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V tomto čísle:
KNIŽNICA ČOSKORO OPÄŤ OTVORENÁ

Jubilejný ročník Žiarskeho jarmoku

Knižnica Michala Chrásteka sa pred niekoľkými
týždňami presťahovala do nových priestorov.
Otvorená by mala byť opäť od 24. októbra. Bližšie informácie na strane 3.
NOVÁ CUKRÁREŇ MÁ PRILÁKAŤ ĽUDÍ
NA SVÄTOKRÍŽSKE NÁMESTIE

V týchto dňoch sa začala výstavba nového
objektu na Svätokrížskom námestí, kde bude
sídliť prevádzka na výrobu cukroviniek a cukráreň. Mesto si od toho sľubuje, že sa zvýši záujem
Žiarčanov o túto časť mesta. Strana 2.
MEDZI NAJLEPŠIE SEPARUJÚCIMI
MESTAMI OPÄŤ AJ NAŠE MESTO

Foto: Tomáš Gemza.

STRANA 6

Školáci sa učili spoznávať les

Koncom septembra získalo naše mesto ďalšie
ocenenie v súťaži o najlepšie separujúce mesto.
Žiaru bola udelená cena za mesto s mimoriadnym počinom v oblasti odpadového hospodárstva. Viac na 4. strane.
OBNOVA DOPRAVNÝCH ZNAČENÍ

Na základe požiadaviek od občanov pristúpilo mesto k obnove niektorých parkovísk, ako aj
k osadeniu nových dopravných značení. Jedným
z dôvodov je aj rozšírenie parkovacích možností
v meste. Strana 3.

STRANA 3

Poslanecká kancelária
opäť otvorená každú stredu
od 17.00 do 19.00 hod.
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Svätokrížske námestie zatraktívni novopostavená cukráreň
Na Svätokrížskom námestí, v tzv. starom Žiari, sa pred pár týždňami začalo s výstavbou
prevádzky na výrobu cukrárenského tovaru.
Zároveň v tejto časti mesta pribudne aj nová
cukráreň.
Projekt má túto časť mesta zatraktívniť a prilákať
do nej čo najviac Žiarčanov. Martin Baláž, hovorca
mesta: „Výstavbu prevádzky realizuje žiarska podnikateľka Eva Martinová, ktorá svoj zámer predložila na mestskom zastupiteľstve. Mestskí poslanci
jej tak schválili prenájom pozemkov na Svätokrížskom námestí, v časti pri parčíku, a to na obdobie
30 rokov za symbolické 1 euro.“ Na okraji parku
vznikne objekt, kde sa bude vyrábať cukrárenský
tovar a rôzne druhy cukroviniek, a zároveň tu pribudne aj cukráreň s terasou a detským ihriskom.
„Ihrisko v parčíku bude, samozrejme, sprístupnené
aj verejnosti. Symbolické 1 euro schválili poslanci
preto, lebo mesto má záujem, aby v tejto časti vznikol takýto objekt, čím sa Svätokrížske námestie pre
ľudí zatraktívni a budú mať dôvod sem prísť,“ odôvodňuje Martin Baláž. Mesto zároveň zaviazalo Evu
Martinovú k tomu, že sa o parčík bude starať. „Určite sa parčík oplotí, keďže v ostatných rokoch máme
práve v tejto časti mesta problémy s vandalizmom
a rôznymi asociálmi, ktorí sa tu združujú. Často tu
po nich zostáva neporiadok a poškodený majetok.“
A práve prostredníctvom spomínaného projektu
chce vedenie mesta, ako aj poslanci, tomuto stavu
predísť. „Podnikateľka sa tiež bude starať o úpravu
zelene a kosenie. Mestu vďaka tomu odpadnú ná-

Práce na výstavbe cukrárne sa už začali.
klady na údržbu parku na tomto námestí,“ konkretizuje ďalej hovorca žiarskej samosprávy.
Stavba by mala byť dokončená v prvej polovici budúceho roku
V súčasnosti je objekt vo výstavbe, pričom stavebné povolenie na jeho výstavbu bolo vydané
v rámci zákona. „Náš stavebný úrad bude dávať
dozor, aby bol objekt postavený tak, ako je uvedené v projekte a v súlade so stavebným povolením,
ktoré bolo vydané,“ zdôrazňuje Martin Baláž, a zároveň dodáva, že parkovisko na Svätokrížskom námestí zostane zachované. Tak isto podujatia, ako je
napríklad jarmok či iné, sa tu budú konať aj naďalej.
„Ide o nový objekt, ktorý vznikne na okraji parčíku.
Ako som už spomenul, ten bude slúžiť verejnosti
aj naďalej. Bude však oplotený a starať sa oň bude
podnikateľka,“ dodáva na záver hovorca mesta.

V súvislosti so začatím stavebných prác na novej
prevádzke sme oslovili aj Evu Martinovú. „Stavbu
sme začali realizovať v polovici septembra a jej
dokončenie záleží od viacerých okolností – od
poveternostných podmienok a aj od toho, ako sa
všetko bude ďalej vyvíjať. Na začiatku sme vôbec
nevedeli, v akom stave sa pôvodná stavba nachádza. Má už približne 60 rokov a neexistuje ku nej
žiadna dokumentácia. Musíme preto vychádzať
z jej aktuálneho stavu.“ Ako Eva Martinová dodala,
predpoklad dokončenia novej budovy je v marci
budúceho roku. S otvorením prevádzky očakáva,
že nová cukráreň s veľkou terasou a detským ihriskom v parku poskytne možnosť oddychu a relaxácie nielen jej návštevníkom a rodinám s deťmi, ale
aj starším ľuďom.
(li)

Súčasťou projektu určeného pre novú stratégiu Európskej únie je aj naše mesto

Účastníci projektu. Zľava Peter Repiský, Eva Končoková a Miriam Mezeiová.
Od októbra minulého roku do konca septembra 2011 realizovala Nadácia Škola dokorán
projekt s názvom Tvorba indikátorov blahobytu
v rámci participatívnej stratégie Európskej únie
„Európa 2020“, ktorý je súčasťou programu Európa pre občanov.
Na projekte spolupracovali aj Centrá pre vzdelávaciu politiku v Chorvátsku a Rumunsku a financovala ho Európska komisia. Výsledkom projektu
zrealizovaného na Slovensku je prípadová štúdia,
ktorá hovorí o tom, ako vnímajú otázku prosperity
a blahobytu obyvatelia Slovenska. V rámci neho sa
rôzne vekové a sociálne skupiny obyvateľov snažili
špecifikovať, čo pre nich znamená pojem blahobyt,

napríklad v oblasti vzdelania, práce alebo zdravia.
Eva Končoková: „Išlo hlavne o to, aby sa v súvislosti
s európskou stratégiou pre rok 2020 nejakým spôsobom zadefinovali indikátory blahobytu. Európska únia sa snaží vypracovať stratégiu tak, aby sa
zabezpečil blahobyt občanov. Dôležité bolo zistiť,
čo každý občan rozumie pod slovom blahobyt. A tu
sa názory rôznili.“ Počas trvania projektu sa zisťovalo, aké majú občania požiadavky na to, aby sa cítili
dobre a akým spôsobom môžu zlepšiť svoju kvalitu
života v rámci každodenných potrieb. Projekt sa realizoval na vzorke rôznych vekových kategórií. Zapojení boli do neho aj predstavitelia samosprávy,
verejnej správy, zástupcovia mimovládnych orga-

nizácií a občania, a to formou panelových diskusií.
Jedna z nich sa uskutočnila aj v Žiari nad Hronom,
ktorej sa zúčastnilo 29 respondentov a v Detve.
Miriam Mezeiová, Odbor starostlivosti o obyvateľa: „Skupina, ktorá hľadala odpovede na otázky a
na tvorbu indikátorov bola rôznorodá. Prioritnou
témou pri hľadaní odpovede bolo vysvetlenie
pojmu blahobyt. V našom prípade sme si ho zamenili za kvalitu života, čo bolo pre účastníkov diskusií
ľahšie pochopiteľné. Každý účastník mal možnosť
povedať, čo si pod týmto pojmom predstavuje a
na základe toho sa vytvorili témy, ktoré sa v diskusiách rozoberali. V Žiari sme sa zameriavali najmä
na zdravie a vzdelávanie.“ Výsledky diskusií boli
zosumarizované do prípadovej štúdie a rôznych
dokumentov, ktoré sa využijú na medzinárodnej
úrovni. „Pod kvalitou života si Žiarčania predstavujú
dobrú prácu, dobré medziľudské vzťahy, možnosť
vzdelávania, relaxovanie či pokoj a pohoda v rámci
ich života,“ konkretizovala Miriam Mezeiová.
Účastníci diskusie označili za najakútnejší problém súčasnosti nezamestnanosť a zdôraznili tiež
potrebu zlepšiť kvalitu sociálneho zabezpečenia.
V mnohých lokalitách totiž ešte stále existujú sociálneho skupiny ohrozené sociálnym vylúčením
a chudobou, ktoré sa netýkajú len samotných vylúčených, ale aj ich detí.
(li)
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Nové spomaľovače

Mesto, človek a strom
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky pripravili vo štvrtok
6. októbra nultý ročník podujatia Mesto, človek
a strom. Akcia bola určená žiakom piatych ročníkov.
Cieľom podujatia bolo oboznámiť školákov hravou, a zároveň poučnou formou s funkciou lesa
a životným prostredím. V parku nechýbala ani
poslankyňa Mária Biesová, ktorá je predsedníčkou
Komisie pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu. „Snažili sme sa školákov zapojiť
do aktivít, ktoré sa týkajú správania v lese a aby sa
naučili, čo v lese rastie a čo v ňom žije. Dúfam, že
akcia splní svoj účel a deti budú mať radi les. Budem rada, ak namiesto chvíľ strávených pri počítači
začnú chodiť aj do lesa a do prírody.“
Tento rok je Organizáciou spojených národov
vyhlásený za Medzinárodný rok lesov. Práve táto
myšlienka inšpirovala pracovníkov z Odboru životného prostredia k zorganizovaniu tejto akcie.
„Pre piatakov sme pripravili malý poznávací kvíz
o lese. Pripravených bolo šesť súťažných stanovíšť
a na každom z nich museli splniť určité úlohy,“
konkretizovala Ivana Martincová, vedúca Odboru
životného prostredia. Prostredníctvom pripravených úloh sa piataci oboznámili s rôznymi oblasťami života v prírode. „Nechýbala súťaž zameraná
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Na jednom zo stanovíšť
museli deti vyseparovať odpad.
na spoznávanie rastlín, živočíchov či vtáctva. Deti si
mohli obzrieť aj vystavené vypreparované zvieratká. Na stanovišti s názvom Chytrý motúzik museli
uhádnuť vývin jednotlivých živočíchov alebo rastlín,“ spresnila ďalej Ivana Martincová. Žiaci si otestovali aj svoju technickú zručnosť, keď sa pokúsili
poskladať vtáčiu búdku. A keďže sa v prírode často
stretávame aj s odpadom, nechýbalo stanovište,
na ktorom museli vyseparovať z odpadu, lesných
plodov a rastlín, čo patrí a čo nepatrí do lesa. Najšikovnejší žiaci boli na záver podujatia odmenení
vecnými cenami.
Určite najväčšou atrakciou bolo pre žiakov sokoliarske vystúpenie. Okrem dravého vtáctva si tiež
zblízka mohli obzrieť sovu plamienku či poľovné psy.
..
(li)

Na základe podnetov od občanov a poslancov
mestského zastupiteľstva nainštalovalo mesto spomaľovacie prahy na Ul. J. Kráľa, v blízkosti križovatiek s Ul. A. Štefanku a so Štúrovou ulicou.
Inštalácia prahov a s nimi súvisiacich dopravných
značiek sa uskutočnila v stredu 5. októbra.
Nové spomaľovače sa tak postarajú o bezpečnosť
a ochranu zdravia peších účastníkov cestnej premávky.
(r)

Rozkopávky budú ukončené
v novembri
Na základe povolenia, ktoré vydalo mesto Žiar
nad Hronom Slovenskej plynárenskej spoločnosti,
sa koncom septembra začali rozkopávkové práce
v časti IBV, a to na uliciach Jesenského, Hlinku, Opatovskej, Krížnej a Kukučínovej.
Práce by mali byť ukončené do 15. novembra, pričom verejné priestranstvá budú po skončení rozkopávok uvedené do pôvodného stavu. Výkopové
ryhy na nespevnených častiach budú zasypané,
zhutnené, upravené a opätovne vysiate. Chodníky
budú zrekonštruované v celej šírke a miestne komunikácie, ktoré poznačia práce na rozkopávkach,
budú nanovo zaasfaltované.
(li)

Knižnica v nových priestoroch
Školáci riešili aj kvíz o rastlinách a živočíchoch.

V meste pribúdajú jednosmerky

Aj pri Dome kultúry
pribudne nové dopravné značenie.
Prvý októbrový týždeň sa realizovala obnova parkoviska na Ul. A. Dubčeka. Vyznačilo sa vodorovné dopravné značenie, konkrétne 31 parkovacích
miest na státie a šípky udávajúce smer pohybu
vozidiel. Osadili sa tiež zvislé dopravné značenia
označujúce parkovisko pre osobné automobily
a prikázané smery jazdy. Určená je tak jednosmerná premávka. Ako nám povedal Miloslav Baranec
z Odboru správy majetku mesta, pre takýto krok
sa mesto rozhodlo na základe požiadaviek od po-

slancov, ktoré vychádzali z pripomienok občanov.
Dopravné značenie už na parkovisku existovalo,
pristúpilo sa iba k jeho obnove. V októbri sa tiež
uskutoční značenie parkovania na chodníku na uliciach Svitavskej a Vansovej a zóny zákazu státia a
parkovania pri Dome kultúry. „Pri dopravnom ihrisku a materskej škole na Rudenkovej ulici bude tiež
možné parkovať na priľahlých chodníkoch, pričom
na Rudenkovej ulici, ako aj na Kukučínovej ulici
nastane zmena cestnej premávky z obojsmernej
na jednosmernú,“ konkretizoval Miloslav Baranec.
Dôvodom je rozšírenie parkovacích možností, ako
aj odľahčenie Vansovej ulice, čo umožní prejazd
hasičskej a komunálnej techniky – odvoz komunálneho odpadu, čistenie ulice či rýchlej zdravotníckej
pomoci. „Jednosmerka na Kukučínovej ulici bude
na základe požiadaviek obyvateľov tejto ulice. Zosúladí sa tak reálny stav so zákonnými požiadavkami,“ dodal Miloslav Baranec. Všetko dopravné
značenie realizovali a budú realizovať Technické
služby, s. r. o.
(li)
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Ako sme vás už pred časom informovali, Knižnica
Michala Chrásteka sa z Domu kultúry presťahovala
do priestorov v Mestskom kultúrnom centre. V čase
uzávierky našich novín už pracovníci finišovali s rekonštrukčnými prácami a prípravou kníh a tešili
sa na jej znovuotvorenie pre širokú verejnosť. Ak
pôjde všetko podľa plánu, knižnica tak bude opäť
otvorená od 24. októbra. Výpožičný čas v oddelení
pre dospelých a pre deti zostáva nezmenený. (r)
VÝPOŽIČNÝ ČAS

Oddelenie pre dospelých
Po, Ut, Št, Pi
8.00 – 18.00 hod.
Streda 9.00 – 15.00 hod.
Oddelenie pre deti
Po, Ut, Št, Pi
12.00 – 18.00 hod.
Streda 9.00 – 15.00 hod.
Počas školských prázdnin v priebehu školského roka bude detské oddelenie otvorené
od 9.00 do 15.00 hod.
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Žiar je najlepšie separujúcim mestom na Slovensku
Mesto Žiar nad Hronom získalo ocenenie
Mesto s mimoriadnym počinom v oblasti odpadového hospodárstva.
Mesto Žiar nad Hronom je jedným z mála miest
a obcí, ktoré triedia viac zložiek z komunálneho
odpadu ako je zákonom stanovené. V súčasnosti
separujeme štyri zákonom stanovené zložky ako
sú papier, plasty, kovy a sklo. Okrem týchto štyroch
povinných zložiek mesto triedi aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad z údržby verejnej zelene
a takýto odpad od občanov mesta. Ďalšou známou
zložkou sú viacvrstvové kompozitné obaly, takzvané tetrapaky (obaly z nápojov a iné) a od augusta
tohto roku pribudla ďalšia zložka, ktorou je použitý
jedlý olej z domácností.
Posledný septembrový štvrtok sa v Sielnici konala celoslovenská konferencia Samospráva a separovaný zber 2011, organizovaná oprávnenou or-

ganizáciou ENVI-PAK, ktorá sa zaoberá systémom
zabezpečovania zberu a zhodnocovania odpadov
z obalov. Okrem odborných tém na aktuálne dianie
sa v oblasti odpadového hospodárstva sa účastníci
oboznámili aj s praktickými skúsenosťami jednotlivých miest a obcí v oblasti nakladania s odpadmi.
Mesto Žiar nad Hronom spolupracuje so spoločnosťou ENVI-PAK a tento rok bolo zároveň nominované aj na ocenenie v súťaži o najlepšie separujúce
mestá a obce. „Tým, že mesto Žiar nad Hronom
aktívne pracuje na rozširovaní triedenia jednotlivých zložiek z komunálneho odpadu a tento rok
pridalo ďalšiu, v poradí siedmu zložku do procesu
separácie, získalo ocenenie Mesto s mimoriadnym
počinom v oblasti odpadového hospodárstva,“
vyjadrila sa vedúca odboru životného prostredia
Ivana Martincová a dodala: „Veľmi nás teší takéto
ocenenie a povzbudzuje nás to do ďalšej práce.

Chcem sa poďakovať najmä občanom, ktorí prispievajú k úspechu tým, že poctivo triedia domový
odpad, ako aj spoločnosti Technické služby – Žiar
nad Hronom, a. s., ktorá nám zabezpečuje technickú a odbornú podporu pri tejto realizácii.“
OŽP

Celomestská regulácia živočíšnych škodcov
OZNÁMENIE O NARIADENÍ CELOMESTSKEJ REGULÁCIE ŽIVOČÍŠNYCH ŠKODCOV V TERMÍNE OD 17. DO 31. OKTÓBRA 2011

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Žiari nad Hronom nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm.
e) zákona č. 355/2007
Z. z. tieto opatrenia formou rozhodnutia:
Vykonať veľkoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na zabránenie vzniku a šírenia prenosných ochorení na celom
území mesta Žiar nad Hronom v termíne
od17.10. do 31.10.2011.
Mesto Žiar nad Hronom je povinné prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov zabezpečiť vo všetkých nehnuteľnostiach v majetku alebo
v správe mesta reguláciu škodcov. Zároveň riadiť,
koordinovať a vyhodnotiť priebeh celomestskej regulácie živočíšnych škodcov.
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické
osoby sú povinné v nehnuteľnostiach, ktoré vlast-

nia, užívajú alebo spravujú na území Mesta Žiar
nad Hronom vykonať prostredníctvom subjektov
oprávnených na profesionálne vykonanie regulácie živočíšnych škodcov deratizáciu v súlade
s § 52 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007.
Fyzické osoby – občania mesta Žiar nad Hronom sú v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) zákona
č. 355/2007 Z. z. povinní vykonať reguláciu v nehnuteľnostiach na bývanie a na pozemkoch určených pre vlastnú potrebu, ktoré vlastnia na území
mesta Žiar nad Hronom.
Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s výkonom
regulácie živočíšnych škodcov uhrádza každý vlastník, užívateľ alebo správca príslušnej nehnuteľnosti
na území mesta Žiar nad Hronom.
Na požiadanie orgánu verejného zdravotníctva je
každý vlastník, užívateľ a správca nehnuteľnosti na
území mesta Žiar nad Hronom povinný preukázať
vykonanie regulácie živočíšnych škodcov podľa
rozhodnutia.
Rozhodnutie Regionálneho úradu verejné-

ho zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
č. 2011/01659 je k nahliadnutiu na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom – Odbor životného prostredia,
kancelária č. 10. Dokument je verejnosti prístupný
na informačnej tabuli mesta, webovej stránke mesta, uverejnený v Mestských novinách, ako aj v iných
lokálnych médiách.
OŽP

V mesiacoch október a november bude prebiehať
výrub stromov v Parku Štefana Moysesa. Ako nás informovala Marcela Gendiarová z Odboru životného
prostredia, ide o štyri lipy malolisté. „Lipy musíme
nechať vyrúbať z toho dôvodu, že sú napadnuté
uhliarikom páleným. Je to huba, ktorá spôsobuje
úplne odumretie stromu,“ vysvetlila. Strom síce
môže byť zelený, ale postupom času môže úplne
padnúť na zem, keďže je ohrozená jeho stabilita.
„Na báze kmeňa sú viditeľné poškodenia spôsobené bielou hnilobou a vytvárajú sa čierne uhoľnaté
povlaky – plodnice s vyklenutým okrajom. Stromy
sa tak stávajú nebezpečnými a môžu sa zlomiť aj
bez viditeľných symptómov v korune,“ konkretizovala ďalej Marcela Gendiarová. Vyrúbané stromy
budú ešte v tomto roku nahradené na tých istých
miestach novými lipami, ktoré zachovajú ráz aleje.
Vysadia sa vzrastlé lipy s väčšími obvodmi kmeňa.
Ak by k výrubu napadnutých líp nedošlo, mohlo
by sa postupne spomínané ochorenie stromov
preniesť aj na ďalšie kusy. Tento rok boli vybraté
najkritickejšie prípady napadnutých drevín. Krajský
pamiatkový úrad s výrubom líp súhlasil.
(li)

Výrub
napadnutých stromov
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Deratizácia sa týka každého vlastníka, užívateľa
a správcu nehnuteľnosti na území mesta.

Lipa napadnutá nebezpečnou hubou.
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Rozlúčili sme sa s Monikou Dobrotovou
V sobotu 1. októbra nás náhle navždy opustila riaditeľka Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika – Mgr. Monika Dobrotová.
Moniku Dobrotovú poznalo mnoho ľudí.
Počnúc najbližšou rodinou, priateľmi či kolegami a v neposlednom rade jej žiakmi, bývalými
i tými súčasnými. Pre každého z nich predstavovala vynikajúcu učiteľku. Vedela totiž, že duša
dieťaťa je čistá, nepopísaná doska. Vedela, že je
ľahko vzdelávať dobré deti, ale majstrovstvom je
pritúliť a privinúť si aj tých slabších. Ako odznelo
na poslednej rozlúčke, v kontakte s detským
svetom sa cítila šťastná. Koľko tajomstiev, o ktorých možno rodičia ani netušili, si v tomto svete
vypočula, koľko žiakov sa jej bolo vyžalovať, lebo
u nej vždy našli porozumenie. Patrila škole a škola
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patrila jej. Pod jej vedením
bola „Dvojka“ akoby školským orchestrom, ktorý
vďaka svojmu dirigentovi
hral synchrónne a harmonicky. Svojou príslovečnou
ľudskosťou si dokázala
vybudovať dobré vzťahy
s každým, aby tak škola
mala potrebné prajné zázemie. Skutočne to bola
riaditeľka a učiteľka, na ktorú sa nezabúda.
Monika Dobrotová okolo seba šírila ľudskosť.
Mala len 47 rokov, keď sa jej život skončil posledným výdychom. Medzi nami však ostala navždy
– v každej spomienke a v srdci.
(r)

Bezpečné bicyklovanie
V stredu 12. októbra zorganizovalo Centrum voľného času v našom meste podujatie s názvom Bezpečné bicyklovanie. Deti si tak mohli dať zadarmo
skontrolovať technický stav svojho bicykla. Zároveň sa dozvedeli, aká je povinná výbava na bicykli,
čo musí obsahovať povinná výbava cyklistu a zistili
aj to, v akom technickom stave majú svoj bicykel.
Malým i veľkým cyklistom odovzdali cenné rady
profesionálny servisný technik a dopravná policajtka Jana Šmondrková. Každé dieťa dostalo aj osvedčenie o technickom stave bicykla.
(li)

V krajine remesiel

Ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti v Bratislave zorganizovalo 3. ročník súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí. Zastúpenie v súťaži
mali aj žiaci z nášho mesta.
Do súťaže sa zapojilo 480 detí. Päťčlenná odborná porota udelila 63 cien v 12 kategóriách. Ocenenia boli udelené aj 8 pedagógom.
Z nášho regiónu sa súťaže zúčastnili dva kolek-

tívy: Základná umelecká škola Zity StrnadovejParákov pod vedením Andreja Jánošku (5 žiakov)
a Základná škola s materskou školou Š. Moysesa pod vedením Heleny Soboslayovej (5 žiačok)
z Pohronského osvetového strediska. Súťaže sa
zúčastnila aj žiačka zo Základnej školy na Ul. M. R.
Štefánika. Prvé miesto v kategórii Zakliate v dreve
získal Samuel Hubač za diela Jánošík a Siamské
dvojčatá. V tej istej kategórii sa darilo aj Tomášovi
Sedláčekovi, ktorý získal 3. miesto za diela Maska a
Kráľovná. V kategórii Nite nebláznite dostali čestné
uznanie Sofia Beliančoková za paličkovanú dekoráciu a Dominika Horošová, Diana Kubíková, Barbora
Kukučková, Ema Lukáčková a Natália Štefánková
za textilné dekorácie z modrotlače dekorované
cigánskou tkaničkou. Ocenenie za pedagogické vedenie detského krúžku ĽUT pri POS v Žiari
nad Hronom získala Helena Soboslayová.
Celoštátna výstava je verejnosti sprístupnená
v Múzeu SNP v Banskej Bystrici do 31. októbra. (r)

Vitálni a zdraví po celý rok
Mesto Žiar nad Hronom, Banskobystrický
samosprávny kraj a Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku realizujú projekt Vitálni a zdraví po celý rok IV. – Kalanetika
vo vode. Projekt sa realizuje od októbra do decembra tohto roku.
Cieľom projektu je podporiť športovo zamerané
aktivity seniorov. Kalanetika vo vode má nepopierateľne pozitívne účinky nielen pre fyzické ale aj
psychické zdravie, čomu určite napomôžu účelne
upravené cvičenia v pravidelných týždenných intervaloch v bazéne. Cvičenia sa konajú každý štvrtok od 10.00 do 11.00 hod. na Mestskej plavárni
v Žiari nad Hronom. Cvičí sa 15 minút na suchu,
15 minút vo vode a 30 minút je voľné plávanie. Cvičenia vedie kvalifikovaná a dlhoročná cvičiteľka.
Cieľovou skupinou sú seniori a občania s rôznym
druhom zdravotného postihnutia.
Miriam Mezeiová, odbor starostlivosti o obyvateľa: „Aktívne starnutie je proces vytvárania príležitostí a podmienok pre zachovanie zdravia. Prináša
pocit užitočnosti a zvyšuje sebaúctu. Z doterajšej
praxe a skúsenosti zo spolupráce so seniormi, ale aj
so zdravotne postihnutými občanmi nášho mesta,
môžeme jednoznačne potvrdiť, že akékoľvek aktivity, ktoré ukážu cestu ako sa vymaniť so sociálnej

exklúzie a izolácie je veľmi potrebné podporovať,
pretože majú preventívny charakter a napomáhajú
predchádzať fatálnym dôsledkom, ktorými sú tieto
sociálne skupiny veľmi často ohrozované.“ Mesto
Žiar nad Hronom už dlhodobo spolupracuje s VÚC
Banská Bystrica a ZO Jednoty dôchodcov pri organizovaní projektu Vitálni a zdraví po celý rok, ktorý
sa podarilo zopakovať už po štvrtýkrát. „Teší nás to
hlavne preto, že zo strany seniorov je o tento druh
aktivity veľký záujem a cvičenie vo vode prispieva
nielen k fyzickému zdraviu, ale pomáha im pookriať aj po psychickej stránke,“ dodala na záver Miriam Mezeiová.
(li)

Povedané dlátom
Pohronské osvetové stredisko pripravilo
pre svojich návštevníkov autorskú výstavu Petra Stanika, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Peter Mydlo, s názvom Povedané dlátom.
Práce Petra Mydlu sú výpoveďami vytesanými
do dreva a kameňa. Prešiel cestou od maľovania
obrazov, cez šitie originálnych kravát až k prvým
pokusom opracovania drevených klátikov nájdených v kôlni. Postupom času sa ukázalo, že práve
toto je to, čo hľadal a čo ho napĺňa. Socha a plastika
sú v jeho ponímaní troj či dvojrozmerný predmet,
ktorý má silu pritiahnuť oči nielen zanietenej a znalej verejnosti, ale môže zaujať aj ľudí, ktorí k umeniu
neinklinujú. V súčasnosti sa autor venuje hľadaniu
výrazových prostriedkov, ktoré sú moderné, ale cítiť z nich aj tradično.
Výstava potrvá v Pohronskom osvetovom stredisku do konca októbra. Pozrieť si ju môžete každý pracovný deň od 9.00 do 17.00 hod. Beseda
s autorom vystavených sôch sa uskutoční v stredu
19. októbra o 17.00 hod. Vstup je voľný.
(li)

Ukážka z tvorby Petra Mydlu.
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Tohtoročný jarmok s veľkou účasťou
predávajúcich i kupujúcich
Jubilejný 20. ročník tradičného Žiarskeho jarmoku sa tento rok konal v dňoch 14. a 15. októbra. Organizátori ho zhodnotili ako úspešní –
s veľkým počtom predávajúcich i návštevníkov.
Jarmočníci mali svoje predajné stánky rozmiestnené v priestoroch Svätokrížskeho námestia,
na uliciach Hviezdoslavovej a A. Kmeťa, a na vyhradenej časti Ulice Š. Moysesa. Po minulé roky sa stávalo, že kde-tu zostalo voľné miesto pre prípad, ak
prišiel niekto z predávajúcich na poslednú chvíľu.
Teraz však boli predajné plochy vypredané do posledného miesta už niekoľko dní pred začiatkom
jarmoku.
V pestrej ponuke opäť nechýbali stánky s oblečením, obuvou, hračkami, kuchynským tovarom,
maškrtami, perníkmi, tureckým medom, nechýbali
predajcovia s nafukovacími balónmi pre deti, bižutéria, posteľné obliečky, stánky s ručne vyrobeným
tovarom, vencami na hroby, sviečkami či prútenými výrobkami. Kupujúcich lákal aj stánok s pravými
švajčiarskymi syrmi.
Neodmysliteľnou súčasťou sú vždy aj stánky s občerstvením. Chuťové poháriky návštevníkov určite
pošteklili prepečené klobásky, hurky, lokše s chutnou pečienkou či živánska. V ponuke boli aj hranolky, langoše alebo gyros. Nechýbali ani predajcovia
trdelníkov, medoviny a burčiaku, ktorý patrí hádam
na každý dobrý jarmok.
Jarmok v Žiari sa však vždy spája aj s dobrou zábavou. O tú sa opäť postarali kolotočiari, ktorí boli
rozmiestnení na viacerých stanovištiach. Nechýbali
kolotoče pre tých najmenších, ale vyblázniť sa mali
možnosť aj dospeláci. V ponuke boli autíčka, labute, centrifúga, loď či reťazový kolotoč. Každý si
prišiel na svoje.
O zábavu sa postaral aj program, ktorý pripravilo Mestské kultúrne centrum. Už vo štvrtok zahrali
divákom žiarske kapely Banda Americano a ZH
Band. V piatok vystúpili s prezentáciou dravcov

sokoliari, Lupi – komik na chodúľoch a skupiny Neznámi, Funky Emotion, Horkýže muchy a Helenine
oči. Sobota patrila Detskému folklórnemu súboru
Konvalinka, Dychovej hudbe Žiaranka, Mužskej
speváckej skupine Sekera a popoludní sa kultúrny
program zavŕšil vystúpením obľúbenej domácej
kapely Sitňan.
Na pokojný priebeh celého jarmoku opäť dozerali
mestskí i štátni policajti.
(li)

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
ROZŠIRUJE
ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU
SO ZAMESTNÁVATEĽMI

Sociálna poisťovňa rozširuje elektronickú komunikáciu so zamestnávateľmi
S účinnosťou od 1. októbra 2011 určuje
zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú 3
a viac zamestnancov, aby posielali tlačivá – Registračný list fyzickej osoby, Mesačný výkaz poistného a príspevkov a
Výkaz poistného a príspevkov – prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej
poisťovne, teda v elektronickej forme.
Rovnaká povinnosť sa bude s účinnosťou
od 1. novembra 2011 týkať zamestnávateľov
s 2 zamestnancami a s účinnosťou od 1. decembra 2011 zamestnávateľov s 1 zamestnancom.
Podrobné informácie o zriadení prístupu
do systému elektronických služieb Sociálnej
poisťovne, resp. o súvisiacich otázkach, môže
zamestnávateľ získať v pobočkách Sociálnej poisťovne. Samotný systém elektronických služieb Sociálnej poisťovne je dostupný
na webovej adrese https://esluzby.socpoist.sk/.
„Tento krok považujeme za veľkú výhodu a
bude znamenať nielen úsporu nákladov na
poštovné, ale aj napríklad možnosť okamžitej
kontroly odoslania dokumentov, potvrdenie
prijatia dokumentov či prehľad o histórii zaslaných dokumentov. Zriadenie prístupu k elektronickým službám je jednoduché a na počkanie v každej pobočke Sociálnej poisťovne,“
hovorí riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne
Žiar nad Hronom JUDr. Nadežda Ševcová.(r)

Foto: Tomáš Gemza.

Na „Dvojke“ kladú dôraz na mediálnu a environmentálnu výchovu
S novinkami i osvedčenými vecami začala
nový školský rok aj Základná škola na Ulici
M. R. Štefánika.
Ľubica Baranová, poverená riadením školy: „Žiaci sa naďalej budú vzdelávať nielen v školskej, ale
i mestskej knižnici. Ako v minulosti, aj teraz budú
pracovať v skupinách, pripravovať referáty o autoroch, dramatizáciu textu, tvoriť projekty a autorské
texty transformovať na vlastnú tvorbu.“ Do praxe
boli zavedené aj inovačné vyučovacie metódy
ako projektové vyučovanie, E-beam tabuľa, sledovanie DVD filmov či muzikálov a žiaci tiež pracujú
v multimediálnej učebni. „Aj počas tohto školského
roka sa budeme naďalej zapájať do rôznych súťaží
a olympiád. Úspešní sme boli na Olympiáde v slovenskom jazyku či Hviezdoslavovom Kubíne. Tak
isto sa nám podarilo absolvovať niekoľko exkurzií
v rámci celého Slovenska,“ konkretizuje Ľubica
Baranová. V tomto školskom roku sa na „Dvojke“
bude v 5. až 8. ročníku pokračovať vo vyučovaní
slovenského jazyka a literatúry podľa štátneho
vzdelávacieho programu. „Vo vyučovaní slovenského jazyka budeme klásť dôraz na rozvoj čitateľskej
a informačnej gramotnosti formou analýzy textov
a tvorby vlastných textov. Budeme podporovať
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a rozvíjať komunikačné kompetencie formou ústnych prejavov s cieľom skvalitniť ústne prejavy žiakov. Zvýšenú pozornosť budeme venovať prierezovým témam ako sú mediálna a environmentálna
výchova. Naďalej chceme rozvíjať tradičnú ľudovú
kultúru a regionálnu výchovu a vytvárať u žiakov
predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam našich predkov a viesť tak žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti,“
dodala v skratke na záver Ľubica Baranová.
Ako už býva zvykom, aj naďalej vás budeme pravidelne informovať o dianí v žiarskych základných
školách a prinášať všetky aktuálne správy.
(li)
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Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 321 125 v zmysle § 9a odsek 2, 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer
prenajať garáž č. 5 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, obec Žiar nad Hronom, zapísaná na liste
vlastníctva č. 1136.
Nebytový priestor je vhodný na garážovanie motorového vozidla. Ročná sadzba nájmu
je stanovená ako minimálna, 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
do 15.30 hod. Telefónne číslo: 045/678 71 32, email: silvia.mesiarikova@ziar.sk
(r)
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Z Remesla stav sa stala špičková stavebná firma
Spoločnosť Remeslo stav už dávno prekročilo
hranice nášho regiónu. Na slovenskom i zahraničnom stavebnom trhu má dlhoročnú tradíciu
a známa je už aj v rámci celého Slovenska.

Datacentrum Slovak Telecom.
Firma má za sebou množstvo stavieb a spokojných zákazníkov. Stará sa o to tím skúsených odborníkov, projektantov, technikov a manažérov.
Najvýznamnejšia stavba, ktorú sa v poslednom
období podarilo spoločnosti zrealizovať, je dátové
centrum pre Slovak Telecom, kde bola priamym zadávateľom spoločnosť IBM. Ivan Šulek, vedúci výroby: „Stavba bola na technické pomery pomerne
náročná, zrealizovali sme ju však kvalitne a k úplnej
spokojnosti zákazníka.“
Ďalším významným projektom spoločnosti
Remeslo stav mimo hraníc regiónu je výstavba
nového obytného centra v Košiciach. „Staviame
18 bytoviek, to je vlastne jedno nové sídlisko.
Okrem toho realizujeme kompletnú výstavbu infraštruktúry. To znamená plynovodov, osvetlenia či
samotných komunikácií,“ konkretizuje Ivan Šulek.

Remeslo stav už druhý rok buduje rozvody teplovodov v Považskej Bystrici. „Robili sme tu asi
70 percent nových rozvodov tepla. V súčasnosti tiež
robíme rozvody teplovodov v Bratislave a v Nitre
pre istú francúzsku spoločnosť.“
Devízou spoločnosti je vlastné portfólio zamestnancov
Remeslo stav má svoje vlastné portfólio
vo všetkých možných profesiách. To je jedna z hlavných ťažiskových vlastností spoločnosti, vďaka ktorým sa dokáže presadiť na slovenskom trhu. Ďalšou
devízou firmy sú i jej vlastní zamestnanci, ktorí sú
profesionáli vo svojom odbore. „Medzi kmeňovými
zamestnancami hlavnej stavebnej výroby máme
profesie murárov, tesárov či zámočníkov a disponujeme vlastnou dopravou. Stavby vieme spraviť
na kľúč s vlastnými kapacitami v požadovanom
rozsahu a kvalite,“ uvádza ďalej Ivan Šulek.
Medzi hlavné aktivity spoločnosti Remeslo stav
patria najmä výstavba priemyselných areálov a výrobných hál, ale aj kompletná realizácia občianskych a bytových stavieb.
Okrem kompletnej výstavby bytových domov
tiež realizuje rekonštrukcie, opravy systémových
porúch či zatepľovanie.
Aktivity v žiarskom regióne
Nové bytovky postavila spoločnosť v Hliníku
nad Hronom, v Žarnovici a v Dolnej Ždani. Podieľala sa aj na rekonštrukcii, zatepľovaní a oprave
systémových porúch v niekoľkých bytových spoločenstvách domov v Žiari nad Hronom.

Aquapark v Dolnej Strehovej.
Z ďalších významných stavieb spomenieme komplexnú rekonštrukciu kaštieľa v Žarnovici, výstavbu
areálu dopravnej a špeditérskej spoločnosti a zateplenie a opravu systémových porúch v žiarskych
základných školách – na „Jednotke“ a na „Štvorke“.
Medzi zaujímavé projekty realizované spoločnosťou Remeslo stav bola stavba moderného aquaparku v Dolnej Strehovej, pri ktorej okrem nových bazénov a wellness centra vznikol aj špičkový hotel.
(r)
Úspešná realizácia projektov spôsobuje, že
Remeslo stav sa pravidelne umiestňuje v prestížnom hodnotení firiem magazínu Trend.
V minulom roku medzi stavebnými firmami
pôsobiacimi na Slovensku v konkurencii viacerých nadnárodných spoločností umiestnila
na výbornom 29. mieste.

Holub Jozefa Boja dvanásty na svete

Holubár Jozef Bojo.
Prišla jeseň, s ňou chladné počasie, a to operencom nepraje. Ani holuby Jozefa Boja dnes
nelietajú, sedia vedno v holubníku – mocné,
silné a zdravé, neporovnateľné s mestskými
„kolegami“.
Váš zverenec uspel v celosvetovom meradle.
O čo vlastne išlo?
Išlo o výstavu holubov. Bola to vlastne olympiáda, presnejšie XXXII. Olympijské hry poštových holubov. Konali sa v poľskej Poznani a môj holub tu
obsadil 12. miesto.
Je práve toto váš najväčší holubársky úspech?
Áno, určite, i keď víťazstiev už bolo mnoho (Jozef
ukazuje na bohatú vitrínu cenných trofejí), tento
výsledok si cením najviac. Dostať sa na olympiádu
je snom každého holubára, mne sa navyše podarilo
výborné umiestnenie. Teším sa aj preto, lebo viem,
že cesta na najprestížnejšiu výstavu nie je jednoduchá. Holub musí byť „najkrajší“ v zväze (kraji),
postúpi do celoslovenského výberu a v prípade,
že je aj tu úspešný, pokračuje do sveta. Je to ako
so športovcami: kvalifikovať sa na olympijské hry
chce každý, priestor reprezentovať však dostanú

len najlepší.
Ako vyzerá olympijská holubárska výstava
priamo na mieste?
Vo veľkej hale sa stretnú všetci vystavovatelia
so svojimi holubmi. Počet vystavovateľov si odhadnúť netrúfam, obrovská poznanská hala však bola
úplne plná. Potom prichádzajú posudzovatelia
(porotcovia), oni preskúmajú holuba a následne ho
obodujú. Základnou podmienkou je, aby mal holub v pretekoch nalietaných aspoň 2500 kilometrov. Môj mal vyše 5000, a teda tu nebol problém.
Dôležitý je vzhľad, resp. vizáž, dôraz sa kladie však
aj na iné špecifické parametre.
Aká je minulosť spomínaného holuba? Čo tomuto úspechu predchádzalo?
Pred niekoľkými rokmi som si kúpil holuba. Mal
som na výber z veľkého množstva, no rozhodol som
sa tak ako vždy – podľa oka (ukazuje po domácky
zmajstrované „kukátko“ slúžiace na mikroskopické
preskúmanie oka holuba). Ostatní holubári sa mi
smiali, vraveli, že načo mi je taký starý holub, vraj
už nič z neho nebude. „Kukátko“ sa však nemýlilo,
hneď holubov vnuk mi priniesol účasť v Poznani.
Olympionik sa už od malička javil ako veľmi schopný jedinec. Vždy lietal najlepšie, preteky pravidelne
dochádzal medzi prvými – či mal 3, alebo 6 rokov.
Máte nejaké tajné ingrediencie, ktoré stoja
za pozitívnym výsledkom?
Áno, aj nie– holuby však chovám vyložene
na prírodnej báze. Dávam im propolis, cibuľu, cesnak či ocot, tak isto rôzne byliny, ktoré si zbieram
sám a chovám ich nimi. Celú kŕmnu filozofiu staviam na návrate k prírode, holuby sú tak zdravé
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a maximálne odolné. Niekto dáva do krmiva rôzne
lieky či chémiu, takýto pretekári však vydržia len
dva – tri roky, potom vykapú a nie je z nich nič. Spočiatku som sám tomu neveril, no prírodu nemožno
oklamať, moje holuby preto žijú „prírodne“ a plnohodnotne lietajú šesť – sedem rokov. Úspešný šesťročiak je toho živým dôkazom.
A čo ďalej? Má dnes holubárstvo perspektívu
do budúcna?
Ťažko presne povedať, u mňa určite áno, trend je
však taký, že tento odbor vymiera. Málo mladých
ľudí je dnes oslovených týmto koníčkom. Je to finančne náročné a nedá sa to brať povrchne. Človek
musí holubom odovzdať všetko. Byť holubárom
na 50 percent jednoducho nefunguje. Ja sám som
začal s holubárstvom už v 13-tich rokoch. Strýko mi
vtedy doniesol prvého holuba a ten si ma získal na
celý život. Ak teda nie sú mladí oslovení od detstva,
nemôžu k letcom nadobudnúť skutočný vzťah. Práve tento vzťah ma dodnes inšpiruje. Peter Kováč
Oficiálna výsledková listina,
ktorú vystavila po podujatí
Olympijská asociácia poštových holubov.
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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

LITERÁRČENIE
15. novembra o 18.00 hod.
v Čajovni za rohom

Hosť: Katarína Gillerová

známa spisovateľka,
rodáčka z nášho mesta

MRCHA UČITEĽKA
18./19.10. o 19.00 hod. (komédia, USA, 92 min.,
slovenské titulky)
Učiteľka Elizabeth kašle na svoju prácu i na študentov. Je prostoreká, bezohľadná a jej chovanie nie je
vhodné pre prácu pedagóga. Navyše pije, opíja sa
a nevie sa dočkať fajrontu, kedy vypadne zo svojej
každodennej práce.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV

SKYLINE
22./23.10. o 19.00 hod. (akčný, USA, 94 min., české
titulky)
Sú bližšie, ako si myslíš... nepozeraj sa hore!
Stretnutie s vyspelou mimozemskou civilizáciou
prináša ľudstvu skazu.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV

MŔTVOLA MUSÍ ZOMRIEŤ
25.10. o 19.00 hod. (komédia, SR, 96 min., slovenská verzia)
Príbeh odštartuje ľúbostná scéna. Naďa prichytí
manžela pri „konzultácii“ so študentkou Silviou, ktorá trpí nymfomániou. Krajne roztrpčená navštívi priateľku právničku a rozbehne rozvodové konanie.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 15 ROKOV

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
28./29./30.10. o 19.00 hod. (rodinný hraný a animovaný, ČR, 90 min., česká verzia)
Ak vie tvoja mama čarovať, daj si pozor, s čím
sa budeš hrať.
Kráľ českých rozprávok Václav Vorlíček prichádza
s voľným pokračovaním kultového filmu pre celú
rodinu – Dívka na košteti.
Vstupné:2,20 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV
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Pozvánka
Dovoľujeme si vás pozvať na stretnutie s Katarínou Zacharovou, rodáčkou z Banskej Štiavnice,
autorkou úspešnej knihy Ako dostať od života, čo
chceme.
Mladá slovenská autorka sa podelí o svoj príbeh
a skúsenosti, ktoré ju nasmerovali k práci s osobným rozvojom a životom v Kuala Lumpur, v Malajzii. Veríme, že tak ako kniha, aj toto príjemné stretnutie vás inšpiruje k pozitívnej zmene a prebudí
vo vás to, kým skutočne ste.
Stretnutie sa uskutoční dňa 20. októbra (štvrtok)
o 16.00 hod. v sále Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom.
Hľadá sa talent – krajská súťažná prehliadka
rómskych talentovaných detí a mládeže.
Dňa 21.10. o 10.00 hod. v POS.
Tanečná škola WANTED – tanečné tréningy.
V dňoch 21. a 28.10. o 15.30 hod. v POS.
Štefan Moyses – konferencia o živote a diele významnej osobnosti v slovenských dejinách.
Dňa 27.10. o 10.00 hod. v POS.
AMDIV – prehliadka inscenácií amatérskych divadiel spojená s tvorivou dielňou.
Dňa 29.10. o 9.00 hod. v POS.
Povedané dlátom – výstava sochárskej tvorby
Petra Mydla z Tekovskej Breznice. Beseda s autorom sa uskutoční 19.10. o 17.00 hod. Výstava potrvá do 30. októbra. Otvorená je každý pracovný deň
od 9.00 do 17.00 hod. v POS.
Klub rodičov -stretnutie všetkých, ktorých zaujíma problematika drogovej a inej závislosti v rodine.
Účasť prisľúbila aj sociálna terapeutka z resocializačného zariadenia Návrat – Kráľová Mgr. Danka
Zahradníková
Dňa 5.11. 2011(sobota) o 16.00 hod.
Miesto : Pohronské osvetové stredisko Žiar
nad Hronom (budova za planetáriom, zadný
vchod)
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Dežo Ursíny – Modrý vrch
Umelecko-biografický program. Dramaturg,
hudobník, filmár, charizmatická a neviditeľná postava slovenskej rockovej scény, kontroverzná osobnosť začínajúca v beatlesáckom opojení počiatku 60-tych rokov, neskôr
mapujúca prvé pevniny slovenského artrocku
a v neskoršej tvorbe nachádzajúca svoju stabilnú
cestu na dve desaťročia v unikátnom hudobno-poetickom spojení s majstrom slova Ivanom Štrpkom.
Dňa 27.10. o 19.00 hod.
Etnofolkový večer v planetáriu
Koncert dua Horana a syn
Príďte
si
vypočuť
piesne
návratu k prírode spájajúce tradičnú hudeckú
hudbu a súčasné pesničkárstvo. V prípade záujmu bude nasledovať beseda na tému Priro-

Z pera čitateľa...
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INFORMÁCIE
dzenosť, sloboda a iné slasti alternatívneho
života o fungovaní rodinného spoločenstva
mimo bežnej životnej reality ako ju pozná väčšina z nás. Dňa 29.10. o 19.00 hod. Vstupné: 1 €.
Upozorňujeme návštevníkov, že od 21. októbra sa začiatok pravidelného piatkového programu posúva na 18. hodinu.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

18.10. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
19.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
20.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
21.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
22.10. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
23.10. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
24.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
25.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
26.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
27.10. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
28.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
29.10. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris
30.10. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
31.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
1.11. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

22.10. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
23.10. MUDr. Lucia Straňáková, Dr. Janského 4,
Žiar nad Hronom (672 03 98)
29.10. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
30.10. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
1.11. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.
POĎAKOVANIE

Počas Dní jesennej čistoty sa Občianskemu
združenie Strážni anjeli v spolupráci s Odborom
životného prostredia MsÚ podarilo pre psíkov
v útulku získať množstvo matracov, diek a pelechov, ktoré „útulkáčov“ zahrejú počas nasledujúcich zimných mesiacov. Všetkým ďakujeme.

POĎ SA BÁŤ

V Centre voľného času v Žiari nad Hronom
sa udejú tajomné, hrôzostrašné hororové udalosti. Strašidlá, príšery, strašidelný dom, hrobka
duchov, lektvary, veštica a kurz lietania na metle. Deň strašidiel začína v stredu 26. októbra
od 10.00 a potrvá do 16.00 hod. v priestoroch
Centra voľného času na Ul. M. R. Štefánika. Tešíme sa na spoločné bátie sa.

Hľadám domov
TONY

Stavbou tela je podobný
jazvečíkovi, možno je to
jeho kríženec. Je mladý,
veľmi prítulný a „mojkavý“, môže ísť aj ku starším
ľuďom. Z jedného uška má
kúsok asi odhryznutý. Je
vhodný len do bytu alebo
domu s prístupom do vnútra.
BOBO

Boba nejaký „dobrák“
prehodil do útulku cez
okno. Nemá ani rok, odhadujeme 10 mesiacov. Je
malého vzrastu a viac už
ani nevyrastie. Je to veľmi
milý a veselý psíček vhodný do bytu alebo domu s
prístupom do vnútra. Bobo bude odčervený,
vakcinovaný, čipovaný a kastrovaný.
ALEX

Alex je starší psík, naučený v byte, má hygienické
návyky. K ľuďom aj k iným
psíkom je priateľský. Má
približne 4 roky, je v dobrom zdravotnom stave.
PIŤKO

Mladý, asi 1-ročný kríženec. Priateľský psík, ktorý
veľmi dobre vychádza aj
s ostatnými psími kamarátmi. Má hygienické návyky.
Je očkovaný, čipovaný a
kastrovaný.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici,
v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka
kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle:
0908 661 737.

MESIAC OKTÓBER SYMBOLIZUJE JESEŇ V PRÍRODE

V pondelok 10. októbra bol pre dôchodkyne z materských škôl v meste
Žiar nad Hronom malý jubilejný sviatok. Stretli sa pri príležitosti úcty k starším už piatykrát, aby si zaspomínali na časy, keď pracovali a vychovávali deti
predškolského veku. Niektoré z nás sa už tohto stretnutia nedožili, a preto
sme si na nich aspoň tichou spomienkou zaspomínali.
V družnej debate si vymenili názory na výchovu vnúčat, choroby, ktoré už

každú v tomto veku čosi zastihne. So želaním zdravia, šťastia a spokojného
života v starobe a v kruhu svojich blízkych sa stretnutie ukončilo, že sa stretneme znovu o rok zas.
Touto cestou ďakujeme pánovi primátorovi Ivanovi Černajovi za darček k tomuto jubilejnému stretnutiu, ktorými boli dôchodkyne obdarované.
Magdaléna Manicová
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám autosedačku 0-9 kg (tzv. vajíčko), zn. Peg-Pérego.
11/21
T: 0911 040 502
•Predám drevený obklad na stenu a strop. Imitácia biely mramor. Ideálne do reštauračných priestorov zrubových zariadení. Pôvodná cena: 12,45 €/m2, teraz: 10 €/m2.
18/21
T: 0904 456 487

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám garáž v centre s el. prípojkou, za Bielym domom.
1/21
Cena: 6 500 €. T: 0907 188 620
•Predám garsónku v Žiari nad Hronom, slušný vchod. Cena
dohodou. T: 0949 124 879
2/21
•Predám 2-izbový byt, zateplený, plastové okná, v dobre lokalite mesta. Na 4. poschodí. Cena: 27 000 €. T: 0908 273 008
8/21

•Predám alebo dám do prenájmu 1-izbový byt oproti čerpacej stanici Slovnaft, Ul. SNP, 43 m2, 2x loggia. Cena:
23 000 €, dohoda možná. T: 0908 776 157
9/21
•Predám kompletne zrekonštruovaný atypický 2-izbový
byt (56 m2). V byte už nie je potrebná žiadna rekonštrukcia,
má plávajúce podlahy, plastové okná, vymenená medená
elektroinštalácia, predpripravený na nadstavbu podkrovia,
internetové pripojenie, v celom byte sú vodou umývateľné
iné farby, rohová vaňa + pivnica. K bytu darujem aj časť nábytku. Potrebné vidieť. Len seriózny záujem. Cena: 40 000 €,
prípadne dohodou. T: 0918 275 628, 0904 706 960
12/21
•Predám pekný slnečný 2-izbový byt na Svitavskej ulici,
2. poschodie, čiastočne prerobený. Cena: 30 000 €.
T: 0917 558 047
13/21
•Predám RD s hospodárskou budovou v hornej časti Lutily
(nad tenisovými kurtami). T: 0908 661 726
14/21
•Predám veľký, čiastočne zrekonštruovaný 3-izbový byt
v Ostrom Grúni. Voľný ihneď. Cena dohodou. T: 0902 592 219,
0905 404 559
15/21
•Predám veľký 1-izbový byt na Ulici Komenského v Žiari
nad Hronom, 44 m2, druhé poschodie, zastrešený balkón,
plastové okná, dom je zateplený. Byt je voľný ihneď, v pôvodnom stave, vhodný na úpravu podľa vlastných predstáv.
Cena: 25 000 €. T: 0905 587 268
16/21
•Predám záhradku s chatkou v Bartošovej Lehôtke. Pozemok s rozlohou 2147 m2, chatka 4,5 x 4,5 m, pivnica, náraďovňa, voda, elektrina. Cena dohodou. T: 0907 171 830 20/21
•Predám nedokončenú novostavbu väčšieho RD v Kosoríne na pozemku 1026 m2. Všetky IS pred domom: plyn,
elektrina, voda, kanalizácia. Úžitková plocha spolu 750 m2.
Sedlová strecha so škridlou, pivnice pod celým domom,
7 obytných miestností, 3 vchody, 3 kúpeľne, 3 WC, 2 veľké
terasy, dvojgaráž a iné. Pekný výhľad, tiché prostredie, dobrý
prístup z hlavnej cesty. Vhodný aj pre viacgeneračnú rodinu,
aj na podnikanie. Cena: približne 98 000 €, dohoda možná.
T: 0948 906022, 045/679 61 56; e-mail: maridanka@gmail.
com
21/21
•Predám stavebný pozemok v Kosoríne. Cena dohodou.
T: 0948 906 022, 045/679 61 56
22/21
•Predám 2-izbový byt, zateplený, plastové okná, v dobrej
lokalite mesta. Na 4. poschodí, bez výťahu. Cena: 27 000 €.
T: 0908 273 008
23/21
Predám spálňovú zostavu - drevo/buk. Cena: 300 €. Zostava: 3 komody, 2 nočné stolíky, čalúnená manželská postel/60 x 200 cm s úložným priestorom, 4-dverová skriňa
so zrkadlom a 3 šuplíkmi. T: 0911 232 712
24/21

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do prenájmu nebytový priestor v Dome služieb,
13 m2, cena: 160 € vrátane energií, prípadne možnosť odkú3/21
penia. Cena: 8 900 €. T: 0907 434 490
•Dám do prenájmu slnečný 2-izbový byt v CENTRUM II,
s výmerou 50 m2. V byte sú vymenené plastové okná, vystierkovaný, vymaľovaný, plávajúce podlahy, vymenená kuchynská linka. Byt je voľný od 1. novembra 2011. Nájomné: 300 €.
T: 0907 048 586
6/21
•Prenajmem 1-izbový byt v centre mesta, 44 m2. Cena
s energiami 250 €. T: 0907 775 135
10/21
•Od novembra dám do prenájmu garsónku. Zariadená, rekonštruovaná. Alebo ubytujem robotníkov, študentov a pod.
Vhodná pre 1-2 osoby. T: 0903 229 808
17/21

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•tehlová garsónka v Žiari nad Hronom, Ul. SNP, pri hoteli LUNA, v pôvodnom stave.
Cena: 17.900,00 EUR, výmera: 24 m2
•2-izbový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M. Chrásteka, v pôvodnom stave.
Cena: 13.700,00 EUR, výmera: 40 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Duk. hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 32.000,00 EUR, výmera: 55 m2
•2-izbový panelový byt s jednou loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Pod Donátom, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 33.500,00 EUR, výmera: 50 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom na sídlisku Etapa, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 39.000,00 EUR, výmera: 67 m2
•3-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave.
Cena: 32.000,00 EUR, výmera: 73 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave.
Cena: 37.800,00 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt so štyrmi loggiami v Žiari nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 39.500,00 EUR, výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Pod vŕšky, v pôvodnom stave.
Nová cena: 41.500,00 EUR, výmera: 69 m2
•3-izbový panelový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 52.000,00 EUR, výmera: 75 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 47.000,00 EUR, výmera: 84 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 67.000,00 EUR, výmera: 80 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Štúrova, v pôvodnom stave.
Cena: 48.000,00 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
•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 Kľačany, v pôvodnom stave.
Cena: 33.000,00 EUR, výmera pozemku: 734 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:
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na stavbu RD, siete pri pozemku.
Cena: 33.830,00 EUR, výmera: 784 m2
•stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská Hodruša“), siete pri pozemku.
Cena: 100.000,00 EUR, výmera: 2.408 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky), určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku.
Cena: 33,20 EUR / m2, výmera 77.107 m2
OSTATNÉ:
•záhradná chatka v Lutile (časť „ Pri potoku“), v pôvodnom stave.
Cena: 11.000,00 EUR, zastavaná plocha: 23 m2, výmera pozemku: 717 m2
•priemyselný areál v Novej Bani určený na podnikateľské účely (skladové, výrobné, administratívne).
Cena: 330.000,00 EUR, výmera: 1.492 m2
•administratívna budova s možnosťou zmeny na bytový dom v Dolnej Ždani.
Nová cena: 189.490,00 EUR, zastavaná plocha: 305 m2, rozloha pozemku 2 134 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
•Prenajmem v ZH obchod. priestor, 112 m2 za 500 €/mesiac, zrekonštruované kancelárie, 76 m2 za 300 €/mesiac.
V ZC sklady (30 – 800 m2) za 10 €/m2 /rok. V N. Bani celú admin. budovu. Úžitková plocha 350 m2 za 300 €/mesiac, sklady
200 m2 za 50 €/mesiac a 61 m2 za 25 €/mesiac.
T: 0915 781 238
19/21

DROBNOCHOV
•Súrne hľadám domov pre dve šteniatka. T: 0907 389 824

4/21
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ZAMESTNANIE
•Hľadáme zodpovedných ľudí do obchodnej spoločnosti
s možnosťou kariérneho rastu. Vhodné aj pre absolventov SŠ,
VŠ. T: 0907 693 147
5/21

SLUŽBY
•Hľadáme jednu osobu do auta na cestovanie do práce zo
Žiaru nad Hronom do Banskej Bystrice. T: 0914 700 726 7/21
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SPOMIENKA

Kto v srdci žije, neumiera...
Dňa 6. októbra uplynuli
2 roky od chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
mamička, starká a prastarká
Alžbeta Kiššová.
S láskou spomínajú dcéry, vnučky, vnuk,
pravnúčence a smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA

Odišiel si tíško,
nie ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 22. októbra uplynú
3 roky od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Július Béreš.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Smútiaci rodičia, sestra s rodinou a brat s rodinou.

SPOMIENKA

Smútime,
no necháme ťa tíško spať,
čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 26. októbra uplynie
5 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil otec a starý otec
Štefan Orban.
Spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

futbalové spravodajstvo
už v nedeľu večer

www.ziar24.sk

SPOMIENKA

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších prostredníctvom

MESTSKÝCH
NOVÍN
ZVEREJNENIE PONUKY
NA ODPREDAJ POZEMKU

Obec Trnavá Hora formou priameho predaja
ponúka na odpredaj:
- pozemok v k. ú. Kľačany časť parcely EKN
č. 523/2 vymeranú geometrickým plánom
a označenú ako parcela CKN č. 220/2 – ost. pl.
s výmerou 76 m2 a parcela CKN č. 186/2 – zast.
pl. s výmerou 19 m2 na účely pridomovej záhradky.
Podrobnejšie podmienky odpredaja a náležitosti predkladanej ponuky sú uverejnené
na stránke obce www.trnavahora.sk a na úradnej tabuli obce. Ponuky uchádzačov musia byť
na obec zaslané, prípadne predložené najneskôr do 28.10.2011 do 15.00 hod. v uzavretej
obálke s nadpisom „Pozemok k. ú. Kľačany – neotvárať“.

Dňa 16. októbra uplynulo
7 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec a
prastarý otec
Ing. Vojtech Valach.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn
s rodinami.

POĎAKOVANIE

Niet smrti tam,
kde bol život
vyplnený prácou, láskou
a obetavosťou.
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí spolu
s nami na poslednú cestu odprevadili nášho
milovaného manžela, otca a starého otca
RSDr. Jána Kučerku.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca manželka, synovia Martin, Ján
a Norbert s rodinou.

SPOMIENKA

Utíchol tvoj hlas, srdce
prestalo biť
a my už len so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 17. októbra sme si pripomenuli 6 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša drahá
Mária Strehovská.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si
so mnou.
Spomína manžel.

prevádzka: Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•1-izb., OV, Ul. Bystrická, Kremnica, 20.000,- € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, Ul. Š. Moysesa, ZH, 28.000,- € / 843.528,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, blízke centrum ZH, 29.000,- € / 873.654,- Sk
•3-izb., OV, v štvorbytovke, s 2-garážou a záhradou, Stará Kremnička, 40.000,- € / 1.205.040,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100,- € / 1.298.430,60 Sk
•4-izb., OV, kompletne prerobený, Etapa, ZH, 60.000,- € / 1.807.560,- Sk
•gazdovský domček, vhodný na chalupu, pri Kremnici - časť Dolná Ves, 12.000,- € / 361.512,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku, Krahule, v blízkosti Kremnice, 15.000,- € / 451.890,- Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500,- € / 979.095,- Sk
•RD (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 38.000,- € / 1.144.788,- Sk + dohoda
•RD, Sklené Teplice, 69.000,- € / 2.078.694,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000,- € / 2.711.340,- Sk
•pozemok na výstavbu o výmere 10.000 m2, pri hlavnej ceste, Hliník nad Hronom, 5,- € / 150,63 Sk / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 6,- € / 180,76 Sk / m2 + dohoda
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 6.500,- € / 195.819,- Sk / celok
h).
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11,- € / 331,39 Sk / m2
nýc
e
2
ž
ĺ
e
•orná pôda o výmere 4 ha, okolie ZH, 0,30 € /m
zad iaz ín.
•obchodno-kancelársky priestor (dvoj kancelária), Banská Bystrica
(aj Pen4 hod
2
•budova s kancelárskymi + dielenskými priestormi v areáli ZSNP, Žiar nad Hronom, 140.000,- € / 4.217.640,- Sk
do
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300,- € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička, 266.000,- € / 8.013.516,- Sk
+ dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)

Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom

noviny.ziar.sk

12

18. október 2011 | Mestské noviny

PUBLICISTIKA

Svetový deň mlieka v cirkevnej škole
Za Svetový deň mlieka v školách je vyhlásený
28. september. Je to deň, ktorým si ľudia pripomínajú význam mlieka a mliečnych výrobkov
pre organizmus človeka.
Aj žiaci zo Základnej školy s materskou školou
Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom si tento deň
priblížili rôznymi akciami, ktoré sa týkali danej problematiky. V utorok si v školskom rozhlase vypočuli
prednášku o význame, spotrebe a využití mlieka.
Na druhý deň prichádzali žiaci aj učitelia oblečení
v bielych tričkách, na ktorých mali počas vyučovania pripnuté logo Objav mlieko a v taškách prichystané mliečne desiaty v podobe mlieka, jogurtov,
termixov či rôznych jogurtových nápojov. A tak
všetci spoločne vykročili na Cestu mlieka, ktorou

školákov sprevádzala kravička Elička. Dozvedeli sa,
akú dlhú púť musí mlieko prekonať, kým sa objaví
na našom stole. Najzaujímavejšie však boli pre deti
súťaže v telocvični – pitie mlieka cez slamku, jogurtová a syrová štafeta, ale aj skladanie puzzle kravičky Eličky. V súboji jednotlivých tried žiaci svojich
spolužiakov povzbudzovali netradičnými pokrikmi
ako „Do mlieka!“, „Do jogurta!“, „Do syra!“... Prestávky medzi súťažami si vypĺňali pesničkami, ktoré ich
naučila Elička. Ocenené boli všetky tímy nádhernými diplomami. V ďalších vyučovacích hodinách deti
preukázali svoje zručnosti pri výrobe kravičky z jogurtového kelímka a mliekových škatúľ. Na konci
celej „mliečnej púte“ učiteľky rozdali svojim žiakom
účastnícky list ako pamiatku na tento skvelý deň,

ktorého cieľom bolo, aby sa mlieko a mliečne výrobky stali pre deti každodennou samozrejmosťou.
Mgr. Jana Búciová

Babie leto
Tento rok sa Babie leto naozaj vydarilo. Krásne slnečné počasie využili aj deti z Materskej
školy – elokovanej triedy na Rudenkovej ulici,
ktorej zameraním je obohacovanie výchovy
a vzdelávania o prvky environmentálnej výchovy s využitím možností okolitého prírodného
prostredia.
Krásne slnečné počasie sme využili, ako sa len
dalo. Okolitá príroda sa stala našou učebňou. Deti
cez zážitky a priame pozorovanie vnímali krásu
prírody, pozorovali zmeny, ktoré v nej prebiehajú, pozorovali faunu i flóru, poznávali naše mesto
a objavovali nepoznané. Počas dlhých vychádzok
– na Šibeničný vrch, k Lutilskému potoku, do parku k zvieratkám i k Hronu museli prekonávať prírodné prekážky. Zlepšovali si celkovú koordináciu
pohybov, hrubú motoriku a základné lokomočné

pohyby. Svetový deň mlieka v školách sme si pripomenuli návštevou družstva, ktoré sa nachádza
neďaleko našej škôlky. Tam na naše detičky čakali
práve narodené štyri teliatka a ich mamičky. Bol to
príma deň. Zaujala nás aj výstava hmyzu, na ktorej
bolo čo obdivovať. Stovky vypreparovaných motýľov, chrobákov, ale i morských živočíchov. Na záver mali deti možnosť vidieť, ale aj pohladkať živé
jašteričky a hada. Bol to senzačný zážitok. Deti sa
aktívne zapájali do úpravy okolia škôlky, hrabali
lístie, zbierali konáriky. Pracovali sovičky, mackovia
a všetci sa veľmi snažili.
Každé ročné obdobie má svoje čaro a my sa už
tešíme na to ďalšie a na nové zážitky.
Ľubomíra Henželová, pedagogička a kolektív
elokovanej triedy na Rudenkovej ul.

Čo robiť pri vzniku mimoriadnych situácií
Sekcia integrovaného záchranného systému
a krízového manažmentu Ministerstva vnútra
SR vypracovala súbor opatrení, ktorých cieľol je
informovanie verejnosti v prípade vzniku mimiroadnej udalosti.
(Pokračovanie z čísla 19.)
Prinášame vám informácie o tom, čo je potrebné
robiť v konkrétnych prípadoch.
Búrky
2. stupeň: Výskyt silných búrok spojených s prívalovými zrážkami s úhrnmi >30 mm za 1 hod.
a nárazy vetra s rýchlosťou > 25 m/s
Nezdržiavať sa na voľných plochách, nezdržiavať
sa pri labilných prekážkach, zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, odložiť z dvorov voľne položené
predmety, zabezpečiť domáce zvieratá, neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými
automobilmi nejazdiť po otvorených veterných
plochách, vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile alebo vyhľadať nižšie polohy ( pozor
na ich prípadné zatopenie), nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch, opustiť
vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek
(aj vyschnutých korýt).
3. stupeň: Výskyt mimoriadne silných búrok,
spojených s prívalovými zrážkami s úhrnom
40 mm za 1 hod. a nárazmi vetra s rýchlosťou >
35 m/s
Keď nemusíte, nevychádzať z domu, nepúšťať
von deti, neparkovať pod stromami a pri chatrných

budovách, nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého
napätia alebo vysokých stromoch, opustiť vodné
plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt), zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.
Dážď
2. stupeň: Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom
zrážok > 50 mm za 12 hod.
V prípade kritického nedostatku času zanechať
akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené
miesto. Pokiaľ máte dostatok času vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu,
vody a plynu, premiestniť vybavenie domácností
do vyšších poschodí, uzatvoriť a utesniť všetky okná
a otvory, pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti
opustenia obydlia, pripraviť si lieky, dokumenty,
vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitú vodu
na 2 – 3 dni, zobrať si nepremokavú obuv a odev,
odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať
chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
informovať svojich susedov, pripraviť evakuáciu
zvierat, pripraviť si evakuačnú batožinu, opustiť
vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek
(aj vyschnutých korýt).
3. stupeň: Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom
zrážok > 70 mm za 12 hod.
Dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny
v hromadných informačných prostriedkoch, opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov
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a riek (aj vyschnutých korýt), odstrániť látky, ktoré
môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu
(jedy, žieraviny, kyseliny a pod.), uzatvoriť a utesniť
všetky okná a otvory, vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.
Hmla
2. stupeň: Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou
< 300 m
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako
20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty
odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadajte najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.
3. stupeň: Výskyt mimoriadne silných hmiel <
100 m
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.
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ŠPORT

Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach aj naši bežci

Kemboi z Kene, víťaz maratónu.
Foto: kosicemarathon.com
Východoslovenská metropola Košice patrila v nedeľu 2. októbra atletickému sviatku –
88. ročníku Medzinárodného maratónu mieru
(MMM).
MMM je najstarším maratónom v Európe a druhým najstarším na svete. Okrem hlavnej disciplíny
maratónu sa uskutočnili aj ďalšie disciplíny – polmaratón, štafetový maratón štvorčlenných družstiev, firemný beh a minimaratón na 4,2 km, preteky telesne postihnutých vozičkárov a handbikerov
na 20 km, in-line korčuliarov na 20 km, juniorská
štafeta na počesť dvojnásobného olympijského víťaza v maratóne a víťaza MMM 1961 Abebe Bikilu.
Vo všetkých súťažiach sa v uliciach Košíc predstavi-

lo viac ako 6 000 účastníkov z 38 krajín, medzi nimi
i Žiarčania a reprezentanti nášho mesta. Primátor
mesta Ivan Černaj bežal polmaratón po tretí raz
v rámci MMM, v roku 2009 práve tu absolvoval svoj
dosiaľ jediný maratón. Jozef Mecele sa s košickou
traťou maratónu vysporiadal už po pätnásty raz,
po prvý raz to bolo v roku 1985. Celkovo to bol už
jeho päťdesiatyštvrtý maratón. Telesne postihnutý
Michal Homola odbehol svoj pätnásty maratón,
z toho piaty raz bežal na MMM v Košiciach. Pozoruhodná bola účasť manželskej dvojice Šebestiánovcov vo farbách AŠK Skalica. Patrik, bývalý Žiarčan
a žiarsky cyklista, nedobehol do cieľa, jeho manželka Sylvia vybojovala striebro v rámci slovenského
šampionátu.
Z výsledkov: Maratón, 42 195 m, celkové poradie mužov a žien (824 štartujúcich, z toho 64 žien,
nedobehlo 49 mužov a žien) – 1. Kemboi (Keňa)
2:11:15; ... 61. Sylvia Šebestián (AŠK Grafobal Skalica) 3:04:26; 251. Jozef Mecele (Slovalco Žiar)
3:38:03; 411. Pavol Ivan (Sapa Profily Žiar) 3:55:49;
419. Michal Homola (Remeslo Strojal Žiar) 3:57:08;
462. Marcela Kocholová (AK MŠK Žiar) 4:01:21; posledný klasifikovaný v cieli dosiahol čas 5:53:30;
Patrik Šebestián (AŠK Grafobal Skalica) nedobehol
do cieľa.
Maratón, ženy (64 štartujúcich, nedobehlo 6):
1. Damantsevich (Bielorusko) 2:35:53; ... 7. Sylvia Šebestián (AŠK Grafobal Skalica); 30. Marcela Kocholová (AK MŠK Žiar); posledná klasifikovaná v cieli
dosiahla čas 5:50:49.
Majstrovstvá SR, ženy, registrované v Slovenskom
atletickom zväze (9 štartujúcich, 1 nedobehla):
1. Katarína Bérešová (TJ Obal servis Košice) 2:43:42;
... 8. Marcela Kocholová (AK MŠK Žiar).
Polmaratón, 21 100 m, celkové poradie mužov
a žien (1515 štartujúcich, z toho 278 žien, nedobehlo 11 mužov a žien): 1. Malyy (Ukrajina, Belle
Košice) 1:13:25; 263. Slavomír Krátky (Žiar) 1:41:01;

Jeseň vo Vysokých Tatrách

Michal Homola (vľavo) s účastníkom maratónu,
ministrom zahraničných vecí SR,
Mikulášom Dzurindom a trojnásobným majstrom Európy v ultravytrvalostnom
24-hodinovom behu
Ľubomírom Hrmom z Banskej Bystrice.
Foto: J. Mecele
481. Ivan Černaj (Žiar) 1:48:15; 913. Peter Pápay
(bez klub. príslušnosti – Žiar) 1:59:58.
Štafetový maratón, 42 195 m (63 družstiev):
1. SD TAO 2:37:42; ... 6. Nemak Slovakia Žiar (Andrej
Čarnoký, Marek Jurčišin, Miroslav Lovčičan, Andrej
Varsa) 3:03:32; 9. Baloghovci Žiar (Peter Balogh st.,
Peter Kováč, Ladislav Balogh ml., Ladislav Balogh
st.) 3:09:24
In-line korčuliari, 20 km, celkové poradie mužov
a žien (251 štartujúcich, z toho 55 žien, nedobehol
1 muž): 1. Trnavský (RKIC Ideeprint team) 38:50; ...
36. Július Remenár (Borievka in-line team) 44:51;
87. Vladmír Štáner (Borievka in-line team) 52:18.
J. Mecele

STOLNÝ TENIS
KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE

OSEM VRCHOLOV ZA OSEM DNÍ

Skupina vysokohorských turistov
sa od 24. septembra do 1. októbra
zúčastnila týždenného pobytu
vo Vysokých Tatrách na Štrbskom
Plese, kedy pekné slnečné počasie
(Babie leto) využila na vysokohorskú turistiku.
Východiskovým miestom túr
bolo Štrbské Pleso. Prvý deň vystúpili na Predné Solisko, druhý
deň zdolali Ostrvu a Batizovské
Pleso s cieľom Vyšné Hágy. Tretí deň vystúpili na Rysy. Štvrtý deň Mlynickou dolinou
cez vodopád Skok prešli cez sedlo Bystrá Lavka a späť Furkotskou dolinou na Štrbské
Pleso. Piaty deň vystúpili na Kriváň, šiesty deň zdolali Koprovský štít a siedmy deň pokračovali na Slavkovský štít. Na ôsmy deň sa jedna skupina turistov zúčastnila výstupu
zo Starého Smokovca cez Prielom na Poľský hrebeň, a to spolu s turistami zo Žiaru
nad Hronom. Druhá skupina turistov vystúpila na Teriho chatu. Týždenný pobyt prospel skupine vysokohorských turistov k aktívnemu oddychu, nezabudnuteľným zážitkom z pekných výhľadov z tatranských vrcholov, k zlepšeniu kondície, u niektorých aj
k zníženiu hmotnosti a v konečnej bilancii k zlepšeniu zdravia. Klub slovenských turistov
MŠK Žiar nad Hronom organizuje týždenné pobyty vo Vysokých Tatrách už od roku 2005
a uvažuje s ich realizáciou aj do budúcnosti. V roku 2012 je týždenný pobyt plánovaný
v čase od 22. do 29. septembra. Záujemcovia sa budú môcť prihlásiť na základe pozvánky.
Pobyt je určený výkonným turistom s predpokladanou kondíciou a schopnosťou absolvovať vysokohorské túry. Ing. Peter Olejárnik, výbor KST pri MŠK Žiar nad Hronom
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Krajský rebríček mladšieho žiactva 2011/2012 po 1. turnaji
1. Hugo Repáň, Žiar nad Hronom (400 bodov), 2. Nikoleta Puchovanová, Doprastav Zvolen (360), 3. Krištof Paulíny, Krupina
(320), 4. Erik Pasztor, R. Sobota (300), 5. Jakub Filus, Žiar nad Hronom (280), 6. Michal Brablec, Lučenec – Kalinovo (260), 7. Jana
Mičodová, Lučenec – Kalinovo (240), 8. Jana Hrončeková, Žiar nad
Hronom (220).
Každým turnajom strácajú body z predošlého turnaja hodnotu
15 %. Do rebríčka sa započítava bodový priemer z troch najlepších výsledkov.
Gratulujeme k pekným výsledkom našich zástupcov, hlavne
Hugovi Repáňovi k víťazstvu v kategórii mladších žiakov.
J. Barniak – Stolnotenisový klub MŠK
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Staršie žiačky majú za sebou prvé zápasy v novej sezóne
VOLEJBAL

Družstvo starších žiačok začalo sezónu v sobotu 8. októbra domácimi zápasmi a spravodlivo si
rozdelilo body so súperom ŠK Žilina A.
V prvom zápase ťahali za kratší koniec domá-

ce hráčky, v druhom súper. Zápasy boli plné začiatočníckych chýb, ale aj bojovnosti, nadšenia
a chuti. Štvrtý set druhého zápasu bol najdramatickejší. Žiarčanky viedli 8:0, 11:3 a potom
horko-ťažko vyhrali 25:23! Ťažká je cesta na volejbalovej púti! Zahralo si všetkých 14 prítomných hráčok. Najbližšie naše družstvo otestuje
jedného z favoritov súťaže – Liptovský Hrádok
a o týždeň nato privíta na vlastnej palubovke
Poltár. Všetkých priaznivcov srdečne pozývame
do telocvične Gymnázia M. Rúfusa dňa 22.10.2011.
Výsledky zápasov:
ZH:ZA 1:3 (23, -11, -11, -13) a 3:1 (17, 16, -13, 23).
Zostava: Žužu Drienková, Zuzka Hriňová, Katka Krajčiová, Venessa Krajčiová, Kika Kružlicová, Terka Rihová, Baška Romancová, Kaja
Silná, Kika Smutková, Alicka Talánová, Nona
Uhrovičová, Mima Vojčeková, Vewa Wagingerová, Ema Zorkóczyová, asistentka Andrea Kosorinská. Nehrali Baja Hrončeková a Lenka Kráľová.
Zápasy odpískali namiesto rozhodcov Ing. Drien-

ková a pán Žabka, za čo im patrí poďakovanie.
Ján Odzgan, tréner starších žiačok
Odštartovala súťaž mladších žiačok
V nedeľu 9. októbra vycestovali naše mladé volejbalové nádeje do Banskej Bystrice, kde odohrali prvé dve súťažné stretnutia sezóny 2011/2012.
Takmer pre všetky hráčky nášho mladučkého kolektívu to boli vôbec prvé súťažné stretnutia v krátkej volejbalovej „kariére“. Dievčatá sa snažili odovzdať na ihrisku všetko, čo sa na tréningoch stihli
naučiť, ale na skúsenejšieho súpera to nestačilo.
V zápasoch si zahralo všetkých 14 hráčok.
Výsledky: ŠVK Tatran B. Bystrica – MŠK Žiar
nad Hronom 3:0 (8, 5, 20), 3:0 (11, 12, 18)
Zostava MŠK: Nika Antalová, Domča Kartíková,
Vaneska Kazárová, Daška Krčová, Baja Kupčiová,
Aďa Mekíšová, Maťa Orlovská, Emča Petlušová,
Naty Rusnáková, Lenka Ružičková, Natálka Šedivcová, Veva Šestáková, Dida Vašová, Ivka Zošiaková.
Andrea Kosorinská – trénerka MŽ

Volejbalový turnaj mladších žiačok
V sérii prípravných zápasov na súťažnú sezónu
sme sa konečne mohli prezentovať aj na domácej pôde a tým pravým miestom bol tretí ročník
volejbalového turnaja mladších žiačok O pohár
riaditeľa IV. ZŠ v Žiari nad Hronom, ktorý sa konal v sobotu 1. októbra na domácej palubovke.
Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev. Svoje volejbalové schopnosti prišli predviesť družstvá ŠVK Tatran
Banská Bystrica, TJ ŠK VK Krupina a VK Palas Levice
spolu s dvomi domácimi družstvami MŠK Žiar A a
MŠK Žiar B. Pre naše dievčatá to bol v poradí štvrtý turnaj v prípravnom období, ktoré začalo ešte
v čase letných prázdnin. Po ľútych bojoch, sprevádzaných neskutočnou hlasovou kulisovou, vyhrali
a pohár získali dievčatá z B. Bystrice, pred druhou

Krupinou, Levicami, Žiarom A a Žiarom B. Najlepšími hráčkami v žiarskych družstvách boli Ivka Zošiaková a Dida Vašová. Svojou prítomnosťou povzbudili naše dievčatá a trénerky aj predstavitelia MŠK,
Mestského zastupiteľstva a VR VK MŠK.
Zostava: Nika Antalová, Nina Briatková, Domča
Kartíková, Vaneska Kazárová, Dáška Krčová, Aďa
Mekíšová, Maťa Orlovská, Emča Petlušová, Naty
Rusnáková, Lenka Ružičková, Lucka Sedláková,
Natálka Šedivcová, Veva Šestáková, Dida Vašová,
Ivka Zošiaková, Tinka Gallová. Turnaja sa nemohli
zúčastniť Baja Kupčiová, Kika Crchová, Kikuš Bartoňová a Katka Bahnová.
Andrea Kosorinská a Stanislava Vanková
– trénerky mladších žiačok

Volejbalový turnaj žiačok

Staršie žiačky s trénerom Jánom Odzganom.
V príprave na súťažné obdobie sme mali tento rok v programe aj niekoľko turnajov a jeden
z nich sa konal už tretí rok.
Ide o dva turnaje, kedy mladšie žiačky hrajú O pohár riaditeľa 4. ZŠ na Jilemnického ulici a staršie
v telocvični Gymnázia M. Rúfusa. Doteraz sa konal
bez názvu a rozhodli sme sa to zmeniť – 1. októbra tak volejbalistky absolvovali prvý ročník turnaja
starších žiačok O pohár prezidenta Volejbalového
klubu MŠK Žiar nad Hronom. Pozvali sme si súperov, ktorí sú herne od nás zatiaľ dosť vzdialení, ale
hrať sa má s lepším, lebo od toho sa ľahšie a rýchlejšie naučíme to, čo na tréningoch nevieme vyskúšať.
Zápasy boli podľa výsledkov v náš neprospech, ale

je to opäť aj tým, že hráme so všetkými prítomnými hráčkami. Na turnaji hralo 14 dievčat. Z toho
máme dve úplne nové hráčky, ktoré prežili svoj krst
v súťaži tejto úrovne. Pri hre s takýmito súpermi si
vyskúšame niečo, čo sa na tréningu napodobniť
nedá: my ešte nemáme (až na občasné výnimky)
ťažké a nebezpečné podanie, sme málo dôrazní pri
blokovaní, nevieme dobre reagovať na rýchlejšiu
hru súpera. Keďže to nevieme, ani to na tréningu
nemôžeme robiť, len sa to učíme. Výhodou týchto
priateľských turnajov je aj to, že zápasový tlak nie
je možné nasimulovať. Ak sa v zápase ocitnú dievčatá pod tlakom, učenie a osvojovanie si zručností
sa značne zrýchľuje, aj keď to napohľad znie trochu zvláštne. Vysvetlenie je v našich poznávacích
schopnostiach. Ak sa niečo nové učíme, robíme tak
v určitých časových a priestorových súvislostiach
a je to podmienené aj stavom herného rozvoja tejktorej hráčky. A keď si na tréningu povieme, rob to
takto, lebo v zápase to urobíš rovnako nesprávne,
zdá sa to často hráčkam zbytočné. Potom sa v tej
situácii ocitnú počas zápasu a ak sa im pripomenie
tréningová chyba v týchto úplne iných podmienkach, pochopenie a učenie sa skokovo zrýchľuje.
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Alebo aj nie, pokiaľ to hráčka nemá vyjasnené, kde
a ako rýchlo herne smeruje! Robíme však všetko
preto, aby sme mali prevahu tých prvých. Potom sa
ľahšie pridajú aj tie, ktoré až tak veľmi „nemôžu“.
Tento turnaj vyhrali po vyrovnaných výkonoch
dievčatá z Banskej Bystrice, pred hráčkami z Poltára, Krupiny a našim domácim družstvom. Náš posledný zápas s Krupinou však bol celkom zaujímavý
a prvá zostava jeden set vyhrala a jeden prehrala.
Všetci tréneri boli spokojní so športovou úrovňou
turnaja.
Poďakovanie patrí mestu Žiar nad Hronom, pani
Orlovskej, pani Petlušovej, Mgr. Palkovičovej a pánovi Tomčánimu. Našu snahu ocenili návštevou aj
noví funkcionári MŠK a VK a poslanci mestského
zastupiteľstva.
Zostava: Žužu Drienková, Zuzka Hriňová – asistentka kapitánky, Baja Hrončeková, Katka Krajčiová, Vany Krajčiová, Lenka Kráľová, Kikuš Kružlicová,
Terka Rihová, Baška Romancová, Kaja Silná, Kika
Smutková – kapitánka družstva, Alicka Talánová,
Mima Vojčeková a Vewa Wagingerová. Chýbali
Nona Uhrovičová a Ema Zorkóczyová.
Ján Odzgan, tréner družstva starších žiačok

Mestské noviny | 18. október 2011

15

ŠPORT

Po desiatich kolách na 13. mieste
FUTBAL
STRED

9. kolo: FK Žiar nad Hronom/Lad. Vieska – L.
Lúčka 6:1
Ostatné výsledky: Krásno – MFK B. Bystrica 1:0, Žilina B – K. N. Mesto 5:1, Fomat Martin – L. Štiavnica
3:2, Tisovec – Turany 2:0, V. Krtíš – Ďanová 3:2, Z. Poruba – Kalinovo 0:0, MFK N. Baňa – Čadca 1:4.
10. kolo: Kalinovo – FK Žiar nad Hronom/Lad.
Vieska 2:0
Ostatné výsledky: MFK B. Bystrica – Čadca 4:3, L.
Lúčka – MFK N. Baňa 1:3, Ďanová – Z. Poruba 1:2,
Turany – V. Krtíš 4:0, L. Štiavnica – Tisovec 1:2, K. N.

Mesto – Fomat Martin 1:1, Krásno – Žilina B – nehrali.
Tabuľka po 10. kole
1. MŠK Žilina B
9 8 1 0 33:5 25
2. MŠK Martin
10 7 3 0 29:8 24
3. CSM Tisovec
10 6 2 2 16:9 20
4. MŠK K. N. Mesto 10 5 3 2 25:21 18
5. Liptovská Štiavnica10 5 2 3 19:12 17
6. Baník V. Krtíš
10 5 2 3 16:20 17
7. MFK B. Bystrica 10 4 2 4 18:20 14

8. ŠK Z. Poruba
10 3
9. Baník Kalinovo 10 3
10. Krásno n. Kysucou9 3
11. FK Čadca
10 3
12. Družstevník Ďanová 10
13. FK Žiar nad Hronom 10
14. MŠK Turany
10 2
15. MFK Nová Baňa 10 2
16. Lietavská Lúčka 10 0

5
4
3
2
3
2
2
0
1

2
3
3
5
25
26
6
8
9

14:16
10:8
12:10
21:21
15:19
20:25
11:16
8:29
7:35

14
13
12
11
11
8
8
6
1

FUTBAL
III. LIGA - STARŠÍ DORAST

9. kolo: FK Žiar nad Hronom U19 – Čadca 3:3
(2:2)
Ostatné výsledky: D. Kubín – MFK B. Bystrica 2:1,
R. Sobota – MFK N. Baňa 7:1, Bánová – Lučenec 1:1,
Fiľakovo – Bytča 1:3, Zvolen – V. Krtíš 2:0, Kremnička
– K. N. Mesto 0:3, Badín – Rajec 3:0.
10. kolo: FK Rajec – FK Žiar nad Hronom U19
1:2 (1:1)
Zápas mal od začiatku vysoké tempo, domáci
mali veľmi kvalitný pohyb po celom ihrisku. Do vedenia sme šli už v 13. min. po krásnej akcii, ktorú
zakončoval z voleja krížnou strelou do horného
rohu domácej bránky. Domáci vyrovnali z rohového kopu tiež krásnou strelou z voleja. Druhý polčas
bol až do 70. min. vyrovnaný a akcie sa striedali
na oboch stranách. V 71. min. sme rozhodli o našom
víťazstve, keď sa dôrazným napádaním v šestnástke presadil Gallo. Do konca zápasu sa súper snažil
o vyrovnanie, ale na výsledku sa už nič nezmenilo.
Zostava: Siekela – Hanuška, Debnár, Horváth, Kukučka, Lipták, Vuong, Milčík, Hudec, Glab, Gallo.
Nahradníci: NB – Tatár, Mekíš, Kukučka, Mezei,
Oswald.
ŽK: 69. min. Debnár, 83. min. Hudec.
Ostatné výsledky: MFK B. Bystrica – Čadca 2:1, K.
N. Mesto – Badín 3:2, V. Krtíš – Kremnička 4:0, Bytča
– Zvolen 0:2, Lučenec – Fiľakovo 5:2, N. Baňa – Bánová 0:1, D. Kubín – R. Sobota 1:1.
Tabuľka po 10. kole
1. Lučenec
10 8 1 1 34:11 25

2. FK Žiar n. Hronom 9
3. Kys. Nové Mesto 10
4. Bytča
10
5. B. Bystrica
9
6. Bánová
9
7. Zvolen
10
8. Dolný Kubín
10
9. Fiľakovo
10
10. R. Sobota
10
11. Rajec
10
12. Badín
9
13. Veľký Krtíš
10
14. Čadca
10
15. Nová Baňa
10
16. Kremnička
10

6
5
5
5
4
4
4
4
3
4
4
3
3
1
0

3
2
2
1
2
2
2
2
4
1
1
3
3
1
0

0
3
3
3
3
4
4
4
3
5
4
4
4
8
10

23:9
21:18
18:16
17:10
14:12
15:16
13:15
16:25
25:18
20:17
19:19
14:9
18:16
11:37
4:34

21
17
17
16
14
14
14
14
13
13
13
12
12
4
0

III. LIGA – MLADŠÍ DORAST

9. kolo: FK Žiar nad Hronom U17 – Čadca 1:1
(0:0)
Ostatné výsledky: D. Kubín – MFK B. Bystrica 0:1,
R. Sobota – MFK N. Baňa – nedohrané, počet hráčov
hostí klesol pod 7, Bánová – Lučenec 1:1, Fiľakovo
– Bytča 0:4, Zvolen – V. Krtíš 3:0, Kremnička – K. N.
Mesto 1:4, Badín – Rajec 2:0.
Ostatné výsledky: D. Kubín – MFK B. Bystrica 0:1,
R. Sobota – MFK N. Baňa 4:0, Bánová – Lučenec 1:1,
Fiľakovo – Bytča 0:4, Zvolen – V. Krtíš 3:0, Kremnička
– K. N. Mesto 1:4, Badín – Rajec 3:0.

10. kolo: FK Rajec – FK Žiar nad Hronom U17
0:1 (0:0)
Gól: Hric.
Zostava: Tatár, Štefanovič, Kružlic, Tryzna, Sviržovský, Dúbravský (41. Beňo), Hric, Murgač, Kružic
(75. Líška), Búci, Henžel.
Ostatné výsledky: MFK B. Bystrica – Čadca 3:2, K.
N. Mesto – Badín 2:0, V. Krtíš – Kremnička 1:0, Bytča
– Zvolen 1:3, Lučenec – Fiľakovo 6:0, MFK N. Baňa –
Bánová 1:1, D. Kubín – R. Sobota 1:3.
Tabuľka po 10. kole
1. Zvolen
10 9 0 1 30:4 27
2. R. Sobota
10 9 0 1 25:10 27
3. K. N. Mesto
10 8 1 1 39:11 25
4. Čadca
10 6 1 3 27:10 19
5. Lučenec
10 5 2 3 25:12 17
6. V. Krtíš
10 5 2 3 13:10 17
7. B. Bystrica
9 4 2 3 18:13 14
8. Badín
9 4 1 4 16:11 13
9. Rajec
10 4 1 5 14:10 13
10. D. Kubín
10 4 1 5 9:21 13
11. Žiar nad Hronom 9 3 2 4 20:13 11
12. Bytča
10 3 2 5 19:26 11
13. Kremnička
10 2 1 7 11:29
7
14. Bánová
9 1 2 6 8:23
5
15. Nová Baňa
10 0 3 7 5:29
3
16. Fiľakovo
10 0 1 9 5:52
1

V posledných kolách sa hokejbalisti trápia
HOKEJBAL

6. kolo: N-Sport Trend Žiar n. Hronom – MŠK Kežmarok 4:6 (0:0, 3:5, 1:1)
Góly: Mojžiš, Ruttkay, Pračka, Považanec.
Zostava: Slávik – Pračka, Mojžiš, Gáborík, Kamo,
Bobáľ, Heckl – Považanec, Ruttkay, Plandor, Uhrovič, Pastorok, Matuška, Vallo, Takáč, Lukáč, Slušný,
Kukla, Nemček.
Ostatné výsledky: ŠK Profis 32 Bratislava – LG TPS
Bratislava 0:3, DT Žirafa Pov. Bystrica – ŠK 98 Pruské
5:2, HBC Žirafa Žilina – Imperial Vitamins Martin 0:5,
HBK Nitrianski rytieri Nitra – MHBO Géci Liptovský
Mikuláš 5:3, Jokerit Petržalka – HBK Kometa Vrútky
3:2, Reebok Ružinov - voľno, Dohrávka 5.kola -HBK
Nitrianski rytieri Nitra – MŠK Kežmarok 5:2.
7. kolo: MHbO Géci Liptovský Mikuláš – NSport Trend Žiar n. Hronom 6:3 (0:0, 4:0, 2:3)

Góly: Takáč 2, Plandor.
Zostava: Gordík – Pračka, Gáborík, Kamo, Bobáľ,
Heckl – Mojžiš, Ruttkay, Plandor, Uhrovič, Pastorok,
Matuška, Vallo, Takáč, Šulek, Kukla, Nemček, Pluhár.
Ostatné výsledky: ŠK Profis 32 Bratislava – MŠK
Kežmarok 1:3, ŠK 98 Pruské – Reebok Ružinov 1:3,
MHBO Géci Liptovský Mikuláš – N-Sport trend Žiar
n/Hronom 6:3, Imperial Vitamins Martin – DT Žirafa
Pov. Bystrica 3:1, HBK Kometa Vrútky – HBC Žirafa
Žilina 2:3sn, LG TPS Bratislava – Jokerit Petržalka
4:1, HBK Nitrianski rytieri Nitra – voľno.
Po celkom úspešnom začiatku sezóny sa žiarski hokejbalisti trápili už v treťom zápase v rade.
Úvodná tretina priniesla niekoľko šancí na oboch
stranách, predovšetkým v hre v početnej výhode,
ktoré sa však gólom neskončili. Hoci bola snaha

noviny.ziar.sk

zvýšiť obrátky a zatlačiť na domácich, prišlo vylúčenie, ktoré hráči Liptovského Mikuláša potrestali.
Neprešla ani minúta a domáci po chybe v žiarskej
obrane zvýšili na 2:0. Tretí gól pridali po protiútoku
na hranici postavenia mimo hru, sklepnutím nahodenej loptičky zo vzduchu. A do konca tretiny
pridali paralizovaným hráčom N-Sport Trendu opäť
počas presilovej hry aj štvrtý gól. Iskierku nádeje vykresal v druhej minúte záverečnej časti hry Plandor,
avšak po nedôslednom bránení pridali domáci aj
piaty gól. Druhý pokus o lepší výsledok naštartoval
a rovnaký hráč pridal aj tretí gól po bekendovom
zakončení. Potrebný tlak si hostia v závere vytvoriť
nedokázali, naopak, domáci sa zmocnili loptičky
a spečatili svoje víťazstvo gólom do prázdnej brány.
8. kolo – voľno
Zdroj: sporttrend.eu
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BASKETBAL MUŽI – I. LIGA VÝCHOD

1. kolo: MŠK BK Žiar n. Hronom – BKM Poprad
Svit 100:72 (64:35)
Strelci: Jány 17, Majerčák 15 – Lopušniak 17,
Sabo 16.
Ostatné výsledky: BK 04 AC LB S. N. Ves B – Slávia
TU Košice 72:93, MMBK Sabinov – BK ŠPD Rožňava
77:66, RealPlus Lučenec – MBK L. Mikuláš 57:65.
2. kolo: MŠK BK Žiar n. Hronom – MBK Liptovský
Mikuláš 91:86 (46:53)
Strelci: Zibrinyi 22, Gašparík 21 – Jamsila 17, Vaňko 15.
Ostatné výsledky: BK 04 AC LB S. N. Ves B – BK
ŠPD Rožňava 94:56, MMBK Sabinov – Slávia TU
Košice 60:59, RealPlus Lučenec – BKM Poprad Svit
53:92.
3. kolo MMBK Sabinov – BK MŠK Žiar
nad Hronom 75:77 (33:31)
Strelci: Zibrinyi 19, Gašparík 17, Vrábel 15, Štefa-

nec 11, Daubner 9, Jonas 6.
Žiarčania odohrali svoj prvý zápas na palubovkách súpera v Sabinove a hneď zaznamenali veľmi dôležité víťazstvo. Prvé dve štvrtiny boli veľmi
vyrovnané, ani jedno družstvo si nedokázalo
vytvoriť výraznejší náskok. V tretej štvrtine sme
prebrali iniciatívu zásluhou dobrej kombinačnej

hry v útoku, presnej streľby a výbornej obrany.
Vytvorili sme si mierny náskok, ktorý v poslednej
štvrtine narástol až na deväť bodov. Aj keď sme sa
v závere dopustili viacerých chýb, súperovi sa už
náš náskok nepodarilo zlikvidovať. Taktickou hrou
sme náskok udržali a domov sme priviezli veľmi
cenné body.
(r)

BASKETBAL KADETI + STARŠÍ ŽIACI

1. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom Ž – Slávia Medik Martin Ž 93:49/74:78
1. zápas 93:49 (37:39)
Strelci: Košťál 24, Šouc 19, Páleník 18, Valo, Obert
10, Bariak, Supuka 5, Krajči 2.
2. zápas 74:78 (41:39)
Strelci: Šouc 20, Supuka 15, Obert 11, Košťál 10,

Páleník 9, Bariak 6, Valo 3.
Žiarčania na svojej palubovke na prvom zápase
v tejto sezóne privítali Martinčanov. Vzhľadom
na to, že nás prenasledujú zranenia a choroby sme
v prvom zápase podali dobrý výkon. Vychádzali
rýchle protiútoky, nacvičené herné kombinácie
a aj v obrane sme dokázali eliminovať súpera.

V druhom zápase sme vlastnými chybami dopomohli súperovi k zdarnému výsledku. Zápas sme
nezvládli aj kondične. Pochvalu si zaslúži Matej
Košťál, ktorý aj napriek zraneniu odohral zápas
do konca.
Valéria Fridrichová, tréner družstva

BASKETBAL - STARŠÍ MINI

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Liptovský
Mikuláš 58:27 (29:13)
Strelci: Nagy 11, Záhorec 8, Štábel 8, Majer 6, Holička 5, Šarközy 4, Kvapil 4, Vinarčík 4, Šály 3, Dérer
2, Horváth 2, Mihálka 1.

tegórii starších minižiakov domáci hráči MŠK BK
Žiar nad Hronom proti súperovi z Liptovského
Mikuláša. Napriek výškovému hendikepu nemali domáci pred Podtatrancami žiadny rešpekt a
od úvodného hvizdu na palubovke jednoznačne
dominovali. Predčili hostí v individuálnych aj tímových herných činnostiach. V útoku sa ľahšie presadzovali rýchlym protiútokom, ale aj v postupnom
útoku si prihrávkami dokázali proti vyšším hosťom
nájsť pozíciu pre skórovanie. Príležitosť nastúpiť
na palubovku dostali rovnomerne všetci Žiarčania
a každý z nich dokázal v zápase bodovať.

V úvodnom dvojzápase sezóny nastúpili v ka-

Norbert Nagy

1. kolo (dvojzápas)
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Liptovský Mikuláš 69:18 (28:10)
Strelci: Majer 11, Šály 10, Záhorec 9, Holička 9,
Horváth 9, Páleníková 6, Nagy 6, Mihálka 5, Kvapil
2, Vinarčík 2.

