzácna zaujímavosť
Vzácnou zaujímavosťou je určite i to, že všetky
tri svätostánky, ktoré patria pod naše mesto, boli
vysvätené v septembri. Kostol Povýšenia sv. Kríža
pred 200 rokmi 14. septembra, opatovský Kostol
sv. Vavrinca, ktorý oslávil minulý rok 100. výročie,
bol vysvätený 17. septembra a najnovší svätostánok, Kostol Sedembolestnej P. Márii, ktorý oslávil
10 rokov vlani, 21. septembra.
Nemali by sme však zabúdať ani na budúcoročné 150. výročie postavenia a posvätenia Kostola
sv. Štefana, ktorý sa nachádza na cirkevnom majeri
Kupča. Tento malý kostolík dal v roku 1863 vybudovať biskup Štefan Moyses, ktorý ho aj sám posvätil.
(spracované podľa:
Marián Juhaniak, Hlasy z Kríža)

Výberové konanie
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46,
965 19 Žiar nad Hronom v zmysle zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práve vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie
na pozíciu
– vedúci odboru školstva a športu.
Kvalifikačné predpoklady:
•vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – pedagogického smeru,
•predpoklady pre výkon práce vo verejnom
záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práve vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Iné kritériá a požiadavky:
•dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu ľudí,
•všeobecné znalosti o financovaní školstva,
•osobnostné a morálne predpoklady,
•ovládanie práce s PC,
•prax minimálne 5 rokov.
K prihláške do výberového konania
je potrebné pripojiť:
•prihlášku do výberového konania,
•profesijný životopis a motivačný list,
•overenú kópiu dokladu o vzdelaní,
•prezentáciu návrhu organizácie práce na zverenom úseku,
•výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
•písomný súhlas uchádzača k použitou osobných údajov pre potreby výberového konania
(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou
uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo
osobne) najneskôr do 5.10.2012 na adresu:
Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom
s označením
„OŠaŠ – výberové konanie“ – neotvárať.
Termín a miesto výberového konania oznámi
vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí
splnia podmienky zaradenia do výberového
konania najmenej 7 dní pred termínom jeho
konania.

Kedy sa občiansky preukaz stáva neplatným
Bez platného občianskeho preukazu nikde nič
nevybavíte. Stačí, že v ňom máte neplatné údaje ako napríklad adresu trvalého pobytu, zmenu mena či priezviska.
Úradník má právo občana nevybaviť, ak má
občan neplatný občiansky preukaz a tento je potrebný pre vydanie potvrdenia, pri osvedčovaní
podpisu či listiny. Ak by takto úradník, a je jedno
či na úrade štátnej správy, alebo samosprávy, nepostupoval, porušil by tým zákon č. 224/2006
Z. z. o občianskych preukazoch. O tom, kedy je
OP neplatný, hovorí § 10, z. č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch.
Občiansky preukaz je neplatný, ak:
•občan zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, stratil

štátne občianstvo, alebo ukončil trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky,
•občan stratil občiansky preukaz alebo ak mu bol
odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému úradu, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
•bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá
preukazovať totožnosť, alebo v ňom zapísaný údaj,
•uplynula doba jeho platnosti,
•obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo
neoprávnene vykonané zmeny,
•neobsahuje údaje o skutočnostiach uvedených
v zákone,
•sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný, okrem
údajov zapísaných na žiadosť občana, podľa zo-
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brazenia podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať držiteľa,
•občan odovzdal príslušnému úradu svoj doterajší občiansky preukaz pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze
a bol mu zaň vydaný nový občiansky preukaz.
Ak by ste po zistení vyššie spomenutých skutočností používali ďalej váš neplatný OP a stretnete sa
v krízovej situácii s príslušníkom PZ, ten je oprávnený vám ho dokonca odňať. Dobrá rada na záver:
kontrolujte si svoje doklady, buďte obozretný pri
ich držbe, úschove a neriskujte prípadné ťažkosti. Splňte si svoju povinnosť, navštívte príslušný
úsek PZ pre OP a požiadajte o jeho znovuvydanie
do 30 dní od jeho neplatnosti.
OSoO
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Na jarmoku zahrá Berky Mrenica so žiarskou cimbalovkou
tla. Pre divákov to bude skutočná lahôdka.“ Berky
Mrenica so žiarskou cimbalovkou nacvičí 40-minútový program, s ktorým otvoria jarmok. „Sme radi,
že sú v Žiari umelci, ktorí sa kvalitou a umením dokážu zrovnávať s našimi naj osobnosťami. Podobne
to bolo aj pri spojení Lipu s Bandou Americano. Poslednou lahôdkou bude účasť Iné Kafe na októbrovom Sitňanfeste,“ dodáva Janko Kulich.
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Súťažíme o pekné knihy
pod vianočný stromček

Koncert sa ponesie v duchu
jarmočnej atmosféry
Návštevníci žiarskeho jarmoku sa môžu tešiť na jedinečný koncert, v ktorom sa spoločne predstaví husľový virtuóz Berky Mrenica
so žiarskou cimbalovou hudbou FS Hron.
Spolupráca spojiť uznávaného slovenského hudobníka s domácou ľudovou hudbou vznikla ako
nápad produkcie Mestského kultúrneho centra.
„Naša cimbalová hudba je známa po celom Slovensku a kvalita jej hudobníkov umožňuje takéto
spojenie,“ hovorí Janko Kulich, producent MsKC
a dodáva: „V minulosti sa už dokonca na niektorých
podujatiach cimbalovka s Berkym Mrenicom stre-

Žiarska cimbalová hudba sa na presnom programe s Berkym Mrenicom nedohodla, ale hudobníci
vedia, čo divákovi ponúknu. „Program nebude mať
charakter koncertu. Chceme, aby sa niesol v jarmočnej atmosfére,“ hovorí Ján Droppa z cimbalovky a spresňuje: „Zahráme známe piesne, ktoré si
budú môcť návštevníci jarmoku s nami zaspievať.
Samozrejme, priestor bude aj na sóla a improvizácie oboch primášov.“ Unikátne spojenie husľového
virtuóza so žiarskou ľudovou hudbou si môžete vychutnať v piatok 12. októbra od 16.00 hod. na Svätokrížskom námestí ako súčasť kultúrneho programu tradičného Žiarskeho jarmoku.
(li)

Stretli sa po 50 rokoch

V piatok 14. septembra sa po 50 rokoch stretli
bývalí spolu spolužiaci, kamaráti či prvé školské lásky, ktorí spoločne končili základnú školu
v roku 1962. I keď sú roztrúsení po celom Slovensku, za svojimi kamarátmi neváhali pricestovať do svojho rodného mesta.
Prípravný výbor, ktorý stretávku organizoval, sa
prvýkrát stretol ešte v januári. „Zháňali sme adresy a kontakty, lebo sme sa roztrúsili do všetkých
kútov republiky,“ hovorí Magdaléna Manicová
a pokračuje: „Asi po troch mesiacoch sa nám podarilo skompletizovať adresy, ktorých bolo nakoniec
120. Pomoc nám poskytli aj starostovia okolitých
obcí, ako aj ostatní ľudia ešte z archívu základnej

školy.“ Hlavní organizátori stretávky rozposlali návratky a netrpezlivo čakali, koľko z ich sa vráti späť.
Postupne prichádzali z Košíc, Martina, Bratislavy,
Sučian, Partizánskeho, Dubnice nad Váhom, Trenčína, Novej Dubnice, Banskej Bystrice, ale aj zo susedných Čiech. Najviac ich však bolo práve zo Žiaru
nad Hronom a jeho okolia. „Nakoniec sa nám stretlo 75 bývalých spolužiakov. Medzi nimi napríklad
aj dve 70-ročné učiteľky – Varkondová z Bratislavy
a Briadková zo Žiaru,“ dodáva Magdaléna Manicová. Spolužiaci sa stretli pri dobrej večeri, kde spomínali na spoločne prežité chvíle v škole, aby sa
nakoniec znovu rozpŕchli do svojich domovov.
(li)

Exkluzívna výstava Pavla Barabáša
Pavol Barabáš precestoval svet a zovšadiaľ
priniesol svedectvo v podobe širokej škály objaviteľských a dobrodružných filmov. O kvalite
jeho tvorby svedčia mnohé ocenenia získané
na prestížnych festivaloch doma i v zahraničí.
Pripravovaná fotografická výstava v žiarskom
Mestskom kultúrnom centre je ďalšou z etáp
autorovej tvorby.
Cieľom projektu je zvýraznenie sveta, ako sveta
pestrého – ako mikrokozmu a makrokozmu zároveň. Plánovaná výstava fotografií má silný poten-

ciál, aby sa z nej stala úspešná putovná výstava,
prezentujúca autorov pohľad na svet, ktorá bude
vo Výstavnej sále MsKC obohatená o nainštalované
ukážky zaujímavých artefaktov, ktoré si Pavol Barabáš priniesol zo svojich expedícií. Sprievodným
podujatím výstavy je premietanie dokumentárnych filmov Pavla Barabáša v sobotu 6. októbra.
Vstup na výstavu je voľný. Výstava bude sprístupnená vo Výstavnej sále MsKC do 14. októbra. Otvorené od pondelka do piatku od 9.00 do 19.00 hod.
(r)
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Július Považan (9.8.1926 Žiar nad Hronom
– 21.2.2011 Krupina), nestor slovenského
insitného maliarstva, venoval svojmu rodisku kolekciu obrazov, z ktorých bola v roku
2001 vytvorená stála expozícia. Galéria
Júliusa Považana sa nachádza v prístavbe
MsKC vedľa Mestskej knižnice M. Chrásteka.
Maľovanie bolo pre Júliusa Považana oddychom po namáhavej práci
detského lekára. Častým motívom jeho obrazov boli reálie z jeho rodnej obce Svätý Kríž
nad Hronom, z Banskej Štiavnice a Krupiny ako
miest, v ktorých pôsobil. Jeho obrazy sa nachádzajú v Slovenskej národnej galérii, v galériách
v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, vo viacerých súkromných zbierkach v Európe a USA.
Mestské kultúrne centrum v spolupráci s našimi novinami pripravilo súťaž o hodnotné ceny.
Svoje odpovede pošlite mailom na adresu: mn@
ziar.sk alebo ich môžete doručiť priamo do redakcie Mestských novín, Námestie Matice slovenskej, budova Bieleho domu 6. poschodie.
Termín uzávierky súťaže: 20.11.2012.
Otázky:
1. Kde je pochovaný J. Považan?
2.KoľkoobrazovjevystavenýchvgalériivMsKC?
3. Na koľkých obrazoch je namaľovaný kaštieľ?
Súťažiaci môžu vyhrať poukaz na nákup kníh
v hodnote 30 € alebo zaujímavú encyklopédiu.
Ceny do súťaže venovala Kniha pre teba v Žiari
nad Hronom.
(r)

Súťaž o lístky na Sitňanfest
Počas niekoľkých týždňov ste sa mohli s našou redakciou a Mestským kultúrnym centrom
v Žiari nad Hronom zapojiť do súťaže o lístky
na Sitňanfest. Stačilo zodpovedať otázku: Ako
dlho pôsobí na hudobnej scéne žiarska punk-rocková skupina Sitňan? Správna odpoveď:
20 rokov.
Z množstva správnych odpovedí sme vyžrebovali piatich výhercov, ktorými sa stali: Mária
Vargová z Kosorína, Jaromíra Barboríková z Dolnej Ždane, Tomáš Černák z Rimavskej Soboty,
Lívia Kavacká a Viktória Fričová, obe zo Žiaru
nad Hronom.
(r)
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Hudobníci z Protechu svoje pesničky predávať nechcú
preto ich nebudeme trápiť veľkou poéziou. Väčšina
piesní v repertoári je preto taká, aby sa ľudia aj zasmiali.
•V textoch teda nebudeme počuť o zničenej
láske, o politike či o vojnách?
Máme za sebou už toľko toho, že máme obrovský
nadhľad. Hudbou sa bavíme. Zažili sme už kadečo
– či už profesionálne alebo v súkromí. O nejakých
zlomených srdciach či o hladných deťoch naši fanúšikovia počuť nebudú. Toto nie je cesta, ktorou
ideme.
Janko Kulich.
Janko Kulich je pre väčšinu Žiarčanov známy
hlavne ako producent Mestského kultúrneho
centra. Málokto však vie, že je aj pesničkár.
Prednedávnom sa po čase opäť vrátil na pódiá.
Janko je spoluzakladateľom združenia EFKO,
moderuje rôzne podujatia a popri tom sa ešte venuje aj tvorbe piesní. Srdcovou záležitosťou je pre
neho folk. Založil minikapelu Protech – producent
a technici. V nej spojil „sily“ s technikmi zo žiarskeho Mestského kultúrneho centra.
•Ako vznikol projekt Protech?
Pri projekte Pieseň pre Žiar, keď každý z umelcov
písal pesničky. Vtedy sme si s kolegami povedali, že
niečo napíšeme aj my. Chceli sme sa hlavne dobre
zabaviť. Napísali a zložili sme teda pesničku. Ešte
deň pred verejnou prezentáciou Piesne pre Žiar
som ju dopisoval cestou domov v autobuse. Melódiu k tejto piesni zložil gitarista Matúš Holečka.
Celé ma to akosi nakoplo k tomu, aby som sa vrátil na pódiá a začal koncertovať spolu s chalanmi.
Pôvodne sme si mysleli, že to bude na jeden večer,
no zistili sme, že by sme si spolu radi zahrali aj nabudúce. Povedali sme si teda, že zrealizujeme pár
koncertov. Názov sme si požičali z jedného žiarskeho projektu.
•V súčasnosti ste v zoskupení hudobníci, textár... .
Áno. Ako pesničkár som oslovil svojich kolegov.
Spoločné hranie vyzerá asi tak, že Matúš zloží
za deň aj dve pesničky. Je to neuveriteľný stroj.
Števo Hlôška sa pustí a chytí muzikantsky hocičoho. Nemá problém s ústnou harmonikou vliezť
do koncertu hociktorému umelcovi. Pre mňa je to
ideálne spojenie. Tým, že sme kolegovia sa stretávame častejšie, no a to je skvelé.
•Prvýkrát ste sa v zoskupení Protech predstavili širšej verejnosti práve pri prezentácii Piesne
pre Žiar. Čo ďalej?
S chalanmi sme na jednej vlne. Dokážeme počúvať úplne všetko. Na jednej strane je to naša práca,
na strane druhej máme podobný hudobný vkus.
Dôležitá je tiež vzájomná dôvera. Som rád, že idú
chalani so mnou do toho. Som rád, že ideme spolu.
•Ako teraz vyzerá váš repertoár?
Zatiaľ je postavený z mojich pesničkárskych vecí,
ktoré som zložil už dávnejšie, ale máme aj nové.
Teraz tvoríme polhodinový recitál vecí, do ktorých
chalani zasahujú aj aranžérsky – ústnou harmonikou alebo gitarou. Tá je najmä na Matúšovi. Ja
dohrávam iba vtedy, keď on potrebuje sprievodnú
gitaru. Od Matúša mám však aj niekoľko hotových
skladieb bez textov, ktoré určite chceme dorobiť a
postupne ich pridávať.
•Aké sú teda vaše piesne?
Väčšinou majú piesne poetický text, pokiaľ je veselšia, tak s humorným textom. Ľudí chceme baviť,

Hranie v partii je väčšia zábava
•Môžeme teda povedať, že ľudí chcete zabávať
nielen samotnou hudbou, ale i textami, pri ktorých sa nemusia hlbšie zamýšľať?
Určite áno. I keď sú aj texty, ktoré sú poetickejšie.
V žiadnom prípade nie sme zábavová kapela. Je to
o tom, že fanúšikovia počúvať musia, ale chceme,
aby sa pri tom pousmiali. Aby aj tie najkrajšie veci,
ako je napríklad láska, videli z iných strán. No a práve takto pracujeme s každou jednou témou.
•Celá tvorba je folková?
Zatiaľ určite áno. Niekedy to však bude s bluesovejším nádychom, niekedy s džezovejším a niekedy
to bude viac popovejšie. Prameň však vždy bude
pesničkársky. Je to jednoduchá nosná melódia,
ktorú Matúš so Števom dokážu rozohrať aj do vážnejšej skladby.
•Na koľko piesní sa môžu fanúšikovia počas
polhodinového koncertu tešiť?
Zatiaľ máme nacvičených asi desať piesní. Vyberali sme skladby, ktoré som už hrával. Také, ktoré sú
aktuálne aj v dnešnej dobe.
•Kde vás diváci budú môcť vidieť?
Najskôr to bude v okolí Prievidze. Neskôr, v rámci vianočných projektov, na niektorých miestach
Slovenska. 15. decembra vystúpime aj v Žiari
nad Hronom v rámci príprav multižánrového festivalu, kde bude kvantum výborných muzikantov
i textárov. Bude to úplne nový projekt, o ktorom
budeme v krátkej budúcnosti určite ešte hovoriť.
•Môžu sa fanúšikovia tešiť na CD?
Ja mám na toto ortodoxný názor. Nie som zástanca CD. Tvrdím, že pokiaľ organizátori zaplatia
umelcovi honorár za koncert, piesne by mali ľudia
dostávať zadarmo. Pokiaľ budeme mať koncerty aj
v budúcom roku, určite chceme to, čo naskúšame,
aj nahrať. Bude to však o tom, že kto bude chcieť
našu hudbu, dá nám vedieť e-mailom a my mu
to CD dáme. Pesničky určite predávať nechceme.
Na portáli www.folk.sk si ich fanúšikovia budú môcť
bezplatne sťahovať. Neberieme to tak, že budeme
so sebou nosiť CD a predávať ich. Pre mňa je to číry

nezmysel. Ak chceme, aby naše pesničky niekto
s nami spieval, musí ich poznať a musí ich mať.
•Baví ťa hranie v partii viac ako keď si bol sám?
Baví ma to určite viac. Chalani sú super, je s nimi
zábava. Mali sme už niekoľko dobrých skúšok. Páči
sa mi, že každý priniesol do pesničiek niečo svoje a
to je presne to, čo som chcel. Sám som nemal tendenciu presadzovať sa ako pesničkár. Je veľmi príjemné, že sme sa spojili a že sme dostali pár ponúk,
kedy si môžeme zahrať. Keď to pôjde takto ďalej,
budeme sa viac stretávať a bude teda vznikať viac
nových pesničiek.

Z hudobnej scény
som nikdy celkom neodišiel
•Po koľkých rokoch hlásiš návrat na hudobnú
scénu?
Je to už asi šesť alebo sedem rokov. Predtým
som dosť aktívne koncertoval po celom Slovensku
ako pesničkár. Potom prišlo obdobie, keď som začal viac organizovať, nedalo sa to už spolu skĺbiť.
V písaní som ale pokračoval naďalej, avšak nebolo možné tie piesne naaranžovať, nacvičiť, navyše
sám som nemal motiváciu. Preto prišla tá dôležitá
pauza.
•Široká verejnosť ťa určite poznala ako textára, ale málokto vie, že si aj spevák.
Moja prvá skúsenosť s kultúrou bolo práve pesničkárstvo. Vtedy som začal aj koncertovať. Až potom, na základe koncertovania, som koncerty chcel
aj organizovať. Postupne však začala prevažovať
organizácia, čo mi zabralo veľmi veľa času. Zároveň
som však vedel, že sa k tomu raz vrátim. Nikdy som
totiž neprestal tvoriť. Píšem aj poviedky, aforizmy či
krátke básničky.
•Texty si písal napríklad aj pre Žiarčanku Ivku
Kováčovú. Spomínaš si na toto obdobie?
Určite áno. Texty som písal aj pri iných projektoch,
ktoré sme robili s manželkou Peťkou. Napríklad
pri detských rozprávkach. Bolo ich asi päť a každá obsahovala tri až päť pesničiek. Tie sme potom s deťmi skúšali. Neskôr ich do aranžmánov
v novších rozprávkach prehrávala aj Základná umelecká škola. Vždy som robil aj tvorbu pre deti.
•Lenke Libjakovej si tiež ako prvý dal príležitosť postaviť sa na pódium.
Lenka začínala v našich rozprávkach, keďže bola
žiackou mojej manželky. Keď sme potrebovali
do rozprávky šikovné dievča s krásnym hlasom,
predstavila mi ju a ja som okamžite povedal, že
ju treba nechať spievať. Aktívne sme ju zapojili
do projektov. V priebehu niekoľkých hodín bolo
jasné, že máme vedľa seba veľký talent, ktorý dokáže perfektne spievať.

Protech - spoločné vystúpenie.
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FOTOKUTRANIE

Neformálna skupina Žiarovky organizuje v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom a Mestskou obývačkou zbierku fotografií Žiaru nad Hronom. Svoje fotografie môžete nosiť do Mestskej
obývačky, ktorá sa nachádza v Mestskej plavárni
na poschodí.
NIE JE MOŽNÉ NEKOMUNIKOVAŤ

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Tradície objektívom
Výstava fotografií z 19. Pohronských folklórnych
slávností očami žiarskych fotografov. Výstava potrvá do 12. októbra v POS. Výstava je sprístupnená
od pondelka do piatku v čase od 9.00 do 15.00 hod.
HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

•Planetárium deťom
– premiéra Uffove dobrodružstvá na Marse
Program pre mladších školákov o astronómii ...
•Večer pod hviezdnou oblohou
– Náš pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty ľudského
poznania... Dňa 5. októbra o 20.00 hod.

Z pera čitateľa
Ná podnikateľ
Ráno odchádzam do roboty taxíkom. Susedia
spoza okien na mňa zvedavo pozerajú. Čo to? Asi
zbohatol? Možno začal podnikať? Asi sa potrebuje predvádzať! Takéto a podobné myšlienky ich
asi napadajú, keď ma vidia. Večer sa vraciam do-

Hľadám domov

POZVÁNKA
Mestská knižnica Michala Chrásteka
Vás pozýva na besedu
so spisovateľom
JURAJOM ČERVENÁKOM
Beseda sa uskutoční
dňa 4.10.2012 (štvrtok) o 14.00 hod.
vo výstavnej sieni MsKC

JUDY

Hľadáme
obchodných
partnerov

0905 562 467
www.slovanet.sk

P
Predám
textilné
texti
ilné pelechy
h
pre psy

0905 894 492

rôzne veľkosti

Týmto nevyvrátiteľným konštatovaním začal
v utorok 18. septembra Workshop na rozvoj
komunikácie. Uskutočnil sa v priestoroch BBSK
– Pohronského osvetového strediska v Žiari
nad Hronom, organizátora tohto podujatia.
Pre nás v trochu netradičnej úlohe lektora sa
predstavil Martin Baláž, hovorca mesta, ktorého
komunikácia sprevádza v profesionálnom živote už
niekoľko rokov. Workshop bol určený širokej verejnosti, no záujem vzbudil najmä v radoch študentov stredných škôl. Takmer 70 žiakov a pedagógov
Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari
nad Hronom a Súkromnej obchodnej akadémie
sa oboznámilo so základnými pojmami komunikácie, jej delením a rôznymi úrovňami. Keďže nešlo
o klasickú prednášku, konkrétne životné situácie
si účastníci precvičovali v názorných ukážkach.
Týmto spôsobom zistili, aké veľké rozdiely môžu
byť v samotnom postoji človeka alebo podaní ruky
a pokúsili sa aj spoločne dešifrovať niektoré signály
tela – neverbálnej komunikácie.
Martin Baláž sa úlohy lektora zhostil profesionálne, čo potvrdilo množstvo priaznivých ohlasov
zo strany pedagogického zboru i ďalších hostí, ale
čo je najdôležitejšie, aj zo strany samotných študentov. Veríme, že dievčatá a chlapci získané skúsenosti uplatnia vo svojom živote, či už súkromnom,
alebo profesionálnom, keďže v rámci širokej témy
komunikácie prešli aj fiktívnym prijímacím pracovným pohovorom. Vďaka vyvolanému záujmu
pripravuje Pohronské osvetové stredisko podobné workshopy aj v budúcnosti. Touto cestou ešte
raz ďakujeme výbornému lektorovi a účastníkom
oboch stredných škôl za účasť. Tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutia.
Mgr. Jela Šuleková, samostatný odborný pracovník BBSK – POS Žiar nad Hronom
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

2.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
3.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
4.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
5.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
6.10. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
7.10. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
8.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
9.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
10.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
11.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
12.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
13.10. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
14.10. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
15.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
16.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
Prestávka na obed v čase od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

6.10. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
7.10. MUDr. Anna Némethová, ProCare, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
13.10. MUDr. Z. Hajdučáková, ProCare, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
14.10. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
mov unavený, opäť taxíkom. Susedia nechápavo
krútia hlavou. Ten sa má. Len aby mu to vydržalo?
Hrá sa na výnimočného! Závisť ich núti ostošesť
kombinovať a hľadať odpoveď na túto záhadu.
Vysvetlenie môjho vozenia sa taxíkom bolo prosté, robil som taxikárovi na dome dlažbu. Susedia
si akosi pozabudli všimnúť, že deň čo deň si sadám do auta oblečený v montérkach.
Teodor Komenda

noviny.ziar.sk

Judy je mladá, asi 2-ročná sučka malého vzrastu.
Okolo každého natešene pobehuje a chce sa
hladkať. S inými psíkmi sa
znesie, má dobrú povahu,
môže ísť aj k deťom. Je
vhodná len do bytu alebo
do domu s prístupom do vnútra. Bude kastrovaná, očkovaná, čipovaná.
JESSY

Jessy odchytila Mestská
polícia v meste. Je to milá,
aktívna, asi 7- mesačná
sučka, pravdepodobne kríženec labradora. Je vhodná
k rodinnému domu, ale aj
do bytu.
MARUK

Maruk je pravdepodobne kríženec nemeckého
ovčiaka. Je to mohutný,
zaujímavo sfarbený psík
so skvelou povahou. Má približne 6 rokov, ale
je stále veľmi aktívny. Na vôdzke vie chodiť
pekne, tiež si vie sadnúť na povel. Je vhodný
aj k deťom. Má rád ľudskú spoločnosť, užíva si
každé pohladenie. Má krásnu lesklú srsť a ani
zuby nemá opotrebované.
CORA

Cora sa našla vychudnutá
a zrejme po šteniatkach. Je
to iba asi 1-ročná sučka veľmi dobrej povahy. Je veľmi
vďačná za každú pozornosť,
môže ísť k deťom a je znášanlivá s inými psíkmi. Bude
kastrovaná, očkovaná a čipovaná.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737
alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 609
772 ( prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).

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

Tel.: 0905 332 388
Voliéry pre psov
profi, expres, lacno
0908 985 161

10

2. október 2012 | Mestské noviny

INZERCIA
PREDAJ

•Predám obývaciu stenu – tmavú, čiastočne presklenú. Ďalej bielu skriňu s nadstavcom, váľandu, konferenčné stolíky
(3 ks), kuchynský stôl a čalúnené stoličky (3 ks).
1/20
T: 045/672 65 95
•Predám chladničku, starší typ, funkčná. T: 045/672 65 95
2/20

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

4/20

•Predám 10-dielnu knižnú publikáciu Dejiny umenia, slovom i obrazom. Veľký formát, 10 ks. T: 045/672 65 95
5/20

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

•Predám nosené, veľmi zachovalé oblečenie pre psov (veľkosť 32 – 40). Svetrík, športové oblečenie, spoločenské šaty,
bundy, topánočky veľkosť 2 – 3. Treba vidieť. T: 0911 232 712

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

12/20

•Predám 2-ročnú vešiakovú stenu do chodby (polička,
vonkajšia vešiaková časť, šuplík, skrinka na topánky). V zrkadlovej časti:2 poličky a vnútorná vešiaková časť). Cena: 120 €.
Dohoda možná. T: 0904 071 702
16/20
•Predám tehly a kvadry z búračky za symbolickú cenu.
T: 673 24 32
20/20

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 2-izbový byt na „Handlovskej ceste“, oproti Tescu,
čiastočne prerobený. Dom je zateplený. T: 0908 076 092 7/20
•Predám 2-izbový tehlový byt, pôvodný stav, neďaleko tržnice. Cena: 22 000 €. T: 0907 832 961
9/20
•Predám 2-izbový byt na Ul. hutníkov, v pôvodnom stave,
dom je zateplený, plastové okná, veľká pivnica, slušný vchod.
Cena: 20 000 €. Pri rýchlom jednaní zľava. T: 0907 107 66510/20
•Predám 1-izbový byt, OV, dom je obnovený, slušný vchod,
1. poschodie. Cena dohodou. T: 0911 673 320, 045/673 32 05
11/20

•Predám 2-izbový byt v Žiari nad Honom, čiastočne prerobený. Cena dohodou. T: 0915 265 102
14/20
•Predám komplet prerobený dom v Horných Hámroch.
Nová kuchyňa, kúpeľňa, plast. okná, podlaha. Dom stačí
z vonku obhodiť. Cena: 55 000 €. Pri rýchlom jednaní zľava.
T: 0940 767 567
15/20
•Predám 2-izbový tehlový byt v centre mesta, byt je
v pôvodnom, ale zachovalom stave. Cena: 35 000 €.
T: 0917 816 429
19/20
•Výhodne predám rodinný dom (dispozične veľmi dobre
riešený) spolu so záhradou, ktorý sa nachádza v Lutile.
T: 0908 661 726
24/20
•Lacno predám pekný 2-izbový byt v centre II. v Žiari
nad Hronom. T: 0905 200 270
25/20
•Predám veľmi pekný 2-izbový byt v slušnej časti Žiaru
nad Hronom, s loggiou. Cena: 22 500 € + dohoda.
T: 0905 200 270
26/20
•Predám dvojgeneračný dom v Lovči, vhodný pre dve rodiny. Cena: 62 000 €. T: 0911 146 465
27/20

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim garáž v Žiari nad Hronom v spodnej časti Ul.
Š. Moysesa (garáže vo dvore),príp. za hvezdárňou alebo
8/20
na Centrume. T: 0905 525 490

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dlhodobo prenajmem 2-izbový tehlový byt na námestí v ZH, po kompletnej rekonštrukcii, čiastočne zariadený.
Cena: 215 € + energie. Voľný od 1.9. T: 0915 781 238
6/20
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za políciou v ZH. Dohodou. T: 0918 489 129
13/20
•Prenajmem veľký 1-izbový byt, zariadený ako 2-izbový.
Cena dohodou. T: 0908 253 460
22/20
•Prenajmem 1-izbový byt na Ulici M. R. Štefánika, kompletne prerobený, nezariadený. Voľný ihneď. T: 0905 339 402 23/20

CESTOVANIE
•Hľadám spolucestujúcich do auta zo Žiaru nad Hronom
(resp. z Lutily) do Hliníka nad Hronom. Odchod zo Žiaru oko17/20
lo 7.00 hod. T: 0949 433 112

SLUŽBY

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 21.000 EUR, výmera:
33 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.
Chrásteka, v pôvodnom stave. Nová cena: 16.000 EUR,
(pôvodná cena 19.000 EUR), výmera: 35 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, v pôvodnom stave. Nová cena: 21.000 EUR
(pôvodná cena 25.000 EUR), výmera: 42 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Komenského, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 31.990 EUR,
výmera: 60 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 29.400 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. SNP (širšie centrum mesta), v pôvodnom stave.
Cena: 40.000 EUR, výmera: 58 m2 + pivnice 12 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 38.990 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov – oplotený areál Penzióna ŽIAR, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 24.500 EUR, výmera: 61 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave. Cena: 23.000 EUR,
výmera: 61 m2
•2-izbový panelový byt s tromi loggiami v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 34.790 EUR, (pôvodná cena 36.500 EUR),
výmera: 63 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena:
34.500 EUR, (pôvodná cena 36.750 EUR), výmera: 65 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena:
35.990 EUR, (pôvodná cena 37.800 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000 EUR, výmera: 69 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.
R. Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
48.660 EUR, (pôvodná cena 51.500 EUR), výmera: 74 m2
•3-izbový atypický tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. SNP – blízko centra mesta, kompletná
rekonštrukcia. Nová cena: 55.000 EUR, (pôvodná cena
60.000 EUR), výmera: 75 m2
•3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 55.000 EUR,
výmera: 81 m2

•3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom,
Ul. Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný,
vrátane zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná
cena 103.000 EUR), výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000 EUR, výmera: 80 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 62.000 EUR, výmera: 83 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 57.000 EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera:
85 m2
•2-izbový tehlový byt vo Vyhniach, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 30.000 EUR, výmera: 65 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 45.000 EUR, (pôvodná cena 71.000 EUR),
výmera pozemku: 1.056 m2
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.500 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR),
výmera pozemku: 823 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR,
(pôvodná cena 26.500 EUR), zastavaná plocha: 118 m2,
výmera pozemku: 595 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová
cena: 49.900 EUR, (pôvodná cena 68.000 EUR), výmera
pozemku: 1.679 m2
•RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočná
rekonštrukcia. Nová cena: 92.999 EUR, (pôvodná cena
97.000 EUR),zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku: 837 m2
•RD v Rudne nad Hronom, vhodný na chalupu, v pôvodnom stave. Nová cena: 35.000 EUR, (pôvodná cena
66.388 EUR), obytná plocha: 80 m2, výmera pozemku:
570 m2
POZEMKY:
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 25.000 EUR,
výmera: 605 m2
•stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská
Hodruša“), siete pri pozemku. Cena: 100.000 EUR, výmera: 2.408 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. SNP),
určený na priemyselnú výrobu, siete na a pri pozemku.
Nová cena: 86.000 EUR, (pôvodná cena: 100.000 EUR),
výmera 3.116 m2

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
ponúkam dlhodobo. Ďalšie otázky zodpoviem mailom alebo
pri osobnom stretnutí. T: 0949 435 436
18/20
•Kto premietne 8-mm film na terajšie kotúčiky? T: 673 24 32

•Opatrím staršiu pani alebo pána, ktorý si nevládzu nakúpiť, upratať, navariť alebo ísť sami na prechádzku. Túto službu

21/20
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OZNAM
Predajňa Hamai oznamuje svojim zákazníkom, ktorí si
u nich zakúpili nabíjačku Stronger, model No: ST – 88, že je
nebezpečným výrobkom. Spotrebiteľ túto nabíjačku môže
vrátiť a budú mu vrátené peniaze.

Mestské noviny | 2. október 2012

Blahoželanie
Nech vám slza nezavadzia,
nech vám srdce nespúta žiaľ,
nech vám ústa zdobí úsmev,
nech nepoznáte chvíle krušné.
Veľa ďalších rokov,
veľa šťastných krokov,
veľa dobrých vecí,
želáme vám všetci.
Dňa 25. septembra sa krásnych 75. narodenín
dožil
Rajmund Doletina
zo Žiaru nad Hronom.
Ku krásnemu životnému jubileu želajú všetko
len to najlepšie manželka Margita, dcéra Ingrid,
syn Rajmund s manželkou Karin, vnúčatá Dárius
a René, vnučka Linda a pravnučka Alexandra.

Podvody na senioroch
Polícia opätovne zaznamenala pohyb podvodníkov, ktorí zneužívajú dôveru ľudí na svoje obohatenie.
Za obete si vyberajú najmä starších, osamelo žijúcich
ľudí, ktorých navštívia pod zámienkou výplaty určitej
sumy za výhru, alebo preplatku, prípadne im výhodne
ponúknu nejaký tovar, čím zneužívajú ich dôveru.
Páchateľ sa do telefónu (spravidla ide o vytipovanie volania na pevné linky) predstavuje ako príbuzný poškodeného
(vnuk, synovec) pod zámienkou kúpy vozidla, darčeka, poskytnutia pôžičky a vyláka od poškodeného finančnú hotovosť. Následne opätovne telefonicky kontaktuje poškodeného s tým, že on nepríde pre dohodnutú finančnú hotovosť,
ale posiela inú osobu – svojho známeho, spolupracovníka
a pod. Ako dôvod uvádza, že nemôže odísť, nemá čas a že
by mohol prísť o zálohu. Celá činnosť sa uskutočňuje prostredníctvom telefonického hovoru s tým, že k odovzdaniu
finančnej hotovosti príde na ulici pred domom, na schodisku
obytného domu alebo pred bytom poškodeného. Osoba,
ktorá sa dostaví k prevzatiu finančnej hotovosti sa predstavuje dopredu dohodnutým menom.

Predstierajú dopravnú nehodu kamióna
V ďalších prípadoch páchatelia pod legendou vylákajú
od starších osôb väčšie množstvo finančných prostriedkov
v súvislosti s predstieranou dopravnou nehodou kamiónu.
Páchatelia oslovia budúcu obeť s tým, že ich kamión mal
dopravnú nehodu, vodič je ťažko zranený a čaká ho náročná
operácia, ktorú je potrebné zaplatiť, ale potrebnú finančnú
hotovosť nemajú v eurách, ale v inej mene. Pod touto legen-
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SPOMIENKA

Len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať
a s veľkou láskou v srdci
na teba spomínať.
Dňa 19. septembra
uplynuli 3 roky od smutnej chvíle, keď nás opustila milovaná
Anka Kubišová.
I keď nie si medzi nami,
v srdciach žiješ stále s nami.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manžel, synovia, sestra
a rodičia.
dou podozriví oslovujú staršie osoby, ktoré si premyslene
vytipujú a následne tieto osoby oslovia a prehovárajú, aby
im zapožičali finančné prostriedky na zaplatenie nákladov
spojených s operáciou zraneného vodiča kamiónu. K tomu,
aby pôsobili dôveryhodne a presvedčili poškodených počas
prvotného kontaktu s nimi, predstierajú svojím mobilným
telefónom hovor s ošetrujúcim lekárom nemocnice, kde je
hospitalizovaný vodič kamiónu. Ako zábezpeku vrátenia
finančných prostriedkov ponúknu poškodeným finančné
prostriedky v inej mene a tieto pred nimi vložia do príručnej
tašky, peňaženky. Keďže sa podozriví po dlhšom čase neozývajú, tak poškodený po otvorení takto príručnej tašky či peňaženky zistí, že bol podvedený a namiesto peňazí sa v nej
nachádzajú nastrihané bezcenné noviny. V mnohých prípadoch podozriví sprevádzajú poškodeného do jeho obydlia,
alebo priamo do banky, prípadne ho nútia vybrať finančné
prostriedky v bankomate. Pri osobných návštevách v obydlí
poškodeného sa v mnohých prípadoch stáva, že poškodeného okradnú priamo v jeho byte bez toho, že by túto skutočnosť poškodený hneď zaregistroval.

Cudzie osoby do svojho príbytku nevpúšťajte
Z uvedeného dôvodu upozorňujeme občanov, aby v žiadnom prípade nevpúšťali do svojich obydlí cudzie osoby,
alebo len v prítomnosti rodinných príslušníkov či susedov.
Ak sa už stanete obeťou takejto trestnej činnosti, je dôležité, aby ste si zapamätali výzor páchateľa, jeho spoločníkov,
zapísali si evidenčné číslo motorového vozidla, na ktorom sa
pohybovali a toto uviesť pri podávaní oznámenia o trestnom
čine na polícii. Práve tieto informácie môžu pomôcť polícii
pri rýchlej identifikácii páchateľa.
PZ Žiar nad Hronom

POĎAKOVANIE

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

SPOMIENKA

Dňa 8. októbra uplynie
15 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý
Ján Chovan.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

SPOMIENKA

Očiam si odišla,
v srdci si zostala.
Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 27. septembra uplynulo 12 rokov
od poslednej rozlúčky s našou milovanou
manželkou a matkou
Jarmilou Horanskou.
S láskou spomíname.
Manžel, syn a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

Kto v srdci žije, neumiera...
Dňa 30. septembra uplynuli 4 roky od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a
starý otec
Milan Kukučka.
S láskou spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 7. októbra si pripomenieme 9 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý otecko a starý otec
Juraj Fujaček.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S úctou a láskou si na neho spomínajú syn
Juraj a dcéry Anna, Alena a Margita s rodinami a vnúčatá.

noviny.ziar.sk
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Ďakujeme vám...
...vám všetkým, ktorí ste pri rozhodovaní,
komu venujete 2 % z daní v roku 2011 mysleli
na Združenie na pomoc škole pri ZŠ na Ul. M. R.
Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom.
Už niekoľko rokov sa Združenie uchádza o získanie 2 % z daní, ktoré na základe stanov združenia používa len pre žiakov školy, či už je to
na kvalitu všestranného rozvoja žiakov, podporu
nadaných a talentovaných žiakov, skvalitnenie
materiálnych podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a aj na zlepšenie podmienok mimoškolskej a záujmovej činnosti.
Doteraz sa nám podarilo aj vašou pomocou zriadiť žiacku knižnicu, zmodernizovať interiér odbornej učebne biológie, multimediálnej učebne, vybudovať tenisovú stenu na výučbu tenisu v rámci
projektu Tenis do škôl. Okrem materiálno technického vybavenia združenie už tri roky oceňuje žiakov 9. ročníkov hodnotným knižným darom, ktorí
reprezentovali školu v prírodovedných súťažiach
a dosiahli v nich výborné výsledky.
V tomto roku sme sa rozhodli zlepšiť podmien-

ky na rozvoj mimoškolskej činnosti detí, ktoré
navštevujú ŠKD a čas po vyučovaní chcú tráviť aj
pohybovou aktivitou a zábavou. A tak v areáli školy boli umiestnené lavičky, sedacie sety, šplhacia
stena a gymnastické kruhy.
Veríme, že aj naďalej nám zachováte priazeň
a svojimi 2 % z daní pomôžete realizovať našu
snahu o kvalitnejšie a krajšie pracovné prostredie
vašich detí.
Občianske združenie Združenie na pomoc
škole, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Workshop komunikácia

V utorok 18. septembra sme sa my, študenti
druhého a tretieho ročníka Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom, zúčastnili
workshopu na tému Komunikácia, ktorý sa
uskutočnil v Pohronskom osvetovom stredisku.
Veľmi sme sa tejto príležitosti potešili, pretože
sme sa už čo-to o komunikácii naučili na predmete interpersonálna komunikácia (IPK). Tento

predmet, ktorý spolu so školským vzdelávacím
programom zaviedla riaditeľka školy, Helena Halová, nás pripravil, ako máme vystupovať pred ľuďmi,
naučili sme sa písať úradné dokumenty – životopis,
žiadosť do zamestnania či motivačný list podľa
noriem STN, a tiež sme sa naučili využívať v praxi
spoločenský i diplomatický protokol. Naučili sme
sa aj správne vyjadrovať a komunikovať i medzi
neznámymi ľuďmi a bez problémov nadväzovať
nové vzťahy. Všetky tieto vedomosti sme si mohli
oprášiť práve na seminári. Prednášajúci, Martin
Baláž, hovorca mesta Žiar nad Hronom, nám veľmi
zaujímavou formou priblížil štruktúru komunikácie, jej hlavné rozdelenie (intrapersonálna, interpersonálna, skupinová, masová) prostredníctvom
praktických cvičení, ktoré sme si mohli sami odskúšať. Okrem cvičení sme tiež zistili, že až 93 percent komunikácie tvorí neverbálna komunikácia,
nazývaná aj reč tela. Je dôležitejšia ako verbálna,
pretože práve podľa gest, ktoré človek nevedome

Zimné dobrodružstvo sa blíži
Kto chce zažiť chatovačku, guľovačku, sánkovačku, hip-hopovačku a peckovú srandu počas zimných
dní na Repišti, nech neváha a prihlášku si podáva.
Šancu majú malí i veľkí, veď predsa každý sa zmestí na boby
či sánky. Zimovačka je vhodná pre deti a mládež od 9 do
25 rokov. Tábor trvá 4 dni – od 26.12. do 29.12. a stojí len
za 49 eur. V cene je zahrnuté: ubytovanie, strava 5x denne
+ pitný režim, tanečný lektori, animačný program, animátori, nepretržitá zdravotnícka starostlivosť, materiálno-technické vybavenie, sladkosti a základné úrazové poistenie.
Možné príplatky: DVD s fotkami – 2 eurá, Banský kúpeľ
(liečebné kúpele Sklené Teplice) – 2 eurá, lyžovačka v lyžiarskom stredisku Salamandra (Štiavnické vrchy) od 14.00
hod. – 5,80 eur deti od 6 do 12 rokov, 10 eur študenti
od 13 do 17 rokov a 12,50 eur dospelí + doprava (na základe zľavy možná zmena cien). Nájdete nás na www.taboryzaziar.sk
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje
na e-mailovej adrese: tabory.zaziar@gmail.com, alebo telefónnom čísle 0915 536 636 (Martina Hlôšková).
Bc. Martina Hlôšková

noviny.ziar.sk

vykonáva, možno usúdiť, ako sa cíti, čo prežíva, či
nás náhodou neklame... Musíme si však pozorne
všímať, ako sa dotyčný človek v danej chvíli správa. Posudzujeme to prostredníctvom mimiky tváre, gestikulácie, držania tela, postojom či chôdzou.
Najväčšou prednosťou neverbálnej komunikácie
je, že sa dá ovládať maximálne do 90-tich sekúnd.
Potom už rozum na to prestane myslieť a človek sa
začína správať úplne prirodzene. Tento seminár bol
určite pre všetkých zúčastnených veľmi užitočný,
pretože človek by mal vedieť, ako sa druhí cítia, aby
im mohol pomôcť.
Na záver by som sa chcela v mene všetkých študentov veľmi pekne poďakovať Pohronskému
osvetovému stredisku za poskytnutie priestorov,
Martinovi Balážovi za ochotu prednášať a venovať
nám svoj čas, a tiež našej pani riaditeľke, že nám
dala tú možnosť zúčastniť sa na tomto workshope.
Mária Búciová, žiačka III. A
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Futbalová U10 na víťaznej vlne
FUTBALOVÁ PRÍPRAVKA U10

Víťazstvo na turnaji aj v 2. kole LP s Duklou Banská Bystrica
Aj takto by sme mohli nazvať víkend po odohratí turnaja na Králikoch, ktorý organizoval
FK Jupie Banská Bystrica a zápasu 2. kola LP
s Duklou Banská Bystrica.
Spolu 10 zápasov, 10 víťazstiev, slušný herný
prejav so snahou hrať ofenzívny a kombinačný
futbal, plus vysoko aktívne skóre 31:3, to hovorí
za všetko. Chlapci výkonnostne napredujú, potvrdzujú svoju formu v každom zápase s kvalitnými
súpermi (MŠK Žilina, AŠK Inter Bratislava, FK Dukla
BB, FK Jupie BB, Partizán Bardejov, MFK Ružomberok, FK Lokomotíva Trnava či AS Trenčín). Ak budú
pokračovať v nastolenom trende a nepoľavia
zo svojich tréningových povinností, určite nám
urobia ešte veľa radosti a pozitívnych emócií hlavne ich hrou, s ktorou idú ruka v ruka aj úspešné
výsledky. Tie sú však iba nadstavbou a čerešničkou na torte pri ich futbalovom prejave, ktorý nás
všetkých teší.
Rastislav Urgela, tréner

Liga prípraviek U10 (2. kolo): FK Pohronie –
FK Dukla B. Bystrica 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)
Góly: Hric (4), Boška (2).
Zostava: Hanuška – Pacher, Krčmár, Bouda – Boška (Ľ. Foltán), Hric – A. Kukučka (Olajec).
Turnaj prípraviek Králiky:
1. FK Pohronie – FK Dukla Banská Bystrica
1:0, gól: Skučka.
2. FK Pohronie – MŠK Žilina 2:1, góly: Urgela,
T. Kukučka.
3. FK Pohronie – Junošport St. Ľubovňa 2:0,
góly: Resenberg (2).
4. FK Pohronie – AŠK Inter Bratislava 1:0, gól:
T. Kukučka.
5. FK Pohronie – FK Jupie Banská Bystrica Č
4:0, góly: Kukučka, Tatár, Urgela, Plavec.
6. FK Pohronie – FK Jupie Banská Bystrica M
3:1, góly: Rosenberg (2), Urgela.
7. FK Pohronie – FŠ DUPO Rožňava 1:0, gól:

Skučka.
8. FK Pohronie – Partizán Bardejov 3:0, góly:
Rosenberg, Urgela, Šuster.
9. FK Pohronie – FK Vrútky 8:0, góly: Sučák (2),
Skučka, Plavec, Urgela, Husárik, R. Beňo, Tatár.
Zostava: Žember – Tatár, Šuster, T. Kukučka –
Skučka – Urgela, Rosenberg (Sučák, R. Beňo, Plavec, Husárik).
Strelci gólov: Rosenberg (5),Urgela (5), Skučka
(3), T. Kukučka (3), Plavec (2), Sučák (2), Tatár (2),
Husárik, R. Beňo, Šuster.
Umiestnenie: 1. miesto, 9 – 0 – 0, so skóre 25:2,
27 bodov.
Celkové poradie: 1. FK Pohronie (27 b,) 2. MŠK
Žilina (21 b), 3. FK Dukla BB (16 b), 4. FŠ DUPO Rožňava (14 b), 5. FK Jupie BB M (12 b), 6. Junošport
ST. Ľubovňa (11 b), 7. FK Vrútky (11 b), 8. Partizán
Bardejov (8 b), 9. AŠK Inter Bratislava (8 b), 10. FK
Jupie BB Č (0 b).

N-Sport Trend do novej sezóny s novým názvom N-Sport Trend Pohronie
HOKEJBAL

Do novej sezóny 2012/2013 nastúpia hráči N-Sport Trendu s novým názvom – N-Sport Trend
Pohronie. K tejto zmene sa pristúpilo vzhľadom na
fakt, že organizačný tím, ale aj samotní hráči pochádzajú zväčša z miest pri Hrone, resp. z územia
Banskobystrického samosprávného kraja a tento
tím je vlastne jediným, ktorý reprezentuje Banskobystrický samosprávny kraj v Slovenskej hokejbalovej extralige. Domáce zápasy sa opäť budú hrať
na zimnom štadióne v Žiari nad Hronom, avšak
v tejto sezóne dôjde aj k odohratiu minimálne jedného domáceho zápasu v Banskej Bystrici.
Hokejbalisti po výhre nad favoritom s prvými
bodmi
1. kolo: N-Sport Trend Pohronie – Hbk Kometa
Vrútky 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Góly: Takáč, Heckl.

2. kolo: Jokerit Petržalka – N-Sport Trend Pohronie 8:3 (1:2, 2:1, 5:0)
Góly: Gáborík, Matuška, Ruttkay.
3. kolo: LG TPS Bratislava – N-Sport Trend Pohronie 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
Góly: Takáč 2, Kostka 2, Ližbetin.
V SÚBOJI BRANKÁROV VÍŤAZNE
NÁTER Z N-SPORT TREND-U

4. kolo: KKF DT P. Bystrica – N-Sport
Trend Pohronie 0:1pp (0:0,0:0,0:0 - 0:1)
Gól: Kostka.
Na stretnutie 4. kola cestovali Pohrončania na Považie, kde chceli dobrým výsledkom potvrdiť výhru nad LG Bratislava. Domáci tím známy svojou výbornou
defenzívou s oporou tímu na brankárskom po-

ste Bratinom však vôbec nebol ľahký oriešok.
Keďže v riadnom hracom čase gól nepadol, muselo
sa predlžovať. V predĺžení hrali tímy opatrne, rozhodnúť chceli obe strany. Po nahodenej loptičke
Takáča na začiatku 3. minúty predĺženia z ťažkej
pozície z voleja trafil nechytateľne Peter Kostka
a zabezpečil tak N-Sport Trendu druhé víťazstvo
v sezóne. Pohrončania si tak po výbornom výkone
pripísali dôležité dva body do tabuľky.
5. kolo: N-Sport Trend Pohronie – Imperial Vitamins Martin 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Góly: Ďurčov, Takáč, Ruttkay.
Zostava Pohronia: Náter, Sýkorka – Kamo, Trnka,
Strohner, Ďurčov, Gáborík – Takáč, Ruttkay, Kostka,
Mojžiš, Matuška, Pastorok, Kukla, Heckl, Uhrovič.

Zbavte sa

Zaslúžený postup
FUTBAL - PRÍPRAVKA U12
V stredu 19. septembra sa žiarska prípravka U12 zúčastnila základného kola futbalového turnaja Mini Champions League, na ktorom mladší žiaci obsadili skvelé 1.
miesto.
V úvodnom zápase hrali proti B. Štiavnici, čo zvládli bravúrne. Po kvalitnom výkone zdolali súpera vysoko 8:1. V ďalšom
zápase od začiatku dominovali, ale postupne im dochádzali
sily. Chlapci sa však posnažili a súpera z Krupiny porazili 6:3.
Posledný zápas bol rozhodujúci a i keď už boli chlapci unavení, siahli na dno svojich síl a so súperom zo Zvolena uhrali
remízu 2:2, ktorá im priniesla postup do krajského kola.
Umiestnenie: 1. miesto – 2 – 1 – 0, skóre: 16:6.
Celkové poradie: 1. FK Pohronie, 2. Lokomotíva Zvolen, 3.
MFK Krupina, 4. Sitno B. Štiavnica.
Zostava: Hanuska – Beňo, Zelina, Oťapka, Poničan – Jelža,
Mesiarik, Mihál, Ziman – Jaroš, Hrmo, Dovčík.
Ondrej Žňava, tréner U12

Góly: Jelža, Ziman, Beňo, Mihál.
Zostava: Truban – Jaroš, Jelža, Zelina – Paučo, Oťapka, Ziman – Mihál, Poničan (Beňo, Mazán, Mladoň, Hanuska, Hrmo,
Pelach).
Po nie veľmi dobrom vstupe do súťaže sme konečne dokázali poraziť súpera aj na jeho domácom ihrisku.
Súper z Podbrezovej začal zápas dobre a nepustil nás ku
kombinačnej hre. Prvých 15 minút sa zápas odohrával medzi
šestnástkami. Po nedorozumení v našej obrane sme dovolili súperovi streliť úvodný gól zápasu. O vyrovnanie sme sa
postarali v 22. minúte, kde sa presadil Jelža. Od tohto momentu sme prebrali iniciatívu na svoje kopačky. I keď sme si
vypracovali množstvo šancí, nepodarilo sa nám ich premeniť
na vedúci gól. Dočkali sme sa až po zmene strán, keď sa
v 42. minúte presadil Ziman a následne po skvelej kombinácii v 46. minúte aj Beňo. Po faule na nášho obrancu zahrával
Oťapka a po jemnom teči Mihála skončila lopta v sieti prekvapeného súperovho brankára. Konečný výsledok – 1:4.

PRVÉ VÍŤAZSTVO NA SÚPEROVEJ PÔDE
ŽP Šport Podbrezová – FK Pohronie 1:4 (1:1, 0:3)

Ondrej Žňava, tréner U12
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Zdroj: www.sporttrend.eu

STRESU

Príďte sa zbaviţ stresu
a spríjemniţ
chladné jesenné večere .
17.30 – 18.30 19.00 – 20.00
PONDELOK
BODY WORK TAE BO
UTOROK

INTERVAL PUMP POWER JOGA

STREDA
ZDRAVÝ CHRBÁT TAE BO
PIATOK
TAE BO POWER JOGA

Kde:
Súkromná pedagogická
a sociálna akadémia
(bývalý Závodný klub).
Kontakt: Jana Golebiowska,

0905 711 486
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STARŠÍ ŽIACI

6. kolo: ŽP Šport Podbrezová – FK Pohronie
A 0:1 (0:1)
Gól: Daniel Nagy
Zostava: Roman Gunda – Michal Blaho, Samuel Budinský (50. Miroslav Hlaváč), Ján Blahút
(62. Matúš Antošík), Oliver Mašír, Daniel Nagy
(68. Juraj Hrmo), Lukáš Kováč „K“, Damián Bugár
(54. Mário Paller), Richard Műller, Adam Hajdúch,
Marek Orság.
ŽP Šport Podbrezová – FK Pohronie B 9:0
(4:0)
Zostava: Maroš Barboriak (36. Pavel Valenta) –
Maroš Malatinec (50. Samuel Štefanovič), Adam
Košťál, Adam Mihálik (36. Erik Škriniar), Peter Bahna, Andrej Bodor (45. Patrik Nociar), Adam Barboriak, Patrik Chovan, Marek Kaška (28. Matej Bindas), Norbert Brodziansky „K“, Samuel Prokaj.
7. kolo: FK Pohronie A – FK Dukla Banská Bystrica 3:1 (2:1) Góly: Marek Orság, Oliver Mašír, Matúš Antošík.
Zostava: Roman Gunda – Matúš Antošík (43. Michal Blaho), Samuel Budinský (55. Miroslav Hlaváč), Ján Blahút (65. Mário Paller), Oliver Mašír, Daniel Nagy (70. Juraj Hrmo), Lukáš Kováč„K“, Damián
Bugár, Adam Hajdúch, Marek Orság, Peter Horný
(48. Samuel Prokaj).
V zápase privítali Žiarčania mužstvo, ktoré bolo
prvé v tabuľke – všetky zápasy vyhrali a dostali
iba jeden gól. Proti takémuto súperovi nastúpili
s cieľom prehustiť stred poľa, pozorne brániť a
vyrážať do protiútokov. Hostia mali loptu častejšie na kopačkách, dobre kombinovali, ale do
šancí sa nedostávali. Jediné nebezpečenstvo tak
hrozilo po štandardných situáciách. V 21.minúte

nám vyšiel hneď prvý brejk – Orság potiahol loptu
po ľavej strane, nepodarilo sa mu dobre odcentrovať, dostal sa však k odrazenej lopte a po jeho strele bolo 1:0. V 31.minúte sme sa tešili druhýkrát.
Priamy kop zahrával Orság a skóroval Mašír – 2:0.
Hosťom sa podarilo znížiť po niekoľkom rohovom
kope v poslednej minúte prvého polčasu.
V 2. polčase sa aj nám podarilo skórovať
po rohovom kope, gól strelil Antošík – 3:1. Do
konca zápasu sa nám darilo pozorne brániť, a
tak sme sa mohli tešiť z prekvapivého víťazstva.

MLADŠÍ ŽIACI

6. kolo: FK Pohronie A – MŠK Fomat Martin
0:9 (0:4)
Zostava: Martin Repiský – Matej Repiský, Simon Dolnický, Tomáš Marhula „K“, Miroslav Čech,
Tomáš Janšík, Vladimír Baran, Tomáš Imrich, Branislav Ginič. Striedali: 8. Augustín Baláž, 11. Jakub
Kubík, 12. Hubert Pelach.
FK Pohronie B – MŠK Fomat Martin 2:7 (1:4)
Góly: Andrej Beňo 2.
Zostava: Adam Hanuska – Andrej Beňo, Teodor
Hrmo, Nikolas Novák, Filip Jelža, Andrej Zelina,
Marek Jaroš, Matúš Oťapka „K“, Matej Mihál. Striedali: 5. Matúš Hanuska.
STARŠÍ DORAST

7. kolo: FK Pohronie – FK Jupie B. Bystrica –
Podlavice B 2:0 (0:0)
Góly: Rudolf Hudec 2.
Zostava: Radovan Tatár – Adam Štefanovič, Martin Kružlic, Martin Kukučka, Róbert Palík „K“, Tomáš
Hudec (58. Miloš Foltán), Viktor Kukučka, Róbert Hric, Rudolf Hudec, Ján Búci, Patrik Horváth
(68. Miloš Mekíš).
FK Pohronie B – FK Dukla Banská Bystrica 0:5
(0:3)
Zostava: Maroš Barboriak – Maroš Malatinec,
Adam Košťál, Matej Bindas, Lukáš Páločný, Andrej
Bodor, Adam Barboriak, Patrik Chovan, Marek Kaška, Norbert Brodziansky „K“, Lukáš Paller. Striedali:
Branislav Ginič, Erik Škriniar, Patrik Nociar, Pavel
Valenta.

MLADŠÍ DORAST

7. kolo: FK Pohronie – FK Jupie B. Bystrica –
Podlavice B 0:1 (0:0)
Zostava: Karol Kružic – Marek Halás, Milan Bilický, Erik Schillinger, Fedor Dúbravský, Dávid Beňo,
Matúš Sviržovský „K“, Richard Tryzna, Miroslav Líška, Róbert Henžel, Patrik Blahút. Striedali: Matúš
Dubina, Róbert Chrien, Andrej Maslen, Peter
Mudrončík.
(MF)

Kadeti na domácej palubovke víťazne
BASKETBAL - KADETI - SKUPINA VÝCHOD

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK TU Esprit Košice 58:93 (31:54)/I. štvrtina 9:30, II. štvrtina
22:24, III. štvrtina 13:15, IV. štvrtina 14:24

súperovi. Pekné akcie sa striedali na oboch stranách, no výšková prevaha hostí bola dominantná,
čo ukazuje aj bodový rozdiel v zápase.

Strelci: Kašša 29 bodov, Košťál 15 bodov, Supuka 7 bodov, Skladan 3 body, Valo, Šouc 2 body.
Košické družstvo, ako veľký favorit kadetskej
ligy v tejto sezóne, malo od začiatku zápasu hru
pod kontrolou a prišlo si pre víťazstvo. Nerodilo
sa ľahko, lebo domáci hráči spresnili hru a dobrou
zónovou obranou začali robiť menšie problémy

MŠK BK Žiar nad Hronom – 1. BK Michalovce 93:53 (59:24)/I. štvrtina 34:14, II. štvrtina
25:10, III. štvrtina 15:11, IV. štvrtina 19:18
Strelci: Kašša 36 bodov, Šouc 18 bodov, Supuka
16 bodov, Košťál 12 bodov, Skladan 6 bodov, Valo
4 body, Mokroš 1 bod.

V nedeľňajšom zápase chlapci nastúpili proti
úplne inému súperovi s odhodlaním získať prvé
víťazstvo v kadetskej lige. Od úvodu zápasu dobrá
osobná obrana zaskočila michalovských hráčov,
ktorí sa dokázali presadiť len hrou spod koša.
Rýchle protiútoky a dobrá dvojková streľba boli
často odmeňované potleskom divákov. Potlesk
od divákov po poslednom hvizde rozhodcov bol
aj odmenou pre žiarskych hráčov za ich prvú výhru v nastávajúcej sezóne.
Eduard Frický, tréner a Miloš Slávik, asistent

Naše volejbalové juniorky na kvalitnom turnaji druhé
VOLEJBAL

Volejbalový turnaj junioriek sa uskutočnil
v dňoch 22. a 23. septembra v Leviciach. Zúčastnilo sa ho 8 družstiev z celého Slovenska.
Naše dievčatá sa po skvelom výkone umiestnili
na peknom druhom mieste. V turnaji sa prezentovali disciplinovanou hrou, veľmi dobrým príjmom, skvele útočili a dobre bránili, keď vychytali
aj viaceré veľmi ťažké lopty. Pre Žiarčanky to bola
posledná prípravná previerka pred štartom I.
ligy Východ. V nej odohrajú prvý zápas v sobotu

6. októbra proti Liptovskému Hrádku na domácej
palubovke.
Výsledky turnaj v Leviciach: Žiar – Levice A 2:0,
Žiar – Zvolen 2:0, Žiar – Bilíkova Bratislava 1:2, Žiar
– Púchov 2:0, Žiar – Levice B 2:0, Žiar – Poltár 2:0,
Žiar – Banská Bystrica 2:0.
Konečné poradie turnaja: 1. Bilíkova Bratislava,
2. Žiar nad Hronom, 3. Banská Bystrica, 4. Poltár,

noviny.ziar.sk

5. Levice A, 6. Púchov, 7. Zvolen, 8. Levice B.
Zostava VK MŠK Žiar nad Hronom: Eva Štefancová, Radka Kollárová, Mária Kollárová, Radana
Kmeťová, Alica Talánová, Lívia Netolická, Kristína Smutková, Denisa Wágnerová, Anita Rečlová,
Martina Lovčičanová, Alžbeta Klimanová. Trénerka Alena Bieliková, asistentka Valéria Šestáková.
(AB)
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Úspešný vstup do baráže
VOLEJBAL STARŠIE ŽIAČKY - BARÁŽ O I. TRIEDU

1. dvojzápas: VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠK CVČ Brusno 3:2
(-16, 22, -14, 23, 9) a 3:0 (23, 15, 23)
Zostava: Zuzka Drienková, Zuzka Hriňová, Baja Hrončeková,
Katka Krajčiová, Karin Silná, Evka Vargová, libero Baja Kupčiová,
striedali Kika Kružlicová, Terka Rihová, Baška Romancová. Tréner
Peter Kollárik, asistent Tomáš Gemza.
Úspešne vstúpili do baráže o záchranu v najvyššej súťaži
staršie žiačky Volejbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom.
V sobotu v jej prvom dvojzápase hostili doma Brusno.
Baráž o záchranu v I. triede majstrovstiev regiónu Stred sa hrá
systémom doma – vonku, keď sa na palubovke zúčastnených
družstiev odohrajú vždy dve stretnutia. V baráži sa stretli minuloročný posledný tím I. triedy Žiar nad Hronom a tretí tím II. triedy
Brusno. Žiarske dievčatá sa prezentovali dobrou hrou a s podporou obecenstva vybojovali víťazstvo 3:2 v prvom zápase, aj keď
prehrávali na sety 0:1 aj 1:2. Po náročnom, no víťaznom prvom
dueli predviedli naplno svoje schopnosti aj v druhom zápase, ktorý vyhrali presvedčivo 3:0, aj keď v treťom sete prehrávali už 2:10.
Odveta sa hrá v sobotu 29. septembra v Brusne.
(tg)

Zo stretnutí Žiar – Brusno. Foto: Nona Uhrovičová a Baška Romancová

FUTBAL - MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

Po domácom víťazstve si Žiarčania pripísali ďalšie dôležité body
15. kolo: FK Pohronie B – Brusno 1:0 (1:0)
Gól: Neuschl.
Zostava: Rapčan – Rozenberg, Janúch, Dobrota,
R. Urgela, Cvejkuš (67. Kukučka), Debnár, Neuschl
(65. Hudec), J. Urgela, Glab (83. Žňava), Bodor.
Po derby zápase s Banskou Štiavnicou čakal domácich futbalistov ďalší kvalitný súper
z popredia ligovej tabuľky – tím FK 34 Brusno
– Ondrej.
Diváci mali opäť možnosť vidieť výborný zápas,
keď najmä v prvom polčase to boli hráči Pohronia,
ktorí udávali tempo hry. V 14. minúte po peknej
kombinačnej akcii Janúcha a Rada Urgelu zakončoval Neuschl na 1:0. V 31. minúte mal ten istý
hráč po Debnárovej prihrávke na kopačkách ďalší
gól, no ponúknutú šancu nevyužil. O sedem minút neskôr nahrával Rado Urgela Jánovi Urgelovi,
jeho veľmi peknú strelu však brankár zneškodnil.
Do druhého polčasu nastupovali hostia s cieľom zvrátiť pre nich dovtedy nepriaznivý výsledok, čo sa prejavilo na zvýšení ich hernej aktivity.
V 47. minúte zachránila domácich od vyrovnania
ľavá žrď Rapčanovej bránky. O dve minúty neskôr
kontrovali zase domáci, po nahrávke Rada Urgelu išla Bodorova strela tesne nad. Hráči Brusna sa
však nevzdávali a vytvorili si niekoľko šancí, no
obrana Pohronia bola pozorná. V závere zápasu
sa vyznamenal brankár Rapčan, keď zneškodnil
čistú gólovú šancu hostí a udržal tak jednogólový
náskok domácich. Týmto zaslúženým víťazstvom
si futbalisti Pohronia pripísali do tabuľky ďalšie
tri veľmi dôležité body. Spokojný bol aj tréner
Rastislav Urgela, ktorý vyslovil celému mužstvu
pochvalu za zodpovedný taktický a kolektívny
výkon.
Vojtech Šimovič
7. kolo: FK CSM Tisovec – FK Pohronie B 1:0 (0:0)
Zostava: Lehocký – Rozenberg, Janúch, Dobrota, R. Urgela, Cvejkuš (84. Dodok), Debnár
(60. Žňava), Neuschl, J. Urgela, Glab, Bodor.
Hostia prišli do Tisovca s cieľom odniesť si aspoň

bod, čo sa im takmer aj podarilo. Úvod stretnutia však patril domácim hráčom, ktorí mohli už
v 2. min. mohli otvoriť skóre, no brankár Lehocký
bol na mieste. O sedem minút neskôr sa vyznamenal opäť Lehocký, keď zlikvidoval čistú gólovú
šancu. V 22. min. vystrašil priamy kop Dobrotu
domáceho gólmana, skóre sa však nezmenilo.
Od 41. min. hrali hráči Tisovca oslabení o jedného hráča, keď po druhej žltej išiel predčasne pod
sprchy Valaštek.
Po zmene strán sa striedali akcie na oboch
stranách, až prišla 84. min., keď sa domácim po individuálnej akcii podarilo streliť
víťazný gól. Najlepším hráčom hostí na ihrisku bol jednoznačne brankár Lehocký, ktorý ešte na jar obliekal dorastenecký dres.
Vojtech Šimovič
8. kolo: FK Pohronie B – FK Fatran Dolná Tižiná 0:2 (0:0)
Zostava: Rapčan, Janúch, Rozenberg, Dobrota,
Gajdoš, J. Urgela, Bodor, R. Urgela, Varga, Abrahám (63. Glab), Neuschl (78. Žňava).
Domáci nastúpili na zápas s tímom, ktorý bol
lídrom doterajšieho priebehu celej súťaže. Tabuľkový rozdiel medzi mužstvami však vôbec
nebolo cítiť.
Začalo sa opatrne z obidvoch strán, mužstvá
zodpovedne bránili a v úvode sa zastreľovali. Domáci mali tri strelecké pokusy, ktoré však neboli
nebezpečné, naopak, hostia dvakrát natiahli domáceho brankára Rapčana, ktorý sa vyznamenal
pri strelách hostí v 12. a 17. minúte. Neskôr pohrozili aj hráči Pohronia, keď v 27. min. rýchlo rozohrali rohový kop a po peknom centri R. Urgelu trafil J.
Urgela do tyče. V 32. min. po dlhom Dobrotovom
aute sa následne k odrazenej lopte dostal R. Urgela, jeho strela však išla tesne nad bránu. V týchto
fázach stretnutia boli domáci lepší. Škoda, že sa
im nepodarilo streliť úvodný gól. Hostia hrozili iba
z rýchlych protiútokov a zo štandardných situácií.
Do polčasu ešte stojí za zmienku šanca Vargu, ktorému však lopta dobre nesadla vo výhodnej streleckej pozícii. A tak oba tímy odchádzali do kabín
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za nerozhodného stavu.
Úvod druhého polčasu patril hosťom, keď
v 50. min po chybe Rozenberga hostia mohli
otvoriť skóre stretnutia. Ten však v poslednej chvíli svoje zaváhanie napravil. To nakoplo domácich,
ktorí zatlačili súpera na vlastnú polovicu a vytvorili si niekoľko sľubných príležitostí. Najmä šance
J. Urgelu v 59. min a Vargovej strele po centrovanej lopte od striedajúceho Glaba v 66. min volali
po góle. To, čo sa im nepodarilo, vyšlo hosťom
v 73. min, keď po zlej rozohrávke dobre hrajúceho
J. Urgelu hostia podnikli rýchly protiútok a zakončili ho vedúcim gólom na 0:1. Do konca zápasu už
domáci nemali dosť síl na zvrátenie nepriaznivého
výsledku. Naopak, tri minúty pred koncom pridal
súper druhý gól a bolo rozhodnuté. Škoda ďalšej
straty bodov v domácom prostredí a tohto dobre rozohraného zápasu, ktorému by skôr pristala
remíza.
(RU)
Tabuľka
1. Fatran D. Tižina 9
2. FK Čadca
9
3. MŠK Žilina B
8
4. ŠK Z. Poruba
8
5. Tatran K. n. Kys. 9
6. FK 34 Brusno
8
7. Kinex Bytča
9
8. MFK B. Bystrica 8
9. Družst. L. Štiavnica 9
10. Baník Kalinovo 8
11. MFK N. Baňa
8
12. MŠK K. N. Mesto 9
13. FK Pohronie B 9
14. Sitno B. Štiavnica 8
15. CSM Tisovec
9
16. MFK Lok. Zvolen 8
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Striebro zo svetového pohára pre Natáliu Rajčanovú
KARATE

po prázdninách a príprava na tento turnaj nebýva
z časového hľadiska veľmi ideálna. Druhým dôvodom je vysoká úroveň tohto turnaja. Tento rok
Budapešť hostila 870 pretekárov zo 117 klubov
zo 17 krajín – Ukrajina, Maďarsko, Slovensko,
Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Macedónsko, Srbsko, Rumunsko, Poľsko, Litva, Kosovo, Fínsko, Česko, Belgicko, Estónsko a Južná Afrika.
Tento turnaj navštevujeme už niekoľko rokov
a naši pretekári svojimi výkonmi ukazujú, že sú
schopní držať krok aj s tak veľkou konkurenciou.
Inak tomu nebolo ani teraz.
Prvý deň patril juniorským a seniorským vekovým
kategóriám. Tu nás reprezentoval junior Rastislav
Štyriak, ktorý sa prebojoval do semifinále, tu však
už nestačil na neskoršieho víťaza. V boji o tretie
miesto bol aktívnejší, ale za nerozhodného stavu
bodoval doslova v poslednej sekunde jeho súper,
čo Rasťa pripravilo o medailu.

Tretie miesto uniklo o vlások
Po dvojmesačnej prestávke sa so začiatkom
školského roka vrátili na súťažné tatami aj naši
pretekári z Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom.
Vstup do novej súťažnej sezóny začal svetovým
pohárom, ktorý sa konal 15. a 16. septembra
v Budapešti.
Budapest Open býva pre našich pretekárov
jedným z najťažších turnajov, nakoľko je tesne

V druhý deň turnaja boli na rade mladšie vekové
kategórie. Tu sme mali početnejšie zastúpenie, no
športové šťastie sa na nás akosi nechcelo usmiať,
keď sa naším pretekárom nedarilo prejsť úvodnými
kolami. Smolu nakoniec preťala Natália Rajčanová,
ktorá v kategórii športový zápas 10 – 11-ročných
dievčat do 34 kg najprv porazila rumunskú pretekárku, potom si s prehľadom poradila s českou

pretekárkou. V semifinále sa stretla so slovenskou
kamarátkou, kde taktiež zvíťazila. Vo finále na ňu
čakala maďarská pretekárka. Napriek veľkej bojovnosti Natálka nakoniec výbornej Maďarke podľahla. Strieborná medaila zo svetového pohára je však
obrovským úspechom.
K medailám sa ešte priblížili Dominika Veisová a
Martina Tatárová, ktoré sa vo svojich kategóriách
prebojovali až do semifinále, i keď tu už na svoje
súperky nestačili. Podobná situácia bola u oboch aj
v boji o tretie miesto, kedy zo súboja vyšli víťazne
ich súperky.
Jedna strieborná a tri „zemiakové“ medaile sú
na turnaji takéhoto formátu určite veľkým úspechom a motiváciou aj pre ostatných pretekárov
do ďalších tréningov.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner
www.karatezh.sk
POZVÁNKA DO KARATE KLUBU MŠK

Pozývame záujemcov o karate do radov Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom. Počas mesiaca
október robí Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
nábor nových cvičencov každý pondelok, stredu a štvrtok o 16.00 hod. v telocvični ZŠ na Jilemnického ulici alebo pondelok, stredu a piatok o 17.00 hod. v telocvični ZŠ v Hornej Ždani.
Bližšie informácie nájdete na www.karatezh.sk.

Mladšie žiačky odštartovali úspešne
VOLEJBAL MLADŠIE ŽIAČKY

Mladšie žiačky VK MŠK sa v nedeľu 23. septembra zúčastnili turnaja v Krupine, ktorý bol prípravou na súťaž.
Zúčastnilo sa ho 5 družstiev a hralo sa systémom každý
s každým.
Naše dievčatá nastúpili do prvého zápasu proti družstvu Hnúšťa B s obrovským nasadením. Vďaka peknému
podaniu a dobrému rozohrávaniu sa im darilo a družstvo
Hnúšte zdolali 2:0. Ďalší zápas hrali dievčatá proti družstvu
zo Zvolena a úspešne – zvíťazili takisto 2:0 na sety. Po tomto
úspechu boli dievčatá veľmi dobre naladené, bolo na nich
vidieť, že majú veľké nasadenie a chuť hrať, a tak zvíťazili aj
s domácou Krupinou 2:0 na sety. Posledný zápas proti Poltáru už dievčatá trošku povolili, začali dosť kaziť podanie a
prehrávali v prvom sete 14:20. Nakoniec však vyhrali aj tento zápas 2:0 a získali nádherné 1. miesto. Veríme, že tento
úspech im dodal sebavedomie a ešte väčšiu chuť hrať a že
nebol posledný.
Zostava: Ema Lea Holosová, Diana Vašová, Lenka Ružičková, Natália Rusnáková, Adela Trokšiarová, Timea Trokšiarová,
Viktória Paulíková, Monika Blahyjová. Trénerky Viera Ružičková a Beáta Šikeťová.
(vr)

Foto: mr

