mestské noviny
Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom | ročník VII. | číslo 21 | 16. október 2012 | cena: zdarma | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:
DNI JESENNEJ ČISTOTY

Počas Dní jesennej čistoty vyseparovali Žiarčania viac ako 200 ton odpadu. Najväčšiu časť tvoril objemný odpad ako nábytok či matrace. Viac
informácií na strane 3.

Nový povrch na cestičkách v parku

NA KORTÍNE VYRASTÁ GÉNIUS

Siedmak Alex z „Dvojky“ pochádza so sociálne znevýhodneného prostredia. Napriek tomu
patrí k najlepším žiakom. Na vyučovanie sa
môže pripravovať aj v študovni, ktorú mu škola
sprístupnila. Strana 3.
BESEDA S NAJPREDÁVANEJŠÍM
SLOVENSKÝM AUTOROM

Juraj Červenák patrí v súčasnosti k najpredávanejším slovenským autorom. Píše najmä
mytologické a historické romány. Čitatelia
mali možnosť stretnúť sa s ním a porozprávať
na besede, ktorú pripravila žiarska knižnica. Viac
na 5. strane.

STRANA 2

Stĺpik
vernosti
STRANA 2

INTERPELÁCIE POSLANCOV

Aj na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva podali žiarski poslanci niekoľko interpelácií, ktoré vám aj s odpoveďami prinášame
na 4. strane.

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

V Dome kultúry
už sídli stredná
škola
STRANA 3

Výlov rýb v parku
Varenie rybacieho gulášu
Sobota 27. októbra
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Cestičky v parku sú čiastočne upravené
Časť komunikácií v Parku Štefana Moysesa je
doplnená o nový povrch. Mesto pripravuje aj
rekonštrukciu ciest v okrajových častiach Žiaru.
V súčasnosti mestské Technické služby vyčistili
všetky chodníky od buriny a nánosov. Časť komunikácií v parku tiež doplnili o nový povrch – jemný
štrk. „Keďže už bolo potrebné obnoviť povrchovú
úpravu chodníkov, v rámci parku sme na niektorých miestach, napr. ako je stará fontána alebo
dlhá cesta okolo mini ZOO, doplnili nový povrch.
Postupne ho doplníme po celom parku,“ hovorí konateľ TS, s. r. o., Peter Antal a dodáva, že na úpravu
použili jemný štrk, ktorý sa využíva aj pri zimnej
údržbe.

Podhradia smerom na cintorín, ktorý bol poškodený minuloročnou povodňou. Na rekonštrukciu
použijeme združené zdroje – 23-tisíc eur prispejú
Lesy SR a 20-tisíc eur je účelová dotácia od firmy
EuroEcology,“ spresnil Martin Baláž. Rekonštrukčné
práce v spomínaných lokalitách by mali začať ešte
tento rok.
(li)

Stĺp vernosti spečatí vašu lásku
Pred niekoľkými dňami pribudol v Parku Štefana Moysesa Stĺp vernosti. Spečatiť pri ňom
svoju lásku môžu všetci zaľúbenci.
Stĺp vernosti v časti živého kútika nainštalovali
mestské Technické služby. „Pred niekoľkými mesiacmi sme zistili, že si na toto miesto pripol zámok jeden pár, presne tak, ako je to tradované aj
na ostatných miestach Slovenska,“ vysvetľuje Peter
Antal, konateľ technických služieb a dodáva: „Toto
nám pripadalo ako vynikajúci nápad, keďže park
je miesto, kde chodia nielen rodiny s deťmi, ale aj
rôzne páriky na prechádzku. A to najmä teraz, ako
mini ZOO postupne upravujeme.“ Keďže do parku
sa často chodia fotiť aj svadobčania, rozhodlo sa
vedenie technických služieb túto atrakciu sprístupniť práve v tejto časti mesta. „Je to príjemné miesto.
Aj takýmto spôsobom sme možno vytvorili v Žiari

Sokoliarske vystúpenia
v materských škôlkach

Nový povrch je aj na komunikácii
pri starej fontáne.

Mesto plánuje rekonštrukciu ciest
v okrajových častiach
Mesto pripravuje aj rekonštrukciu ciest v okrajových častiach Žiaru, v časti Píla a v Šášovskom Podhradí. Rekonštrukciu cesty v časti Píla od reštaurácie po rodinné domy a sklady lesov zaplatia z väčšej
časti Lesy SR. Ako nám potvrdil hovorca mesta,
Martin Baláž, mesto zaplatí 5-tisíc eur a 18-tisícmi
sa na rekonštrukcii budú podieľať Lesy SR, ktoré už
roky využívajú prístupovú cestu k ich areálu.
„Zrekonštruujeme aj cestu od stredu Šášovského
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nad Hronom novú tradíciu,“ dodáva ďalej Peter Antal. Každému, kto si chce aj takýmto symbolickým
spôsobom dať vzájomný sľub a pripnutím zámku
spečatiť svoju lásku, je mu tak k dispozícii práve stĺp
vernosti v žiarskom parku.
(li)

V stredu 26. septembra zorganizovalo mesto
Žiar nad Hronom v spolupráci so žiarskou Materskou školou a jej elokovanými triedami pre
malých predškolákov pútavé vystúpenia Sokoliarskej skupiny Sv. Bavona z Banskej Štiavnice.
Vystúpenia sa konali v areáloch IX. a X. materskej
škôlky. Predškoláci videli prelet dravcov a samozrejme, že si niektoré z nich vyskúšali aj prácu sokoliara. Vystúpenia boli spestrené aj ukážkou práce
psíka, ktorý prostredníctvom sokoliara predvádzal
deťom aportovanie. Vyvrcholením programu bolo
prekvapenie vo forme ukážky modro – žltého
papagája rodu Ara, ktorý bol nádherne sfarbený
a predškolákov veľmi upútal.
Poďakovanie patrí pánovi Michalovi zo sokoliarskej skupiny Sv. Bavona za pútavé a poučné vystúpenia, ktoré boli predvedené na vysokej úrovni.
Marcela Gendiarová, OŽP

Alkoholizmus, drogy a drogové závislosti

V rámci pokračovania spolupráce sociálnych pracovníkov mesta Žiar nad Hronom a Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva sa koncom septembra uskutočnila prednáška na tému Alkoholizmus
a vo štvrtok 4. októbra na tému Drogy a drogové
závislosti.
Obe preventívne aktivity sa realizovali v Špeciálnej základnej škole a boli určené pre žiakov druhého stupňa. Týchto prednášok sa zúčastnilo približne
40 detí. Dozvedeli sa o rozdelení návykových látok,
ako aj o negatívnych dôsledkoch užívania alkoholu či drog. Pavel Horváth, sociálny pracovník

Lásku pri stĺpiku si už spečatil prvý
zaľúbený pár.
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Premiant z Kortíny
Každý rok dostávajú základné školy od Ministerstva školstva SR príspevky na skvalitnenie vyučovania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vedenie Základnej
školy na Ul. M. R. Štefánika sa ich rozhodlo
tento rok použiť na vybudovanie študovne.
Študovňu plánovali na „Dvojke“ zriadiť už
dávnejšie. Určená je pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Otvoriť sa ju podarilo začiatkom októbra. „Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nám nie sú ľahostajné.
Aj keď, sa snažia, podobne ako ich spolužiaci,
nemajú na to zabezpečené vyhovujúce podmienky,“ vysvetľuje Ľubica Baranová, riaditeľka školy.
Miestnosť, ktorá slúži takýmto deťom na prípravu
na vyučovanie, zatiaľ navštevuje iba siedmak Alex
Šarközi. „Postupne ju však budú využívať aj ďalší
žiaci, ktorí nemajú doma vhodné pracovné prostredie na štúdium a napriek tomu dosahujú v škole
dobré výsledky. Alex je príkladom takého žiaka, že
hoci je zo sociálne znevýhodneného prostredia, na
vysvedčení mal len jednu dvojku,“ hovorí ďalej Ľubica Baranová.

Do študovne iba za dobré
študijné výsledky
Študovňu môžu žiaci využívať v popoludňajších
hodinách, kde sa môžu pripravovať do školy. „K
dispozícii majú písací stôl, vlastnú skrinku na osobné veci či počítač s pripojením na internet. Je tu
všetko to, čo týmto deťom doma chýba. Treba
však pripomenúť, že miestnosť je určená iba žiakom, ktorí si to zaslúžia aj správaním, a ktorí dosahujú dobré študijné výsledky,“ zdôrazňuje riaditeľka a ako príklad udáva práve Alexa: „Alex sa už
pýtal, či by do študovne nemohol chodiť aj v so-

Alex Šarközi.
botu. Je to žiak, ktorý si váži všetko, čo dostane a
nezneužíva to. Je veľmi skromný,“ nešetrí slovami
chvály Ľubica Baranová. Alexovou triednou učiteľkou je Jarmila Balážová, ktorá ho učí ruský jazyk a geografiu. „Na študovňu sa už bol pozrieť
aj Alexov otec, ktorý bol veľmi dojatý z toho, aké
podmienky vytvorila škola pre jeho syna. Príjemne prekvapený bol aj Alex,“ hovorí triedna učiteľka
a dodáva: „Správanie je u neho stopercentné. Je
to najlepší žiak v triede. Z ruštiny má jednoznačne
najviac známok spomedzi spolužiakov. Od začiatku
roka už má 26 jednotiek. Na hodinách dáva pozor,
sústredí sa a o to menej sa potom musí učiť a pripravovať po vyučovaní.“

Alex chce žiť lepší život
V študovni sa Alex cíti veľmi dobre. Denne v nej trávi čas približne do šiestej hodiny popoludní. „Páči
sa mi tu. Bol by som rád, keby aj ďalší spolužiaci dostali možnosť navštevovať študovňu, keď si to ale
zaslúžia. Zo všetkých predmetov ma najviac baví
matematika,“ hovorí Alex, ktorému spolužiaci nezávidia, práve naopak, tešia sa z jeho úspechov spolu
s ním a prajú mu to. „Všetci mi hovoria, či si s nimi
nevymením mozog,“ prezrádza a skromne dodáva:
„V živote chcem dosiahnuť to, že budem žiť normálne a nie tak ako moja rodina. Chcem sa vyčleniť
a žiť v iných podmienkach. Urobím pre to všetko.“
(li)

Žiarčania sa zbavili viac ako 200 ton odpadu
Posledný septembrový týždeň patril aj tradičnej aktivite konanej v rámci životného prostredia, a to Dňom jesennej čistoty. Dni čistoty
prebiehali v dňoch od pondelka 24. septembra
do soboty 29. septembra, v zaužívanom čase
od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Organizácia dní z pohľadu termínu, času ako aj
samotného umiestnenia kontajnerov sa vykonáva
v záujme čo najväčšieho pokrytia a možnosti využitia tejto služby pre občanov mesta Žiar nad Hronom a jeho katastrálnych území.
Novinkou týchto dní čistoty bolo použitie
a umiestnenie nových veľkokapacitných kontajnerov (30 m3), a to na stanovištiach, ktoré sú technicky
prístupné a uspôsobené pre pristavenie takéhoto
kontajnera. Ich využitie prinieslo občanom niekoľko výhod. Jednou z výhod bolo, že daný kontajner
bol na stanovišti umiestnený po celú dobu počas
dňa, pretože nedochádzalo k jeho pravidelným vývozom z dôvodu jeho niekoľkonásobne väčšieho
objemu. Občania tak mohli celý čas nosiť odpad
a odovzdávať ho priamo do kontajnera. Rozmery
nových kontajnerov takisto dostatočne obmedzujú vstup (prístup) do kontajnera, čo zamedzilo
neoprávneného vyberaniu odpadu a jeho následne zneškodňovanie najmä neprispôsobivými
občanmi. V neposlednom rade použitie nových
kontajnerov prinieslo úsporu v počte vyvezených
kontajnerov, čo bude mať za následok ekonomic-

kú úsporu. Pre názorné porovnanie, do jedného
bežného veľkokapacitného kontajnera sa zmestí
5 – 7 m3 odpadu, do nového kontajnera sa zmestí
až 30 m3. V praxi to teda znamenalo, že bežnými
kontajnermi sa vyviezlo pri 90 vývozoch cca 97 ton
odpadu, a novými kontajnermi pri 34 vývozoch
89 ton odpadu.
Počas jesenných dní čistoty sa občania zbavili
celkovo 204,64 ton odpadu, ktorý tvoril najmä objemný odpad v objeme 186,57 ton (starý nábytok,
matrace, sanita a iné) a ostatný odpad v objeme
18,07, ktorý tvoril najmä elektroodpad, pneumatiky, kovy, nebezpečný odpad a iné triedené zložky vyzbierané mimo kontajner, ktoré sa následne
zhodnocujú.
Najbližšie sa budú dni čistoty konať opäť v roku
2013, termíny o konaní budú verejnosti oznámené
vopred prostredníctvom dostupných médií. OŽP

Nový veľkokapacitný kontajner.
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Pozrite si výlov rýb v parku
a príďte ochutnať rybací guláš
V sob
sobotu
botu 227.
7. ok
októbra
któb
óbra sa od 11.00 hod. uskutoční výlov rýb z jazierok v Parku Štefana Moysesa.
Od 10.00 hod. sa bude konať aj súťaž vo varení halászlé (rybací guláš), ktorý môžete ochutnať aj vy.
Pripravený je aj kultúrny program pre rodiny
a detičky sa môžu tešiť na jazdu na poníkoch.
Sobotňajšie popoludnie pre vás pripravujú
Technické služby, s. r. o.

Nová stredná škola
už privítala prvých študentov

Slávnostné otvorenie
novej strednej školy v meste.
Ešte v apríli podpísalo vedenie mesta so spoločnosťou EBG z Brezna zmluvu o prenájme
Domu kultúry v Žiari nad Hronom. Breznianska
spoločnosť v týchto priestoroch otvorila Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu.
V piatok 28. septembra sa uskutočnilo slávnostné
otvorenie tejto strednej školy, na ktorom nechýbali osobnosti spoločenského i politického života
z nášho mesta. Strednú školu prevádzkuje nemecká spoločnosť, ktorá už má na Slovensku dve pobočky – v Brezne a v Humennom.
Podpisom nájomnej zmluvy na 20 rokov sa spoločnosť z Nemecka okrem iného zaviazala preinvestovať finančné prostriedky na prevádzku
a rekonštrukciu budovy, čím ušetrí mestu takmer
67-tisíc eur.
Škola svoje brány v Žiari nad Hronom otvorila
pre študentov prvýkrát v septembri. V súčasnosti
je otvorená jedna trieda s dvadsiatkou žiakov. Študenti získajú vzdelanie pre pedagógov v materských školách alebo sociálnych pracovníkov. Počas
štúdia absolvujú žiaci aj rôzne formy odbornej praxe, počas ktorej sa oboznamujú s rôznymi zariadeniami podľa zamerania svojho študijného odboru.
Vzdelávanie v našom meste bude v štvorročných
maturitných odboroch a v dvojročných nadstavbových. V súčasnosti sa tu vyučuje v odboroch
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
a sociálno-výchovný pracovník. Ponuka školy je
rozšírená aj o odbory špeciálna pedagogika a vychovávateľský opatrovateľská činnosť. Zriaďovateľ
školy chce do piatich rokov otvoriť 8 až 9 tried pre
približne 200 študentov.
(li)
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Interpelácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
TS, s. r. o: Ide o vodorovné značenie (parkovacích
miest na komunikácii), ktoré svojvoľne zmenil zamestnanec TS, s. r. o., ktorý bol za to aj disciplinárne
riešený a v súčasnosti u nás už nepracuje. Samozrejme, situácia bude daná do pôvodného stavu.

Na poslednom zasadnutí MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré sa uskutočnilo 27. septembra, podali poslanci nasledujúce interpelácie. Prinášame
ich aj s odpoveďami predstaviteľov mesta.
Stella Víťazková: Informovala sa, či prebehlo rokovanie so spoločnosťou Tesco, a. s. ohľadom opravy poškodeného schodiska.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Áno, zariadime, aby boli zabezpečené všetky
stupne schodiska k nákupnému centru.
Emil Vozár: 1. Požiadal náčelníka mestskej polície o častejšie kontroly prevádzky „Žiarčanka“
v čase zatváracích hodín, nakoľko prevádzka sa nachádza pri obytných domoch a dochádza k rušeniu
nočného pokoja.
2. Zaujímal sa, v akom stave je príprava výstavby
športovo-relaxačného centra.
Odpovedajú:
Vladimír Mališ, náčelník MsP: 1. Už od letných
mesiacov nočné hliadky častejšie moniturujú tento
priestor.
Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: 2. Podľa
zmluvy o budúcej zmluvy je spoločnosť povinná
zabezpečiť si vydanie stavebného povolenia najneskôr do 31.12. 2012. Momentálne od nich máme
predloženú projektovú dokumentáciu a investor
si zabezpečuje vyjadrenia od všetkých účastníkov
stavebného konania.
Marek Rakovský: 1. Na základe sťažností občanov bývajúcich v časti IBV sa informoval, kedy
budú dokončené práce na rozkopávkach (uvedenie chodníkov a ciest do pôvodného stavu),
2. Zaujímal sa, v akom stave je plánovaná realizácia obnovy plota okolo pomocného futbalového
ihriska na Partizánskej ulici.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: 1. Rozkopávky, ktoré realizoval na IBV SPP
sú už ukončené, investor v súčasnosti pokračuje s asfaltovaním chodníkov. Všetko má byť dané
do pôvodného stavu do konca októbra.
2. Je pripravený návrh technického riešenia aj
s rozpočtom.
Norbert Nagy: Pýtal sa, či sa neuvažuje s opätovným sprevádzkovaním fontány v strede námestia.
Odpovedá Peter Antal, viceprimátor a konateľ
TS, s. r. o: Mesto oslovilo fakultu architektúry STU
Bratislava, aby medzi študentmi vyhlásila súťaž
o návrh na riešenie, čo so starou fontánou.
Monika Balážová: Požiadala o vysvetlenie, prečo sa zmenilo dopravné značenie na Chrástekovej
ulici smerom od Sociálnej poisťovne k poliklinike,
a zároveň odovzdala prednostke MsÚ petíciu ohľadom umiestnenia tabuliek pre zákaz venčenia psov
na Hviezdoslavovej ulici a žiadosť Bytového spoločenstva domu 523 o opravu chodníkov.
Odpovedá Peter Antal, viceprimátor a konateľ

Katarína Dekýšová: 1. Poukázala na skutočnosť,
že napriek tomu, že brehy Lutilského potoka nie sú
zónou pre psičkárov, psy sa tam voľne pohybujú.
V tejto súvislosti požiadala náčelníka mestskej polície o častejšie kontroly tohto miesta. Na druhej
strane dala na zváženie, či práve táto zóna by nebola vhodná pre psičkárov, nakoľko väčšina občanov,
prevažne z Hviezdoslavovej ulice, by toto riešenie
uvítala.
2. Dala návrh, či by bolo možné vyškoliť mestských policajtov po etickej stránke, pretože pri telefonickom kontakte s občanmi je ich prístup niekedy veľmi zvláštny.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: 1. Vyznačíme zónu voľného pohybu psov
na vzdialenejšej strane Lutilského potoka smerom
od poľnohospodárskeho družstva k záhradkám.
2. Zabezpečíme navrhované školenie.
Mária Biesová: 1. Požiadala o odhlásenie elektromera z lesníckej bytovky v Šášovskom Podhradí
(umiestnené satelity káblovej TV a k nim je napojený elektromer, ktorý neplní svoju funkciu).
2. Zaujímala sa, či mesto uvažuje s opravou nových smetných košov, ktoré sú už poškodené.
3. Informovala sa, aký je výsledok rokovaní mesta
s majiteľom bývalých detských jaslí (pri tzv. Kockách).
4. V súvislosti s vykrádaním prízemných bytov
v našom meste sa informovala, či a ako funguje
hliadkovacia činnosť mestskej polície, najmä počas
doobedňajších hodín.
Odpovedajú:
Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: 1. Už
sme o to požiadali.
2. Bohužiaľ, mnoho vecí, ktorými zvyšujeme úroveň služieb obyvateľom, končí ako terč vandalov,
v tomto prípade smetné koše. Samozrejme, opravovať ich budeme. Vďaka takýmto obyvateľom
zbytočne vyhadzujeme peniaze na opravy.
3. Mesto ešte v apríli 2011 vydalo rozhodnutie, ktorým nariadilo vykonať vlastníkovi objektu
zabezpečovanie práce proti možnosti vniknutia
do objektu bývalých jaslí. Na základe odvolania
vlastníka Krajský stavebný úrad BB rozhodnutie
zrušil s odôvodnením, že vnikanie tretích osôb
do objektu bez vedomia vlastníka nie je dôvod vo
verejnom záujme takéto práce ukladať. Bohužiaľ,
sme bezmocní, nemáme žiadnu zákonnú „páku“,
aby sme ho donútili objekt rekonštruovať alebo
zabezpečiť.
Vladimír Mališ, náčelník MsP: 4. Hliadka MsP
monitoruje mesto, zasahuje pri podnetoch aj počas dňa, no, bohužiaľ, nemôže byť na každej ulici.
Hliadkovaciu činnosť sme zintenzívnili.
Veronika Balážová: 1. Tlmočila požiadavku občanov, bývajúcich na Jilemnického ulici, o opravu
chodníka od Domova dôchodcov smerom k IV. ZŠ
– chýba asfaltový koberec.
2. Zaujímala sa, či sa nahradia vyschnuté stromy
na námestí inými stromami.
3. Tlmočila nespokojnosť najmä mamičiek s kočíkmi na minerálny štrk, ktorý sa nachádza na námestí a v tejto súvislosti sa zaujímala, či mesto plánuje riešiť tento problém.
4. Poukázala na nevhodnosť umiestnenia stavby
autoumývarne (dala na zváženie, či by mesto ne-
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zriadilo miesto mestského architekta).
5. V súvislosti s mailom, adresovaným primátorovi mesta a poslancom ohľadom diétneho stravovania dieťaťa p. Švárnej sa informovala, či je možné
zabezpečiť rozvoz diétnej stravy do MŠ.
Odpovedajú:
Mariana Páleníková, predostka MsÚ: 1. V tomto roku sme urobili koberec na chodníku od Domova dôchodcov smerom k Bille. V budúcnosti
budeme riešiť aj spomínaný chodník, ale závisí to
od financií.
Peter Antal, viceprimátor a konateľ TS, s. r. o.:
2. Niekoľko stromov na námestí vyschlo kvôli vysokej hladine spodných vôd, ktorá tam je na vhodných miestach. Hľadáme najlepšie možné riešenie,
samozrejme, stromy tam mať chceme.
Mariana Páleníková, predostka MsÚ: 3. Na námestí sú taktiež spevnené chodníky z dlažby, mamičkám s kočíkmi odporúčame využívať tie.
Peter Antal, viceprimátor a konateľ TS, s. r.
o.: 4. Stavba je v súlade s územným plánom a stavebným zákonom, preto mesto nemá dôvod ani
možnosť ju „zakázať“. Služby mestského architekta
by v tomto prípade boli zbytočné, takáto funkcia
sa vyjadruje k vzhľadu objektov a pod., taktiež
nemôže niečo povoliť a nepovoliť, čo je v súlade
so zákonom.
Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ: 5. Mesto nad rámec svojich povinností zabezpečuje diétne stravovanie
na ZŠ na Jilemnického ulici. V zmysle zákona nemôže poskytovať kompenzačný príspevok žiadnemu občanovi aj napriek preukázateľnému nároku
z dôvodu zdravotného stavu. To zabezpečuje štát
prostredníctvom príslušného Úradu práce, soc.
vecí a rodiny vo väzbe na trvalý pobyt. Pani Švárna
nemá v našom meste evidovaný žiadny druh pobytu, preto sme jej odporučili obrátiť sa na pobočku
ÚPSVaR v meste, kde má trvalý pobyt.
Peter Dubeň: 1. Vyjadril poďakovanie prednostke MsÚ za promptnú opravu chodníka pri Luxe.
2. Podal poslanecký návrh na uznesenie ohľadom
vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Športovej haly.
Richard Rišňovský: Navrhol, či by bolo možné
preložiť cestné zrkadlo z medziblokových priestorov Ul. Š. Moysesa na Ulicu A. Dubčeka (ako je výjazd z Technických služieb, s. r. o.), aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Požiadali sme Okresný dopravný inšpektorát
o stanovisko v zmysle tejto požiadavky.
Jozef Tomčáni: 1. Opätovne sa informoval na nefunkčný mestský rozhlas na Ul. Š. Moysesa a od Ul.
Dubčeka po NsP na Ul. Dr. Janského.
2. Požiadal konateľa Technických služieb, s. r. o.
o vyčistenie kanalizačných vpustí.
3. Informoval sa, v akom stave sa nachádza zimný štadión, či bude v tomto roku sprevádzkovaná
ľadová plocha.
Odpovedajú:
Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: 1. Zabezpečíme.
Peter Antal, viceprimátor a konateľ TS, s. r. o.:
2. Po zimnej údržbe sa všetky vpuste čistia pravidelne každý rok. Ale skontrolujeme ich a pokiaľ
bude potrebné, dočistíme.
Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: 3. Zimný štadión má prenajatý nájomník na základe
zmluvy, ktorú odsúhlasilo MsZ v roku 2011.
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Stretnutie s autorom historicko-dobrodružných románov
svojich kníh zasadzujem do reálneho prostredia
a reálnych historických súvislostí. Mytológiu vždy
kombinujem s históriou,“ vysvetlil ďalej spisovateľ.

Prevažujú vojnové námety

Vo štvrtok 4. októbra sa v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom uskutočnila
beseda s jedným z najúspešnejších slovenských
autorov súčasnosti, Jurajom Červenákom. Banskoštiavnický rodák píše predovšetkým fantastickú a historicko-dobrodružnú literatúru.
„Žánre fantastickej a historicko-dobrodružnej literatúry najčastejšie navzájom kombinujem,“ uviedol na začiatku stretnutia Juraj Červenák, ktorý je
spisovateľom na voľnej nohe od roku 2005. „Fantasy sú príbehy z mytologickej až rozprávkovej minulosti, kde sa vyskytujú rôzne čary, čarodejníci, démoni a podobné nadprirodzené prvky. V poslednej
dobe sa však od mytologických príbehov posúvam
skôr k čisto historickému románu,“ prezradil ďalej
Juraj Červenák. Ako ďalej dodal, píše aj romány
zo slovanských čias. V jeho tvorbe dominuje aj dobrodružná séria, v ktorej je hlavnou postavou kapitán Báthory žijúci v období protitureckých vojen na
strednom Slovensku i na Pohroní.
Námety čerpá z rôznych mytológií. „Nepíšem
fantasy typu Pána prsteňov, kedy by som
si vymýšľal kadejaké imaginárne svety. Dej

Knihy Juraja Červenáka vo veľkej miere nie sú pre
detského čitateľa, i keď je často charakterizovaný
ako detský spisovateľ. „V mojich knihách je veľa
vojnových námetov, takže býva tam aj dosť veľa
násilia, intríg či vrážd. Keďže sú však knihy zaradené do kategórie fantasy, tak sa občas stane, že ich
zaradia aj do detskej literatúry,“ spresnil Juraj Červenák a ako ďalej prízvukoval, jeho knihy sú však
určené pre široký okruh čitateľov. „Na besedy často
chodia aj dôchodcovia či skúsení čitatelia, ktorým
sa napríklad páči kapitán Báthory, pretože im pripomína klasické dobrodružné romány. Väčšinou
ma však čítajú mladí dospelí čitatelia vo veku 20 až
30 rokov,“ dodal na záver.
Juraj Červenák začal tvoriť už ako 10 ročné dieťa.
Vtedy svoje poviedky písal ručne alebo na písacom
stroji. Známym sa stal najmä dielami o Conanovi,
černokňažníkovi Roganovi a bohatierovi Muromcovi. Jeho najnovším dielom je historicko-dobrodružná trilógia situovaná do druhej polovice
17. storočia, kde hlavnou postavou je kapitán
Báthory.
Besedu so spisovateľom pripravila Mestská
knižnica Michala Chrásteka v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom a MsÚ – Odborom
starostlivosti o obyvateľa vďaka grantovému
programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.
(li)

Prvé Impro Šou po prázdninách
V piatok 19. októbra sa po prvýkrát po letných
prázdninách uskutoční obľúbená Impro Šou. Tešiť sa môžete na divadelné, hudobné, výtvarné
i literárne improvizácie.
V rámci hudobného impro šou sa predstavia Igi
Haveta, Maťo Huba a Matúš Holečka. Divadelné
a výtvarné impro predvedú žiaci literárno-dramatického a výtvarného odboru ZUŠ S. Strnadovej –
Parákovej a impro v slam poetry predvedie Jakub
Crcha. Literárno impro si zoberú pod palec Ján Ihracký a Janka Frindtová.
Ako nám povedal producent MsKC, Janko Kulich,
diváci sa už teraz môžu tešiť aj na špeciálne vydanie, akési best of, Impro Šou za účasti zaujímavých

mien, ktoré sa uskutoční v rámci multižánrového festivalu Vianočka. „V rámci projektu Vianoce
v meste prináša MsKC 1. ročník multižánrového
festivalíku nielen pre fajnšmekrov, v rámci ktorého
pre divákov pripravujeme koncerty, divadlo, literárne čítania i spomínané impro šou,“ spresňuje Janko
Kulich. Hrať, spievať a čítať pre vás budú napríklad
bratia Jobusovci, ZVA 12 – 28 Band, Marián a Martin Geišbergovci, Juraj Schweigert and The Groove
Time, Jozef Banáš, Robo Hulej a Spod Budína, Jednofázové kvasenie, Janko Kulich and Protech, Peter
Šrank a Juraj Haško. Bližšie informácie vám prinesie
v niektorom z ďalších vydaní našich novín.
(li)

Výstava Svetový supermarket
Počas unikátnej výstavy môžete objekty rozobrať, zvážiť alebo ohmatať v nadživotnej veľkosti. Výstavu pre vás pripravuje žiarske Mestské
kultúrne centrum a Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica z Bratislavy.
Supermarket je jedinečný svojou ponukou
pre zákazníkov a prvý svojho druhu na Slovensku.
Na piatich stanovištiach s interaktívnymi objektmi
a panelmi si študenti môžu nazbierať bavlnené
chumáče, ktoré v sebe ukrývajú „pravdu“, zvážiť
svoje oblečenie a zistiť, koľko vody sa spotrebuje na ich výrobu. Môžu tiež zaplatiť za čokoládu
a sledovať, kde sa peniaze po ceste strácajú, pokiaľ
prídu k pestovateľovi kakaa. Pre študentov bude
určite lákadlom aj mobil v nadživotnej veľkosti,
ktorý sa dá nielen otvoriť, ale odkrýva aj svoje hl-
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boké tajomstvá. Okrem toho, z výstavy odíde každý
s malým darčekom.
Interaktívna výstava potrvá do 31. októbra vo Výstavnej sieni MsKC od pondelku do piatku v čase
od 8.00 do 18.00 hod. Určená je študentom vyšších
ročníkov základných škôl a stredných škôl.
(li)
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Chráňme si svoj domov
Domov je pre každého z nás symbolom bezpečia. Štatistické údaje však potvrdzujú pravdivosť
ľudového porekadla: Príležitosť robí zlodeja.
Tretina zlodejov patrí do skupiny takzvaných
spontánnych páchateľov, ktorí využijú situáciu,
keď ľudia zanedbajú elementárne bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad otvorené okná,
nezamknuté dvere, voľne sa povaľujúce náradie,
ľahko prekonateľná zámka a podobne.
Vzhľadom na skutočnosť, že Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom
v poslednom období zaevidovalo zvýšený nápad
krádeží vlámaním cez vetracie okná prízemných
bytov, vyzývame obyvateľov žijúcich na prízemí,
resp. na 1. poschodí bytových domov, aby sa dávali pozor a nenechávali otvorené vetracie okná
v čase ich neprítomnosti, ako aj vtedy, keď sa zdržiavajú doma.
OR PZ Žiar nad Hronom

Zbierajte vrchnáčiky
a pomôžte školákom vyhrať zájazd
Žiaci 7. B triedy zo Základnej školy na Ul. M. R.
Štefánika prosia občanov, ktorí kupujú minerálne
vody Saguaro 1,5-litrové a 2-litrové, aby vrchnáčiky z nich nezahadzovali. Trieda sa chce zapojiť
do súťaže o lyžiarsky zájazd do Tatier, kde podmienkou je vyzbierať čo najväčší počet spomínaných vrchnáčikov. Vyzbierané vrchnáčiky môžete
priniesť priamo do základnej školy, príp. nás kontaktovať na telefónnych číslach 0911 956 964 alebo 0907 277 422.
Ďakujeme.
SÚŤAŽÍME O PEKNÉ KNIHY
POD VIANOČNÝ STROMČEK

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. Koľko obrazov je vystavených v galérii
v MsKC?
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)

6

16. október 2012 | Mestské noviny

PUBLICISTIKA

Tak píšem ja
V sobotu 6. októbra sa uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej amatérskej literárnej súťaže Tak píšem ja, ktorú organizuje Pohronské
osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Tento
rok sa uskutočnil už jej 21. ročník.
Súťaž bola rozdelená na viacero kategórií a zapojilo sa do nej 44 amatérskych autorov z celého Slovenska. Zastúpenie mali, samozrejme, aj Žiarčania.
Spomedzi píšucich autorov vo veku od 13
do 20 rokov získal prvé miesto Jakub Crcha a tretie
miesto Martina Pavlíková, ktorí súťažili v kategórii
„poézia“. V rovnakej vekovej skupine súťažila v kategórii „próza“ aj ďalšia Žiarčanka, Lucia Koštová,
ktorá získala 2. miesto. S prózou uspel aj Jerguš
Kúš, ktorý získal 3. miesto v kategórii autorov
nad 20 rokov.
Postupne vám v jednotlivých číslach novín prinesieme ukážky z tvorby domácich autorov, ako aj ich
krátke predstavenie. Ako prvého predstavujeme
Jakuba Crchu.

Ako vidí sám seba Jakub Crcha
Čo už len o mne môže byť zaujímavé? Tak som
študentom druhého ročníka na žiarskom gympli,
a nejeden rok už aj literárno-dramatický odbor
na ZUŠke navštevujem. Som slobodný, bez auta,
bez vyššieho vzdelania a s kusom optimizmu v srdci i na jazyku. A zväčša nosím klobúk. A moja literárna kariéra? Tak tú vnímam od tejto soboty, kedy
som získal ocenenie v literárnej súťaži Tak píšem ja.
Totižto, ja som si tam len tak z recesie poslal tri básničky a naraz sa len dozvedám, že dve z nich boli
celkom fajn a že ešte aj prvô miesto mi udelili. A
to pritom obidve básienky boli len zo srandy písané. Tak napríklad táto o haluškách, tá vznikla takto:

Po roku hrania
v skúšobni prišlo
zbieranie ovocia
Jakub Crcha.
v lete na Letavách som bol aktérom veľmi vášnivej
diskusie, či do bryndzových haluškov vajce ide, a či
nie. A každý onakvejšie tvrdil. A tak ma to rozčúlilo,
že som na to za pár minút báseň napísal. A takto
podobne vznikla aj moja druhá báseň, teda vôbec
nie podobne, tá vznikla úplne inak. Tak to je asi
všetko, ostatné je nepublikovateľné. Umeniu zdar!
Národný problém
Bryndzové halušky, vajce, či nie?
Toto je otázka na dlhé dumanie.
Dáš vajce, zhutnia sa.
Ak nedáš, mrvia sa.
Zemiaky, soľ a múka, prihodí vajce tam ruka?
Je to neisté, ochutnať musíš.
Niekto ti povie, že vajcom ich zhnusíš.
Iný zas: „Jedlo to nie je bez vajca.“
Takto to ríkajú v doline Rajca.
„Vajce ni Bohovi,“ v Štiavnici vravia,
ak tvrdíš opak, ni ťa nepozdravia.
No a domov halušiek, slávny Liptova kraj?
Málo krumpľov, málo múky,
vajce po misy kraj,
takto to robia tam od nepamäti vraj.
Halušky však majú spája, nie rozdeľovať,
preto treba halušky z prášku pripravovať.

Mestský mládežnícky parlament obnovuje svoju činnosť
Na území mesta bol v roku 2009 vytvorený
Mestský mládežnícky parlament. Aj keď sa teraz na určitý čas odmlčal, nastáva obdobie jeho
prebudenia.
Môžu sa do neho zapojiť všetci vo veku
od 14 do 30 rokov, ktorí majú chuť organizovať akcie, aktivity pre mladých ľudí v meste, spolupracovať s organizáciami pracujúcimi s mládežou nielen

na Slovensku, ale aj v zahraničí, získavať nové kontakty a zapojiť sa do projektov z viacerých oblastí.
Takže si akčný? Nápaditý? Máš chuť na sebe pracovať a byť stále informovaný? Tak využi svoju šancu
a napíš na: dominika.svecova@ziar.sk alebo sleduj
facebookovskú skupinu: Žiarska mládež, kde získaš
viac informácií.
(dš)

Žiarska skupina ZH Band oslávila v týchto
dňoch rok pôsobenia na hudobnej scéne. I keď
hudobníci spolu hrajú už dva roky, skutočne ich
začali fanúšikovia poznať ako skupinu práve
pred rokom.
Roman Karácsony, Ivan „Cibi“ Vnučko, Rišo Trgiňa
a Dušan „DuPe“ Pethö hrajú fanúšikom predovšetkým známe česko-slovenské cover verzie. „Kapelu
sme založili pred dvomi rokmi. Prvý rok sme však
viac-menej fungovali iba takým štýlom, že sme
hrávali v skúšobni,“ konštatujú chlapci zo skupiny.
I keď počas prvého roku pôsobenia stihli zahrať aj
niekoľko koncertov, ako sami hovoria, bolo to iba
akési oťukávanie. „Istú dobu sme spolupracovali
so speváčkami, ale kvôli časovej tiesni, kedy boli
skúšky naozaj časovo náročné, to dievčatá nakoniec vzdali.“
Vážnejšie tak ZH Band začala fungovať práve
pred rokom. „Vytvoril sa fanklub, pribúdali vystúpenia. Začali sme zbierať skúsenosti, postupne sme
začali mať čoraz viac koncertov a stále nám pribúdajú aj noví fanúšikovia,“ hovorí Roman Karácsony.
Pomaly prešla skupina hádam každým kútom Slovenska. Okrem samotného Žiaru hrali v Handlovej,
Partizánskom, Bratislave, Ružomberku, v Leviciach
a mnohých iných mestách. „Nie je to už iba o tom,
že sa musíme chodiť sami ponúkať. Vďaka koncertom nás už ľudia spoznávajú, a tak nás sami oslovujú a pozývajú.“ Ako však podotýkajú, mrzí ich, že
nie je vytvorená spolupráca medzi skupinou a žiarskym Mestským kultúrnym centrom. „Okrem hrania v rámci Žiarskeho kultúrneho leta a vystúpenia
na jarmoku sme nedostali žiadnu inú možnosť prezentovať sa prostredníctvom vzájomnej spolupráce. Spolupráca by nás však určite potešila,“ netaja.

No Name, IMT Smile či Elán
na jednom koncerte

Historické predmety
za symbolické ceny

ZH Band hrá predovšetkým česko-slovenskú
hudbu, i keď zo začiatku sa hudobníci napočúvali,
že práve tento štýl nebude chcieť nikto počúvať.
„Našťastie, neprajníci nemali pravdu. Keď prídu naši
fanúšikovia na koncert, odspievajú si ho s nami,
pretože väčšinu skladieb poznajú a rozumejú im.
Ideme práve po tých najväčších a najznámejších
hitoch od skupín ako No Name, Olympic, IMT Smile,
Elán, Team či od spevákov ako sú Vašo Patejdl, Peter
Nagy či Paľo Habera. Ich hudba je kvalitná a keďže
aj my už máme čo-to odohrané a nechýbajú nám
nazbierané niekoľkoročné skúsenosti, garantujeme kvalitne odohrané koncerty,“ dodávajú na záver
hudobníci, ktorí ďakujú svojmu skvelému fanklubu
za podporu a tešia sa na každého nového člena
v ZH Band rodine.
Bližšie informácie o skupine, odohraných a pripravovaných koncertoch získate na stránke ZH
Bandu na sociálnej sieti Facebook.
(li)

Dlhoavízované podujatie Veľká mestská burza sa môže uskutočniť. Historické
predmety, ktoré sa vyzbierali počas zbierky
v septembri si budete môcť kúpiť za symbolické ceny počas burzy v štýle dražby. Videli
ste už vo filme nedočkavcov s očíslovanými kartičkami, ktorí sa bijú o to, aby získali
svoju vytúženú vec? Tak práve toto spolu
so sprievodným programom a výstavou fotiek mesta zobrazujúce minulosť
a súčasnosť môžete zažiť v Mestskom
kultúrnom centre v piatok 19. októbra
so začiatkom o 16.00 hod. Podujatie vzniklo
v rámci projektu O nás s nami podporeného Národnou agentúrou Mládež v akcii.
(dš)
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Európsky deň jazykov na „Dvojke“
V stredu 26. septembra si Základná škola
na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom pripomenula Európsky deň jazykov, ktorý vznikol
z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu v roku
2001.
Cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov
zo všetkých členských štátov Rady Európy, aby sa
bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili
viac jazykov. Jazyková rozmanitosť je nástrojom
na dosiahnutie väčšieho vzájomného kultúrneho
porozumenia.
Pri tejto príležitosti sa v Európe koná celá škála
rôznych podujatí ako aktivity pre deti, televízne
a rozhlasové vysielania, jazykové konferencie. Ani
„Dvojka“ nechcela ostať pozadu. Žiaci zo 7. A si pre
celú školu pripravili rozhlasové vysielanie o význame jazykov a spolupatričnosti v Európe. Na vyučovacích hodinách potom žiaci prostredníctvom rôznych činností spoznávali mnohojazyčnosť národov
Európy. Na internete navštívili oficiálnu stránku Európskeho dňa jazykov, v jazykovej učebni pracovali
s notebookmi a výukovým programom Európska

únia, tvorili viacjazyčné obrázkové slovníky, hlasovali o najkrajšie slovo v slovenskom jazyku.
Štúdium jazykov môže byť veľká zábava – a
na svetadiele, ako je ten náš, je to aj dôležité. Mnohí
z nás radi trávia dovolenku v iných európskych krajinách a spoznávajú tam ľudí. Je to skvelá príležitosť
na používanie fráz, ktoré sme sa v cudzom jazyku
naučili.
Mgr. Dana Matušková a Mgr. Simona Kyselová

Aj tento rok využili deti z Materskej školy
– elokovaná trieda na Rudenkovej ulici, ktorá je zameraná na rozvoj environmentálneho
cítenia, krásne jesenné počasie na vychádzky
k blízkemu Lutilskému potoku, do parku, ale aj
na turistickú vychádzku na Šibák.
Naše Sovičky si do ruksakov zbalili nielen niečo
na zahryznutie a na pitie, ale aj dobrú náladu. Pozorovali okolitú prírodu, ihličnaté a listnaté stromy, kríky, jesenné kvety, dozrievajúce šípky a trnky. Videli však aj rôzne predmety – odpad, ktoré
do prírody nepatria. Cesta im rýchlo ubiehala a ani
sa nenazdali a boli na Šibáku, kde sa im naskytol
nádherný pohľad na celú panorámu nášho mesta.
Zaujal ich let vtákov, ktoré krúžili vo výške.

V elokovanej triede na Ul. A. Kmeťa 11 videli škôlkari dravcov zblízka – sokola, myšiaka a plamienku
driemavú. Deti sa dozvedeli veľa nových informácií
o ich živote v prírode. Mali možnosť vidieť nízky
prelet dravca nad ich hlavami. Niektorí odvážlivci
si vyskúšali jeho váhu a kŕmenie podržaním dravca,
ktorý im pristál na ruke. Predviedol sa im aj poľovnícky pes. Najväčším prekvapením bol krásne sfarbený papagáj Ara.
Ďalšou septembrovou aktivitou bol Mliečny deň,
kedy sa deti zapojili do Svetového dňa mlieka
v školách. Farba dňa bola biela. Biele tričká, biele
čelenky s kravičkou a biele balóny. Najprv sa deti
rozprávali o mliečku, o kravičkách, spoznávali rôzne mliečne výrobky. Potom sa vybrali na návštevu
ku kravičkám na družstvo. Privítali ich kravičky –
mamičky a ukázali im aj svoje teliatka. Teta, ktorá
sa o ne stará, im ukázala ako sa také malé teliatka
kŕmia. Deti sa nevedeli vynadívať. Vyvrcholením
bieleho dňa bol spoločný slávnostný obed v triede
Macíkov.
Všetky aktivity boli veľmi úspešné a zaujímavé.
Deti sa už teraz tešia na ďalšie prekvapenia, ktoré
ich ešte len čakajú.
Ľubomíra Henželová,
učiteľka a kolektív ET na Rudenkovej ul.

September je za nami

Za žiakmi zo Špeciálnej základnej Školy v Žiari
nad Hronom prišli herci z Divadla na Predmestí
zo Spišskej Novej Vsi. Zahrali veselé divadelné
predstavenie Zabudnutý čert priamo v areály
školy.
Žiaci sa spolu s čertom Trepifajkselom ocitli
v starej chalupe, ktorú jedného dňa objavila baba
bylinkárka. Táto poctivá žena čerta poľudštila a naučila ho pracovať. Dokonca sa do nej čert aj zaľúbil.
Takýto príbeh sa môže prihodiť hoci aj v bežnom
živote. Herci ukázali žiakom, že poctivou prácou,
usilovnosťou a láskou sa dá zmeniť život človeka
k lepšej a krajšej budúcnosti. Žiaci mali z hereckých
výkonov nezabudnuteľné zážitky a tešia sa
na ďalšie divadielko Ach tá láska, ktoré príde
za nimi nabudúce.
PaedDr. Ingrid Čierna, špeciálny pedagóg
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Prišli k nám
profesionálni herci
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Deň mlieka v cirkevnej škole
Mlieko je tou potravinou, ktorá nás sprevádza
s príchodom na svet a tvorí súčasť našej stravy
až po starobu. Po minuloročnom úspechu podujatia v Základnej škole s materskou školou
Š. Moysesa sme si aj v tomto školskom roku
pripomenuli tento významný deň, a to nielen
na prvom stupni, ale pridali sa k nám aj žiaci
druhého stupňa.
Všetci sme sa obliekli do bielych tričiek, „vyzbrojili“ desiatou, ktorá bola z mlieka a mliečnych výrobkov a hor sa do získavania nových poznatkov
o mlieku. Počas prvej hodiny sme sledovali našu
populárnu kravičku Eličku a dozvedeli sme sa niečo o výrobe syrov, bryndze či tvarohu. Potom nasledoval kvíz a výroba netradičných kravičkových
záložiek. Starší kamaráti vyrobili nádherné plagáty,
ktoré obohatili o mliečne básničky či slogany. Najzábavnejšie boli tretia a štvrtá hodina, kedy sme
v športovo-mliečnych súťažiach zdolávali rôzne
prekážky ako pitie mlieka, jazda na kolobežke mliečnou dráhou, stavanie vežičiek zo syrových škatúľ,
rozvoz mliečnych výrobkov. Niektorí boli v súťažiach úspešnejší, iní menej, ale nakoniec sme si
všetci odnášali mliečnu odmenu od našich sponzorov Antivirko, parenice, korbáčiky alebo jogurt.
Mgr. Eva Pročková a Mgr. Jana Búciová

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
49 eur.
V cene je zahrnuté: ubytovanie, strava
5x denne + pitný režim, taneční 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
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Tvorivé stretnutie kronikárov
miest a obcí
BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar
nad Hronom organizuje Tvorivé stretnutie kronikárov miest a obcí, ktorý sa uskutoční dňa 24. októbra
v priestoroch POS so začiatkom o 14.00 hod. Lektorom a konzultantom bude János Luky, kronikár
obce Ondrejovce a víťaz celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2009. Cieľom seminára je usmerniť
kronikárov vo vedení kroník, poskytnúť im rady a
vymeniť si vzájomné skúsenosti. Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa venujú vedeniu kroniky
v obci, meste, organizácii. Účastnícky poplatok je
4 eurá. Bližšie informácie a prihlášku získate
na stránke www.osvetaziar.sk
•Žiar kedysi a dnes
Výstava fotografií Svätého Kríža a Žiaru nad Hronom. Fotografie zozbieral od svätokrížskych rodín a doplnil Jožo Krchman. Výstava sa uskutoční
od 19. októbra do 19. novembra v POS v čase od
9.00 do 15.00 hod.
•Cineama v čajovni
S Petrom Kováčom a jeho tvorbou. Dňa 25. októbra o 17.00 hod. v Čajovni za rohom.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Planetárium deťom – Dominik v mesačnom
cirkuse
Rozprávka a program pre škôlkarov. S modelmi
v UFO sále si predvedieme, ako sa pohybujú telesá
v slnečnej sústave a za priaznivého počasia sa pozriete na oblohu cez astronomický ďalekohľad. Dňa
19. októbra o 16.00 hod.
•Hrozba z nebies
Videofilm vo Hviezdnej sále doplní demonštrácia
aktuálnej oblohy. Za priaznivého počasia sa uskutoční pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadom.
Dňa 19. októbra o 20.00 hod.
•Expedícia Zodiac – Čile 2012
Cestopisno-astronomická prednáška Stanislava
Kanianskeho z Hvezdárne v Banskej Bystrici o ceste
za najväčšou a najmodernejšou svetovou astronomickou technikou Európskeho južného observatória v Čile. Súčasťou večera bude aj výstava astronomických fotografií pri príležitosti 50. výročia
založenia tohto prestížneho vedeckého pracoviska.
Dňa 24. októbra o 17.00 hod.
•Dežo Ursíny – Modrý vrch
Hudobno-biografický program.
Kontroverzná osobnosť začínajúca v „beatlesáckom“ opojení počiatku 60-tych rokov
Dňa 25. októbra o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Martin a hviezda
Rozprávka a program pre škôlkarov. Rozprávanie
o chlapcovi Martinovi a jeho veľkej túžbe dostať sa
k tej najkrajšej hviezde na oblohe. V druhej časti sa
s deťmi porozprávame v UFO sále a za priaznivého
počasia si vyskúšajú pozorovanie astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 26. októbra o 16.00 hod.
•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále je určené pre celú rodinu. Nechýba ani prehliadka
planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies
v nej. Záverečnú časť tvorí ešte malá prechádzka
najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy.
Za priaznivého počasia druhú časť večera vyplní
pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa
26. októbra o 20.00 hod.
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MESTSKÁ OBÝVAČKA

Mestská obývačka, ktorá sa nachádza
na Mestskej plavárni na I. poschodí ponúka:
prenájom priestorov pre neformálne skupiny a združenia, konferencie, porady a školenia. Ďalej ponúkame použitie internetu,
kopírovanie, laminovanie a viazanie prác do hrebeňovky, a to všetko za symbolické ceny! Tak neváhaj a navštív naše priestory v pondelok až piatok
od 13.00 do 17.00 hod.
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.
LEKVÁR OD STAREJ MAMY

Centrum voľného času, Pohronské osvetové stredisko a Mestské kultúrne centrum Žiar
nad Hronom vás pozývajú na varenie Lekváru
od starej mamy, ktoré sa uskutoční dňa 19. októbra od 12.00 do 16.00 hod. na Námestí Matice
slovenskej v Žiari nad Hronom.
Program:
•varenie tradičného slivkového lekváru,
•výroba cukríkov zo sušeného lekváru,
•pečenie jabĺk,
•ako žili naši starkí,
•tradičné detské hry,
•remeselné dielničky: zvukové hračky, papierové ružičky, šnúrky lietačky, tekvicové strašidielka,
vŕbový košík, pradenie, tkanie,
•vystúpenie folklórnych skupín a jednotlivcov:
deti zo ZUŠ S. Strnadovej-Parákovej a I. ZŠ, Mužská spevácka skupina Sekera, ženská spevácka
skupina súboru Hron, Detský folklórny súbor
Hronček, deti z cirkevnej školy v Žiari nad Hronom,
•záverečná ochutnávka lekváru.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

16.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
17.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
18.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
19.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
20.10. 13.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
21.10. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
22.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
23.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
24.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
25.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
26.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
27.10. 13.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
28.10. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
29.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
30.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
31.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
1.11. 8.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

20.10. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
21.10. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
27.10. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
28.10. MUDr. E. Považancová, ProCare, Priemyselná, Žiar nad Hronom (601 30 20)
1.11. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
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Hľadám domov
JOYA

Joya je približne 3-mesačná sučka, ktorá prišla
do útulku v hroznom stave. Je hravá, neposedná,
kamarátska. Bude skôr väčšieho vzrastu. Je očkovaná,
čipovaná, odčervená.
ZUMBA

Zumba je 5-mesačná
sučka, kríženec teriéra. Je milá, aktívna, hravá. Bude stredného až
väčšieho vzrastu. Vhodná je do bytu alebo
do domu s prístupom do vnútra.
BERTÍK

Bertík je starší psík, milý
a priateľský, ale vyžaduje
skúsenejšieho majiteľa.
Na chrbtici má výrastky, nemá rád, keď sa
s ním prudko manipuluje.
Z toho dôvodu nie je
vhodný k deťom. Miluje prechádzky, ešte stále
je aktívny. Stačil by mu však rodinný domček
so záhradkou, viac nevyžaduje. Boli by sme
veľmi radi, keby našiel domov, v koterci je nešťastný. S inými psíkmi sa znesie, ale s niekedy
sa potrebuje pomalšie zoznámiť.
LUPO

Lupo je asi 1-ročný psík (kríženec
teriéra),
ktorého
odchytila
hliadka
mestskej polície v
uliciach mesta. Je milý, priateľský, vhodný
do bytu alebo do domu s prístupom do vnútra.
ALDO

Aldo je 9-ročný foxteriér, ktorý je však
plný života a je stále v
dobrej forme. Hľadáme mu nový domov.
AIRA

Aira je sučka nemeckého ovčiaka. Je mladá, má
približne 2 roky, na vôdzke
chodí len pri nohe, vôbec
neťahá. Síce sa bojí prudších pohybov, ale nie je
agresívna. S inými psíkmi
a znesie, skôr sa ich bojí. Je očkovaná, čipovaná
a kastrovaná.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737
alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 609
772 ( prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).

10

16. 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).
1/21
T: 045/672 65 95
•Predám chladničku, starší typ, funkčná. T: 045/672 65 952/21
3/21
•Predám cyklónový vysávač, nový. T: 045/672 65 95
•Predám 10-dielnu knižnú publikáciu Dejiny umenia, slovom i obrazom. Veľký formát, 10 ks. T: 045/672 65 95
4/21
•Predám mobil Nokia C2-01. Nový + záručný list. Cena:
65 €. Ďalej LG-GS 101 + nabíjačka. Cena: 10 €. Telefón na
pevnú linku – Siemens Euroset 2005. Cena: 3 €. Prehliadačku
na dia obrázky (na baterku). Cena: 2 €. T: 0902 828 424 17/21
•Predám zbierku film + herci 1990 – 2005. Cena: 5 €. Zbierku skupín a spevákov 1985 – 2005 (obrázky, stránky, dvojstránky). Cena: 20 €. T: 0902 828 424
19/21
•Predám plagáty (pop, metal, rock, disco, chlapčenské skupiny 90´s a i.), 44 x 28 až 80 x 44. Knihy o Queen, S. O. Connor,
Prince, Madonna, Blue, Elvis, P. Swayze, M. Jagger, Costner.
T: 0902 828 424
20/21

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•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 107 665 5/21
•Predám 1-izbový byt, OV, dom je obnovený, slušný vchod,
1. poschodie. Cena dohodou. T: 0911 673 320, 045/673 326/21
05
•Predám 2-izbový byt na „Handlovskej ceste“, oproti Tescu,
čiastočne prerobený. Dom je zateplený. T: 0908 076 092 8/21
•Predám 3-izbový byt na Nám. MS, nad predajňou nábytku,
9/21
oproti Lune. Cena dohodu. T: 0905 324 295
•Predám 2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom blízko centra (križovatka ulíc A. Dubčeka a Š. Moysesa).
Byt je v OV, 61 m2, slušný vchod, pôvodný stav bytu, nové
plastové okná, dom je zateplený s novou fasádou. Orientácia
juh, sever, západ. Nachádza sa na 2. z 3 poschodí. K bytu patrí
12/21
veľká pivnica (10 m2). T: 0904 593 225
•Predám pekný 2-izbový byt na Sládkovičovej ul. Byt je
čiastočne prerobený. Cena dohodou. T: 0915 265 102 15/21
•Predám 2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, blízko centra, Ul. Komenského. Byt je v OV,
slušný vchod, pôvodný stav bytu, nové plastové okná. K bytu
patrí pivnica. T: 0907 268594
21/21
•Predám 2-izbový byt s balkónom, v pôvodnom stave.
Cena: 19 000 €. T: 0917 816 429
25/21
•Predám 1-izbový tehlový byt v centre mesta. Byt je rekonštruovaný, bez balkóna, v cene je vstavaný nábytok, zariadenie a el. spotrebiče. Cena: 28 000 € + dohoda. T: 0917 816 429
26/21

•Predám 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii, s balkónom. Cena: 44 000 €. T: 0917 816 429
27/21
•Predám 2-izbový byt v ZH, Ul. Svitavská, prerobený, zateplený dom, plastové okná, slušný vchod, 50 m2, cena: 26 000
€. T: 0905 224 142
30/21
•Predám 2-izbový tehlový byt, pôvodný stav, neďaleko tržnice. Cena: 21 500 €. T: 0907 832 961
33/21

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
22/21
•Kúpim garáž, Etapa, pri polícii. T: 0915 815 921
•Kúpim 2-izbový byt v pôvodnom stave. Cena dohodou.
28/21
T: 0917 816 429

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem veľký 1-izbový byt, zariadený ako 2-izbový.
7/21
Cena dohodou. T: 0908 253 460
•Prenajmem 1-izbový byt v ZH na Ul. Novomeského
(2. posch.). Byt je kompletne prerobený - nezariadený, voľný
od 1.11.2012. Cena nájmu: 240 € vrátane energií. Prenájom
ponúkam dlhodobo a len vážnym záujemcom.
10/21
T: 0907 832 673
•Prenajmem 3-izbový byt nachádzajúci sa v štvorbytovke
v mestskej časti IBV v Žiari nad Hronom. Spolu s garážou, pivnicou a priľahlou záhradou. Cena za mesiac: 280 € + energie.
11/21
T: 045/674 41 68
•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
16/21
•Prenajmem, prípadne predám garsónku, pôvodný stav,
loggia, poschodie 5/11. Voľný od 1.11.2012. T: 0907 076 744
24/21

AUTO MOTO
•Predám traktor Zetor 7011 po GO, prevodovka 7045
s možnosťou domontovania predného náhonu, bez EČ.
13/21
Cena: 5 000 €. T: 0905 875 699
•Predám Ford Focus Combi Titanium, modrá metalíza,
10/2006, 116 000 km, plná výbava, ťažné zariadenie, navigá-

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

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

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena 12.699 EUR (pôvodná cena: 15.500
EUR), výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 21.000 EUR,
výmera: 35 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám.
Matice slovenskej, kompletne zrekonštruovaný,
vrátane zariadenia. Nová cena: 27.500 EUR,
(pôvodná cena 28.500 EUR), výmera: 40 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom,
Ul. Novomeského, v pôvodnom stave. Nová cena:
19.800 EUR (pôvodná cena 25.000 EUR), výmera:
42 m2
•1-izbový panelový byt – prerobený na 2-izbový
v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 29.000 EUR, výmera:
50 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia. Cena:
31.500 EUR, výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. SNP (širšie centrum mesta),
v pôvodnom stave. Nová cena: 34.000 EUR,
(pôvodná cena 34.000 EUR), výmera: 58 m2 + pivnice 12 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Dukelských hrdinov – oplotený areál Penzióna
ŽIAR, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
22.900 EUR, (pôvodná cena 24.900 EUR), výmera:
61 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari
nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom
stave. Nová cena: 35.000 EUR, (pôvodná cena 36
.900 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari
nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 42.000 EUR, výmera:
69 m2
•3-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, v pôvodnom stave-zachovalý.
Cena: 42.000 EUR, výmera: 81 m2

DOMY:
•Rozostavaný RD v Lutile. Cena: 110.000 EUR, zastavaná plocha: 298 m2, úžitková plocha: 360 m2,
výmera pozemku: 1.819 m2
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 69.160 EUR, zastavaná plocha: 299
m2, výmera pozemku: 1.614 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová
cena: 27.500 EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha: 156 m2, výmera pozemku: 1.156
m2
•RD v Kľačanoch, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 29.900 EUR, výmera pozemku: 734 m2
POZEMKY:
•stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena:
40 EUR/m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určený na stavbu RD, siete na pozemku. Cena:
41.000 EUR, výmera: 694 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“),
určený na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena:
33.830 EUR, výmera: 784 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom
(Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena:
254.5000 EUR, výmera: 5.090 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské
lúky), určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena: 33,20 EUR/m2, výmera 77.107 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom
(Ul. SNP), určený na priemyselnú výrobu, siete
na a pri pozemku. Nová cena: 86.000 EUR, (pôvodná cena: 100.000 EUR), výmera 3.116 m2
OSTATNÉ:
•obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari
nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2.
Cena 48.000 EUR
•chalupa v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena: 70.500 EUR, (pôvodná cena 77.500
EUR), úžitková plocha: 132 m2, výmera pozemku:
524 m2

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
cia, zimné pneu na diskoch, servisná knižka. T: 0905 705 374

23/21

•Predám strieborný Peugeot 307 SW 1,6 turbo diesel, palubný počítač, plná výbava, panoramatický výhľad, najazdených 70 000 km, rok výroby dec. 2007. T: 0915 958 831 31/21
•Predám Mazdu 323, r. v. 96, 1,5 GLX, benzín, nová STK.
Auto je vo veľmi dobrom stave, motor je na 100 %, najazdené
má 237 000 km, karoséria je až na pár odrenín a miernej korózie lemov zadných blatníkov v dobrej kondícii. Cena: 1000 €.
Pri rýchlom jednaní možná dohoda. T: 0940 722 576 32/21

noviny.ziar.sk

DARUJEM
•Darujem tehly za odvoz. Záujemcovia dajte vedieť dopre14/21
du. T: 0944 068 666

SLUŽBY
•Nahrám z VHS na DVD. Cena:5 €/1 VHS. T: 0944 164 027
18/21
•Hľadám ženu, pomocníčku, vek 50 a viac, najlepšie na
dôchodku. Mám chalupu s malou záhradkou a domáce zvieratá, na jedného je to veľa, prisťahovanie nutné, slušné prostredie a jednanie garantujem. T: 0905 863 500
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Pieseň
pre Žiar

So svojou verziou Piesne pre Žiar prišiel
aj dlhoročný obyvateľ nášho mesta, Viktor
Obertáš. Pieseň sa spieva na melódiu ľudovej piesne Trenčianskou dolinou.
Na žiarskom námestí,
tam je Biely dom a mestskí poslanci
a mestskí poslanci zasadajú v ňom.
To žiarske námestie aj socha zdobí,
Štefana Moysesa,
Štefana Moysesa pri dome kultúry.
A tam, pri okrese, tabuľa nám značí,
pamiatka hrdinom,
pamiatka hrdinom, ktorí padli v boji.
V tom žiarskom meskáči
kultúra sa tvorí a tam žiarska mládež,
a tam žiarska mládež za kultúrou chodí.
Na krížskom námestí zo pár domov stojí,
spomienka na mesto,
spomienka na mesto v minulom storočí.
Kostol, kultúrny dom i tá stará škola
dávajú nám všetkým,
dávajú nám všetkým kus nášho domova.
Pri vstupe do mesta kaštieľ sa vypína,
dominanta mesta,
dominanta mesta, bol sídlom biskupa.
Žiarske kúpalisko občania si chvália,
pretože Žiarčania,
pretože Žiarčania kúpať sa tam chodia.
Na mŕtvom ramene je voda stojatá
a s veľkým rozmerom
a s veľkým rozmerom ona je úchvatná.
Chodia tam rybári,
nahodia udičku a potom čakajú
a potom čakajú, kým chytia rybičku.
A keď im rybička na udicu sadne,
potom každý rybár,
potom každý rybár na vínečko zájde.
Viktor Obertáš
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SPOMIENKA

Očiam ste odišli,
v srdciach ste ostali...
Dňa 4. septembra sme si pripomenuli výročie
od smutnej chvíle, keď nás opustili naši rodičia
Alojz Gocník 25. výročie
a Anna Gocníková 8. výročie.

POĎAKOVANIE

Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil,
ten nezomrel.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí dňa
11. septembra 2012 odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého
Jána Uličného.
Smútiaca manželka a deti s rodinami.
SPOMIENKA

a brat
Alojz Gocník,

ktorý nás navždy opustil
20. septembra
pred 4 rokmi.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

Máte dieťa celiatika?
Chceme osloviť rodičov detí – škôlkarov a
školákov, ktoré musia dodržiavať bezlepkovú
diétu a majú problém zabezpečiť stravovanie
pre svoje deti v škôlkarských a školských jedálňach. Chceme riešiť problém stravovania ľudí
s bezlepkovou diétou. V prípade záujmu
o danú problematiku kontaktujte: Zuzana,
tel: 0949 433 112 alebo email: svarnaz@gmail.
com

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

Tel.: 0905 332 388

Len láska zostane,
tá smrť nepozná.
Dňa 12. októbra sme si pripomenuli 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý
Ing. Eugen Novák.
Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou si na neho spomínajú manželka Magdaléna a dcéra Erika s rodinou.
POĎAKOVANIE

Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale teba nám už
nikto nenavráti.
Odišiel si náhle nečakane,
na rozlúčku nebol čas,
tvoj odchod
zabolel všetkých nás.
Dňa 22. októbra si pripomenieme 4 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

Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale teba mi už nikto nenavráti.
Odišla si náhle nečakane,
na rozlúčku nebol čas,
tvoj odchod
zabolel všetkých nás.
Dňa 17. októbra si pripomíname 7. výročie
od smutnej chvíle, keď ma navždy opustila
moja drahá manželka
Mária Strehovská.
Spomína manžel.

P
Predám
m
textilné
texti
ilné pelechy
h
pre psy

noviny.ziar.sk

rôzne veľkosti

0905 894 492
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Už v lete sme sa pripravovali na zimu
DALKIA

Spoločnosti Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. ako
distribútor tepla a Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. ako výrobca tepla, sa aj toto leto zodpovedne pripravovali na vykurovaciu sezónu. Počas
letných odstávok boli vykonané kontrolné, čistiace a mazacie práce na všetkých technologických
zariadeniach. Medzi ne patrí tiež vykonanie všetkých povinných prehliadok na vyhradených tlakových, elektrických a plynových technických zariadeniach. Prebehlo tiež overenie meračov tepla,
ktoré sa podľa zákona vykonáva každé 4 roky.
Žiarčania systematicky a dlhoročne pracovali
na tom, aby na svojich domoch realizovali viaceré úsporné opatrenia. Takmer všetky objekty
majú vyregulované rozvody ústredného kúrenia,
namontované termostatické hlavice a pomerové
rozdeľovače vykurovacích nákladov na radiátoroch. Viac ako polovica vykurovaných domov už
zrealizovalo zateplenie obvodového plášťa spolu
s výmenou pôvodných okien za nové s lepšími
tepelnými a zvukovo izolačnými vlastnosťami.
Všetkými týmito opatreniami dosiahli naši klienti
až 40%-né úspory!
Viete, že aj domácnosti môžu ušetriť tepelnú
energiu na vykurovanie? Stačí si osvojiť niekoľko z nasledovných odporúčaní:
Regulujte spotrebu tepla používaním funkčných
termoregulačných ventilov na radiátoroch.
• Záclony by svojou dĺžkou nemali zakrývať radiátor.
• Umiestnite nábytok tak, aby nezamedzoval prúdeniu vzduchu a tepla z radiátora.
• Nezakrývajte radiátor dekoratívnymi objektmi
alebo vlhkým textilom.
• Vykurované izby vetrajte krátko a intenzívne
a nie dlhodobo otvorením výklopného okna
(tzv. vetračky).
Viete aká je optimálna teplota vo vykurovaných priestoroch? Každý stupeň, o ktorý
sa zníži teplota v miestnosti, znamená úsporu
6 % nákladov na kúrenie.
• obývacie miestnosti, t. j. obývacia izba, spálňa,
jedáleň, jedáleň s kuchynským kútom, pracovňa,
detská izba 21 °C
• kuchyňa 20 °C
• kúpeľňa 24 °C
• WC 20 °C
•

vykurované vedľajšie miestnosti (predsieň, chodba, atď.) 15 °C
• vykurované schodište 10 °C

Dalkia pripravila už 8. ročník
enviro súťaže pre základné školy

Ekvitermika
pre efektívnejšiu dodávku tepla

OSN stanovila rok 2012 za Medzinárodný rok
trvalo udržateľnej energie pre všetkých. Súťaž
Dalkie, Energie okolo nás úzko nadväzuje na túto
tému. Súťaž je zameraná na oboznámenie detí
s využívaním obnoviteľných zdrojov energie.
Vo všetkých mestách, v ktorých Dalkia pôsobí, sa
mohli zapojiť do súťaže žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl. Na projekte s Dalkiou spolupracuje Ministerstvo životného prostredia SR a školy o ňom
informovalo aj Ministerstvo školstva SR.
Úlohou žiakov je vybrať jeden alebo viacero
druhov obnoviteľných zdrojov energie, ktoré
by sa dali využiť v ich meste a v jeho okolí.
Žiakov i učiteľov budú pri práci sprevádzať
zaujímavé pedagogické materiály, vďaka ktorým
sa dozvedia veľa informácií o obnoviteľných
a iných zdrojoch energie a o vzniku a výrobe
tepla. Doplňujúcimi materiálmi sú napríklad
DVD s krátkym animovaným filmom, set vzoriek
biomasy či plagát Moje ekogestá.
Pre všetkých žiakov, ktorých trieda sa stane
celoslovenským víťazom, pripravuje spoločnosť
Dalkia atraktívny celodenný výlet.
(údaje sú uvádzané pre obytné budovy,
podľa prílohy k vyhláške č. 152/2005 Z. z.)

Vzhľadom na tento nastavený trend aj Dalkia
Industry podniká technické opatrenia na zvýšenie efektivity dodávky tepla pre mesto Žiar
nad Hronom. Z tohto hľadiska bol počas letných mesiacov realizovaný projekt ekvitermickej regulácie
na vstupe do mesta, ktorá má zabezpečovať požadovanú teplotu pre rozvodnú sieť tepla v meste
a zabezpečiť a udržiavať tlak v sieti. Na zabezpečenie požadovaných parametrov boli na vstupe
do mesta nainštalované čerpadlá s frekvenčnými
meničmi a na vratnom potrubí z mesta tlakové
diferenčné ventily. Z dôvodu realizácie uvedeného technického opatrenia boli zo strany Dalkie
Industry vykonané v meste Žiar nad Hronom dve
odstávky dodávky tepla a teplej vody. Prvá v júli
od 23. 7. do 25. 7. 2012, kedy sa zrealizovalo náhradné prepojenie potrubia na vstupe
do mesta, ktoré zabezpečilo dodávku tepla počas realizácie ekvitermickej regulácie. Druhá odstávka bola realizovaná v prvej polovici augusta
(od 6. 8. do 10. 8. 2012), počas ktorej sa zrealizovali
nutné technické úpravy v závode Dalkia Industry
a tiež na vstupnom rozdeľovacom uzle do mesta.
Tieto práce si však vyžadovali vypustenie celkového objemu prívodného potrubia do mesta Žiar
nad Hronom o dĺžke cca 4km. Uvedené opatrenia
boli zrealizované v kratšej dobe oproti zámeru,
preto bolo možné skrátiť dobu odstávok.
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V prípade problémov v objekte s dodávkou
tepla na vykurovanie a teplú vodu kontaktujte
24 hodinovú havarijnú službu: 0905 598 611.
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Vážení čitatelia,
v predchádzajúcej časti Projektu civilnej ochrany obyvateľstva sme sa zaoberali vznikom možnej mimoriadnej udalosti dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky a so zásadami správania sa pri nej. Dnes Vám predkladáme niekoľko dôležitých informácií pri nemenej závažnej mimoriadnej
udalosti, ktorá nás za posledné dva roky nesmierne skúša a preveruje. Sú to povodne a záplavy. Na tento druh mimoriadnej udalosti ste varovaní šesť
minútovým stálym tónom sirény s doplnením slovnej informácie. Opatrenia pred povodňami a záplavami sú na programe dňa. Tak, čo vlastne, ako občania
máme predovšetkým určite dodržať?

Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami ?

Preventívne opatrenia, ktoré musia dodržiavať občania
•nebudovať provizórnych premostení na tokoch, ktorých výstavba nie je v súlade so stavebným zákonom
•nebudovať provizórnych stavieb na brehoch tokov a ich tesnej blízkosti /kôlne, prístrešky/
•dbať na riadnu údržbu a statickú bezpečnosť stavieb už umiestnených na pobrežných pozemkoch
•neukladať do koryta toku ani do jeho blízkosti odpad akéhokoľvek druhu
•nevytvárať na brehu tokov skládky materiálov /drevo, seno, slama/, ktoré by bol zdrojom upchatia mostov
•nevykonávať nepovolený výrub stromov v pobrežných porastoch
•nevysádzať dreviny bez súhlasu správcu toku v blízkosti vodných tokov
•zabrániť správnymi agrotechnickými postupmi erózii pôdy /orba po vrstevnici/
•odstrániť vo vlastnom záujme, v čase nebezpečenstva vzniku povodne zo suterénov domov elektrospotrebiče,
•elektromotory, veci a zariadenia, ktoré by vodou mohli byť zničené alebo znehodnotené / do vyšších poschodí/

Pred ohrozením povodňami a záplavami
•Vytypovať si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.
•Pripraviť si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien.
•Pripraviť si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 – 3 dni.
•Ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie.
•Pripraviť sa na evakuáciu osôb, zvierat.
•Pripraviť si evakuačnú batožinu.
•Upevniť veci, ktoré by mohla odniesť voda.

V období povodní a záplav
•Opustiť ohrozený priestor.
•Zbytočne netelefonovať, len v prípade tiesňového volania.
•V prípade vyhlásenia evakuácie, dodržiavať zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektovať pokyny členov evakuačnej komisie.
•V prípade časovej tiesne, okamžite sa presunúť na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.
•Nešíriť paniku a nerozširovať neoverené správy.
VTÚ a KM MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
(Pokračovanie nabudúce...)
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Michalský beh 2012
Piaty ročník Michalského behu sa uskutočnil
v sobotu 29. septembra. V jednotlivých bežeckých kategóriách si sily zmerali nielen školáci,
ale aj dorastenci, ženy a muži.
Súčasťou Michalského behu je tradične aj Beh
zdravia občanov Trnavej Hory, ktorý sa beží na trati
1389 metrov. Dĺžka trate je symbolická a odvodená od roku, kedy je zaznamenaná prvá zmienka
o obci.
Hlavným kategóriám predchádzali aj tento raz
škôlkarské a žiacke kategórie – prípravka, najmladší
žiaci, mladší žiaci a starší žiaci. Medzi prípravkármi
boli najúspešnejší Lukáš Slašťan, Dávid Zvara a Dušan Petrík. Spomedzi najmladších žiakov sa najviac
darilo Matúšovi Hanuškovi, Dominikovi Žiakovi
a Filipovi Ivanovi a spomedzi dievčat Nine Krajčíkovej, Dominike Maňákovej a Adriane Trubanovej.
V kategórii mladších žiakov boli najúspešnejší Juraj
Kováč, Filip Stieranka a Daniel Mikláš a z dievčat
Michaela Hubačová, Michaela Obertlíková a Barbora Píšová. Víťazmi medzi spomedzi starších žiakov
sa stali Martin Kollár, Matej Lepeň a Roman Ševčík
a z dievčat Zuzana Krajčíková, Lenka Fekiačová
a Kristína Píšová.

V hlavných kategóriách
bežalo 46 pretekárov
V hlavných kategóriách sa na štart postavili muži
v behu na 6600 metrov, ženy v behu na 4500 metrov a dorastenci bežali 2400 metrov. Najviac pretekárov bolo medzi mužmi, ktorí súťažili v štyroch
vekových kategóriách. Sily si tak v tejto kategórii
zmeralo 29 bežcov.
V kategórii A ako prvý dobehol Peter Kováč, za
ním Jakub Forgáč a tretí Juraj Valenta. V kategórii B zvíťazil Ján Križák pred Róbertom Valíčekom
a Petrom Horňáčekom. Kategóriu C vyhral Ondrej
Hanzlík, druhý skončil Róbert Berky a tretí Jozef
Mecele. V kategórii D, najstarší pretekári, zvíťazil
Ján Kminiak, druhý skončil Milan Samec a tretí Peter Fašung.

Kalendár
športových podujatí na rok 2012

Absolútni víťazi.
V kategórii žien súťažilo päť pretekárok. Ako
prvá dobehla Monika Píšová pred Evou Budinskou
a Marcelou Kocholovou.
V kategórii dorastencov pretekalo 12 bežcov,
z toho 8 chlapcov a 4 dievčatá. Spomedzi chlapcov
ako prvý dobehol Lukáš Muha, druhý Matej Lepeň
a tretí Róbert Valenta. Z dievčat bola najrýchlejšia
Katarína Husárová, druhá skončila Lenka Fekiačová
a tretia Zuzana Krajčíková.
V absolútnom poradí sa na prvom mieste umiestnil Ján Križák (kategória B) zo Skalice s časom
19:18,0, druhý skončil Róbert Valíček (kategória B)
z Bratislavy s časom 19:26,0 a tretie miesto patrilo
Petrovi Kováčovi (kategória A) z STU Bratislava, ktorý dobehol s časom 20:02,0.
Z domácich pretekárov bol najrýchlejší Jakub
Forgáč s časom 20:58,0, ktorý sa v absolútnom
poradí umiestnil na nepopulárnom 4. mieste.
Za Trnavú Horu ešte štartovali Pavol Ivan, Martin
Šouc a Michal Homola.
(li)

Pohronie B pripravili o víťazstvo rozhodcovia
FUTBAL - MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

MFK Banská Bystrica – FK Pohronie B 2:0 (1:0)
FK Pohronie B: Rapčan, Janúch, Rozenberg,
Dobrota, Gajdoš, J. Urgela, Bodor, Glab, Neuschl,
Žňava (57. Kukučka), Cvejkuš (73. Hudec).
Hostia odohrali smolný zápas, o ktorom sa dá
povedať, že prehral lepší.
Úvod bol opatrný z oboch strán a potom sa začali
hráči Pohronia osmelovať, keď sa v 15. minúte
po chybe domáceho brankára mohli ujať vedenia
po šanci Cvejkuša s Urgelom. O tri minúty mal
na úvodný gól veľkú šancu Neuschl so Žňavom,
opäť však neúspešne. V 21. min. sa ukázal aj brankár
hostí Rapčan, keď vychytal priamy kop domácich
a následnú dorážku Penov usmernil ponad bránu.
Prišla však 25. minúta a rozhodca Oružinský po dlhom váhaní a neskoršej porade prísne vylúčil brankára Rapčana po hlavičkovom súboji mimo 16-ky
s protihráčom. Do brány musel ísť útočník Neuschl,

ktorý v 28. min. z následného priameho kopu dostal smolný kuriózny gól a domáci sa ujali vedenia
1:0. Hostia oslabení o jedného hráča v poli však boli
aktívnejší a nebezpečnejší. V 50. minúte Dobrotov
priamy kop išiel tesne vedľa a dokonca v 55. minúte
po faule na Cvejkuša zahodil Rozenberg pokutový
kop. Hráči hosťujúceho tímu vo svojej aktivite nepoľavovali, počas skoro celého druhého polčasu
dostávali súpera pod tlak, ktorý bol nemohúci
a hrozil len z ojedinelých protiútokov. Nakoniec sa
však v 84. minúte domácim podarilo streliť druhý
gól na konečných 2:0 z jasného postavenia mimo
hry, ktoré postranný rozhodca nesignalizoval. Hráči
Pohronia si za predvedený výkon, v ktorom hrali
65 minút v oslabení, zaslúžia pochvalu, lebo boli
lepším tímom. O body a lepší výsledok ich pripravila nepresne rozhodujúca trojica Oružinský, Poliak,
Urda.
RU
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Mesto Žiar nad Hronom pripravuje Kalendár
športových podujatí na rok 2013. Hlavným cieľom je spracovanie športových podujatí, ktoré
sú určené pre deti, mládež a širokú verejnosť
a ich zaradenie do kalendára podujatí organizovaných mestom, telovýchovnými a športovými subjektmi, ktoré pôsobia na území mesta
Žiar nad Hronom.
Ide o podujatia miestneho charakteru, ale i
významné podujatia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa budú organizovať v priebehu
roka v našom meste.
Svoje návrhy s uvedením nasledovných
údajov je potrebné zaslať do 25. októbra
2012: názov a ročník podujatia, termín konania, miesto konania, hlavný organizátor, spoluorganizátori podujatia, rozpočet (celkový
rozpočet predpokladaných výdavkov, prenájmy, cestovné, ubytovanie, stravné, odmeny
rozhodcom a organizátorom, ceny, propagácia,
organizačné zabezpečenie, zdravotná služba,
požiarna služba, strážna služba, polícia, materiálno-technické zabezpečenie). Návrhy zasielajte na adresu: Mestský úrad – správa majetku
mesta, Ul. Š. Moysesa 46 (J. Žiak), 965 19 Žiar
nad Hronom.
(r)

Prijatie
najúspešnejších športovcov
za rok 2012
Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje prijatie najúspešnejších športovcov mesta
za uplynulé obdobie. Slávnostné prijatie najúspešnejších športovcov primátorom mesta
za rok 2012 sa uskutoční v Divadelnej sále
MsKC 20. februára 2013.
Vyhodnotení budú športovci v kategórii žiactvo, dorast, dospelí a športový kolektív. Ocenení budú aj tréneri z jednotlivých klubov, ktorí
sa najviac zaslúžili o rozvoj športu v našom
meste. Svoje návrhy športovcov (trénera), ktorí
v roku 2012 dosiahli popredné umiestnenia na
súťažiach v rámci kraja a Slovenska je potrebné
zaslať v termíne do 31. decembra 2012.
Návrhy musia obsahovať: charakteristiku
športovca (trénera), dátum narodenia, školu –
zamestnanie, názov klubu, záľuby, dosiahnuté
výsledky. Návrhy zasielajte na adresu: Mestský
úrad – správa majetku mesta, Ul. Š. Moysesa
46 (J. Žiak), 965 19 Žiar nad Hronom.
(r)
MESTSKÁ LIGA V NOHEJBALE

Mestský úrad – Odbor školstva a športu v Žiari
nad Hronom organizoval od 6. mája tohto roku
v poradí už 15. ročník mestskej ligy v nohejbale. Mestská liga sa hrala turnajovým systémom
na ihrisku Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika
do 16. septembra. Vyhodnotenie mestskej ligy
sa uskutočnilo 22. septembra.
Konečné poradie:
1. miesto: PROFE Žiar nad Hronom
2. miesto: MOTOROB Žiar nad Hronom
3. miesto: APOLLO Žiar nad Hronom
Ján Žiak
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Odštartovala cyklokrosová sezóna
Začiatok októbra patrí už tradične úvodným
podujatiam zimnej cyklistickej disciplíny – cyklokrosu. Toto cyklistické odvetvie patrí k obľúbeným a divácky i mediálne veľmi sledovaným
športovým odvetviam v celom svete. Kombinácia horskej cyklistiky a cyklokrosu na seba nadväzujú, čo je prospešné. Cyklokros prináša výbušnosť a dravosť, horská cyklistika vytrvalosť.
Obidve disciplíny sa jazdia v teréne a okrem kondície rozhoduje aj technika jazdy, čo je nesmierne
dôležité hlavne u mladých pretekárov.
Úvodné I. a II. kolo Slovenského pohára BCF
v cyklokrose zorganizovala partia zapálených ľudí
FC Teamu Považská Bystrica v malebnej obci Udiča
pri Púchove. Pretek bol zaradený do Svetového pohára v cyklokrose kategórie „B“ a ak je možné ho
zhodnotiť, tak jedným slovom „excelentný“. K dokonalej trati a organizácii doprialo i krásne slnečné
počasie.
Na tomto významnom podujatí sa predstavili
v mládežníckych kategóriách aj žiarski cyklisti, ktorí zvolili cyklokros ako prípravu na nadchádzajúcu
sezónu 2013. V kategórii žiakov dominoval v obidvoch kolách suverénny Matúš Štoček z CyS Žilina.
Veľmi dobre sa na cyklokrosovú sezónu pripravil
žiak MŠK Jakub Varhaňovský, ktorý obsadil v prvom preteku tretie a v druhom po peknom výkone druhé miesto. Adam Foltán vybojoval v prvom
kole šieste a v druhom kole po zlepšenom výkone
piate miesto. V kategórii kadetov potešil sľubným
výkonom Kristián Zimány, ktorý v silnej konkurencii vybojoval v prvom kole druhé a v druhom tretie miesto. Kadeti MŠK obsadili Adrián Foltán 5. a
10. miesto, Henrich Hasch 9. a 11., Nicolas Jelža
prvé kolo nedokončil a v druhom obsadil 8. miesto,
Ján Gajdošík obsadil 12. a 14. miesto a Matej Truban 14. a 16. miesto. Víťazom kategórie kadetov sa
stal český pretekár Lukáš Kunt z teamu Remerx-Merida Kolín.

V hlavnej úlohe piati majstri sveta
Po tejto kategórii prišiel štart kategórie juniorov,
ktorý sa išiel ako pretek Svetového pohára „B“ kategórie a riadil sa pravidla UCI. V juniorskej kategórii nás reprezentovali David Zverko a Juraj Bellan.
Tento pretek bol z pohľadu diváka trošku nudný,
lebo už v prvom kole bolo jasné, ktorá krajina tvrdí
vo svetovom cyklokrose muziku. Belgický majster
De Proost z teamu BC Balen potvrdil v oboch
kolách svoju suverenitu a systémom štart – cieľ
zvíťazil. Juraj Bellan obsadil v úvodnom kole štvrté a David Zverko šieste miesto. V druhom preteku
obsadil Zverko po zlepšenom výkone štvrté miesto
a Juraj Bellan ôsme. Po junioroch nasledoval vrchol
dňa – pretek mužov Elite. Predstavenie piatich majstrov sveta v cyklokrose v hlavných úlohách s českými cyklokrosármi bolo hodné úrovne Svetového
pohára. Z víťazstva sa nakoniec tešil Martin Bína
(ČEZ CT Tábor) pred Zdeňkom Mlynářom (Team
Focus). Tretia priečka patrila Ondřejovi Bambulovi
(ČEZ CT Tábor).

Jakub Varhaňovský
na výbornom druhom mieste
Za upršaného počasia pokračoval v nedeľu 7. októbra Slovenský pohár BCF v cyklokrose tretím kolom v Podbrezovej v rámci Svetového pohára UCI
„B“ kategórie. Organizátori privítali na štarte pretekárov zo štyroch krajín. Aj na tomto podujatí dominovali opäť český pretekári.
Na úvod vyšli
na trať žiaci. Dážď sa striedal s lejakom a trať bola
rozbahnená a technicky nesmierne náročná. Aj
v tomto preteku zvíťazil opäť suverénny Matúš
Štoček z CyS Žilina. Na výbornom druhom mieste
skončil talentovaný žiak MŠK Jakub Varhaňovský.
Starší žiaci MŠK obsadili Adam Foltán štvrté, Matúš

Valuška siedme a Tomáš Kamenský ôsme miesto.
V kategórii kadetov od úvodu zvádzali bratovražebné súboje Pavol Kvietok (ŽP Šport Podbrezová)
a Žiarčan Kristián Zimány, ktorí správne navnadili
divákov na preteky ďalších kategórii. Dve kolá pred
cieľom nastúpil Zimány a vyzeralo to, že si príde
pre svoje prvé tohtoročné víťazstvo, ale domáci
Pavol Kvietok zmobilizoval svoje sily a maximálnym výkonom dostihol nášho pretekára a zvíťazil.
Napriek tomu si Zimány zaslúži uznanie za predvedený výkon. Ostatní kadeti MŠK obsadili Adrián
Foltán 5., Henrich Hasch 8., Ján Gajdošík 11. a Matej
Foltán 14. miesto. V kategórii juniorov si prvenstvo
systémom štart – cieľ odniesol domáci Šimon Vozár
(ŽP Šport Podbrezová). Za ním prišiel na druhom
mieste stále sa zlepšujúci Žiarčan Juraj Bellan. David Zverko po technickej poruche a následne nekoncentrovanom výkone obsadil štvrté miesto.
Vrcholom dňa bola kategória mužov Elite s najpočetnejším zastúpením. Tak ako v predchádzajúcom
podujatí, aj teraz dominovali Česi. Zaslúžené víťazstvo si odniesol Michael Boroš (ČEZ CT Tábor) pred
Matejom Lasákom (MAX Cursor Ostrava). Tretiu
priečku obsadil Martin Haring (CK Banská Bystrica).
F.S.

Dobronivský pohár mládeže v karate
KARATE

Naši najmenší pretekári,
zľava Patrik Franta, Šimon Sečkár a Matúš Jančok.
V sobotu 29. septembra sa v Dobrej Nive uskutočnil 2. ročník Dobronivského pohára mládeže
v karate. Súťaž bola len pre pozvané kluby a náš
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom medzi nimi
nechýbal.
Keďže išlo o menšiu súťaž, ktorá bola vhodná aj
pre začínajúcich pretekárov, popri našich skúsenejších pretekároch nastúpili do bojov o medaile aj
naši menej skúsení pretekári.
V telocvični sa začalo súťažiť v súborných cvičeniach kata, kde sme mali zastúpenia v takmer
všetkých vekových kategóriách. Prvá do bojov
nastúpila Viktória Pavlová. Napriek peknému výkonu zvíťazila jej skúsenejšia súperka z Prievidze.

V najmladšej chlapčenskej kategórii 5 – 7 rokov
sme mali až troch pretekárov. Chlapcom sa darilo, keď sa napokon Šimon Sečkár a Patrik Franta
umiestnili na treťom mieste a Matúš Jančok dokonca na druhom mieste, keď len vo finále podľahol
úradujúcemu majstrovi Slovenska. V kategórii 8
– 9 ročných chlapcoch tesne unikla medaila Romanovi Debnárovi, ktorý prehral o tretie miesto. V
dorastenkách sa na stupne víťazov prebojovala Dominika Veisová, ktorá skončila na druhom mieste.
O jediné zlato v tejto disciplíne sa postaral Michal
Výrostko, ktorý nenašiel premožiteľa v dorastencoch a skončil prvý.

Žiarčania sú najlepší
Športový zápas je predsa len našou silnejšou
stránkou a bolo to vidieť aj na ďalšom vývoji súťaže, keď sa začalo zápasiť. Vo vekových kategóriách
sa zápasilo bez rozdielu hmotnosti. Medzi najmenšími chlapcami sa darilo Šimonovi Sečkárovi, ktorý
pripojil k medaile zo súborných cvičení ešte aj medailu z tejto disciplíny, taktiež bronzovú. V mladších
žiakoch si taktiež bronzovú medailu vybojoval Roman Debnár. V starších žiakoch nám medaila ušla
len o vlások, keď sa Zdenko Vanka bojovým prístu-
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pom prebojoval až do semifinále. Tu však podobne
ako v boji o tretie miesto na skúsenejších súperov
už nestačil. Našou najvyššou obsadenou vekovou
kategóriou boli dorastenci. Tu sme nasadili našich
skúsených pretekárov a ako v dorastencoch, tak aj
v dorastenkách bolo finále výlučne v žiarskych farbách. V dorastenkách sa do finále prebojovali Dominika Veisová a Nina Jelžová, pre ktorú to bol prvý
štart v tejto vekovej kategórii. Po najtesnejšom výsledku 1:0 nakoniec zvíťazila Nina. V dorastencoch
sa do „žiarskeho“ finále prebojovali Michal Výrostko
a Milan Laurov. Po vyrovnanom zápase sa za stavu
0:0 muselo rozhodovať na zástavky. Rozhodcovia
prisúdili víťazstvo Milanovi.
Bilancia medailí – 3 zlaté, 4 strieborné a 4 bronzové nám v celkovom hodnotení klubov nakoniec
priniesla druhé miesto, a tak po našich úspešných
pretekároch si na stupne víťazov vystúpili aj tréneri
Anton Urblík a Ľubomír Striežovský.
Pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu
nášho klubu i mesta a organizátorom Dobronivského pohára za príjemnú atmosféru na súťaži.
Ľubomír Striežovský,
tréner KK MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk
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Na prípravku súper z Badína nestačil, vysoko prehral
FUTBAL - PRÍPRAVKA U10
LIGA PRÍPRAVIEK U10

3. kolo: FK Pohronie – ŠK Badín 15:1 (6:0, 4:0,
5:1)
Góly: Urgela (3), A. Kukučka (3), Hric (2), T. Kukučka, Tatár, Rosenberg, Boška, Olajec, Plavec, vlastný.
Zostava: Žember – Pivarči, Šuster, T. Kukučka –
Tatár – Urgela, Rosenberg
Krčmár, Sučák, Plavec – Skučka – Hric, Olajec
Bouda, R. Beňo, Pacher – Boška – A. Kukučka, Husárik
V sobotu 29. septembra čakal futbalistov prípravky U10 ďalší súper z Ligy prípraviek – ŠK
Badín na domácom ihrisku.
Chlapci si so súperom ľahko poradili po zodpovednom výkone a zaslúžene vysoko zvíťazili.
Rozdiel medzi mužstvami bol veľký. Hostia sa snažili a odohrali zápas so cťou napriek tomu, že boli
po celých 60 minút pod neustálym tlakom
na vlastnej polovici. Gólov mohlo byť aj viac, lenže
futbalisti Pohronia dosť príležitostí zahodili. Okrem
toho, chlapci z Badína bránili všetkými 6 hráčmi
pred vlastnou bránou, tak sa domáci niekedy ťažšie strelecky presadzovali v zhustenom priestore.
V konečnom dôsledku sa s tým najmenší futbalisti

Pohronia celkom dobre popasovali a ukázali peknú
kombinačnú hru s peknými gólmi.

Prípravkári naďalej pri chuti
4. kolo: MFK Lokomotíva Zvolen I – FK Pohronie I 0:14 (0:8) Góly: Urgela (5), Rosenberg (4), Tatár (2), Pivarči, T. Kukučka, Skučka.
Zostava: Žember – Pivarči, Šuster, T. Kukučka –
Tatár – Urgela, Rosenberg (Skučka).
MFK Lokomotíva Zvolen II - FK Pohronie II 2:21
(0:5)
Góly: A. Kukučka (6), Hric (6), Sučák (3), Plavec (2),
Krčmár (2), Olajec (2).
Zostava: Truban – Krčmár, Sučák, Plavec – Hric –
Olajec, A. Kukučka (Bouda, Pacher, R. Beňo).

zastrieľali. Padlo niekoľko pekných gólov po akciách na dva dotyky, kde najmenší Zvolenčania nestačili vôbec zareagovať. Samozrejme, videli sme aj
nedostatky, ktoré musíme odstraňovať v tréningovom procese. Všetci hráči si zaslúžia za svoj prístup
pochvalu.
Rastislav Urgela, tréner U10

Žiarska U10 odohrala v nedeľu 7. októbra ďalšie
kolo v Lige prípraviek vo Zvolene s domácou Lokomotívou.
Chlapci nemuseli v zápasoch so Zvolenom vôbec
siahnuť na dno svojich síl, lebo súper (futbalovo
o pár tried slabší) ich vôbec nepreveril. Hlavne defenzívu. Dopredu si slušne zahrali, zakombinovali a

Minibasketbalisti s Liptovským Mikulášom víťazne
BASKETBAL - MINIBASKETBALISTI

BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Liptovský Mikuláš 62:26
(17:7, 17:4, 14:7, 14:8)
Body: Horváth 14, Ďurica 13, Bača 10, Olajec a
Grochal po 6, Krajčovič 5, Novák 4, Ihring a Kret
po 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Liptovský Mikuláš 68:12 (4:0, 27:2, 24:6, 13:4)
Body: Horváth 23, Novák 9, Kotlárik a Ďurica 6,
Bača a Kucej po 5, Krajčovič 4, Šonkol, Ihring, Olajec, Grochal, Greguš po 2.
V piatok 6. októbra starší minibasketbalisti odohrali svoje prvé dva zápasy v sezóne
2012/2013. Na domácej pôde privítali súpera

z Liptovského Mikuláša.
Súper pricestoval v oklieštenej zostave, preto
bola taktika Žiarčanov od prvých sekúnd založená
na osobnej obrane po celom ihrisku a maximálne rýchlom prechode do útoku. Táto kombinácia
je veľmi náročná na fyzickú kondíciu, ale hlavne
na preverenie mentálnej pripravenosti chlapcov
odovzdať pre družstvo maximum. Nie všetci chlapci sa stotožnili s pokynmi trénera, čo sa prejavilo
v prvých minútach zápasu, hlavne v ich lacnom
prístupe k obrane. Po viacnásobnom zdôraznení
„najprv obrana, potom útok“, sa obraz celej hry
zmenil a na palubovke bolo už len jedno družstvo
– domáce. K oporám družstva sa pridali aj ostatní
hráči, ktorí sa snažili priblížiť k svojím starším spolu-

hráčom. Paradoxne, v prvom zápase bol najlepším
hráčom nášho družstva jeho najmladší člen Patrik
Ďurica (2003). Do zápasov nastúpili všetci hráči,
z ktorých väčšina aj bodovala. Tieto dva zápasy
môžeme hodnotiť ako prípravu – tréning pred ďalšími zápasmi, v ktorých budeme bojovať o postup
na final four tak ako minulú sezónu.
Juraj Horváth, tréner

Majstrovstvá
stredoslovenského
zväzu karate
POZVÁNKA

V sobotu 3. novembra sa v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom uskutočnia
Majstrovstvá stredoslovenského zväzu karate
starších dorastencov a juniorov + 1. kolo Pohára stredoslovenského zväzu karate.
Súťažiť budú kategórie od 5 do 20 rokov. Súťaž začína o 10.00 hod. súbornými cvičeniami,
kde bude mať zastúpenie aj žiarsky Karate klub
MŠK. Slávnostný nástup začne o 12.00 hod., neskôr nasleduje športový zápas, kde bude mať
zastúpenie opäť aj žiarsky Karate klub.

