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V tomto čísle:
NOVEMBROVÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Vo štvrtok 24. novembra sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Okrem iného budú poslanci schvaľovať aj
návrh viacročného rozpočtu mesta. Pozvánka
na 2. strane.

Medzinárodná mládežnícka výmena
s účasťou piatich krajín

DRUHÉ KOLO POTRAVINOVEJ POMOCI

Koncom októbra si v druhom kole potravinovej pomoci prevzalo múku a cestoviny
450 obyvateľov mesta. Najviac takúto pomoc
využili dôchodcovia. Strana 2.
CENA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
ZNOVA V ŽIARI

V roku 2009 získalo mesto Žiar nad Hronom
cenu Zlatý mravec, ktorá sa udeľuje za komunálne odpadové hospodárstvo. Tento rok túto cenu
získali aj Technické služby Žiar nad Hronom, a. s.
Viac na 3. strane.

STRANA 3

Autisti prekonávali bariéry s pomocou zvierat

KOMUNÁLNY ODPAD NEPATRÍ
DO KOŠOV NA PSIE EXKREMENTY

V súčasnosti sa na území mesta nachádza
82 červených košov, ktoré slúžia výlučne na psie
exkrementy. Napriek tomu sa niektorí občania
do nich naučili odhadzovať aj bežný komunálny odpad. Na 4. strane sa dozviete, akou sumou
môžu byť pokutovaní.

STRANA 7

Poslanecká kancelária
otvorená každú stredu
od 17.00 do 19.00 hod.
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Potravinovú pomoc využilo 950 Žiarčanov
V dňoch od 24. do 26. októbra sa uskutočnilo druhé kolo vydávania potravinovej pomoci.
V tomto kole vydal Odbor starostlivosti o obyvateľa v Žiari nad Hronom potravinovú pomoc
450 obyvateľom mesta.
Ako nás informovala Miriam Mezeiová, rovnako
ako počas prvého kola aj teraz prebehol výdaj potravín bez problémov. „V rámci nároku sme poskytli
pomoc v oboch kolách vydávania potravinovej
pomoci občanom na hranici životného minima,
fyzickým osobám, ktoré sú poberateľmi dávky
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke a poberateľom dôchodku,“ konkretizovala Miriam Mezeiová.
Najviac zastúpená bola skupina dôchodcov, z ktorých si cestoviny a hladkú múku prevzalo celkovo
599 obyvateľov. Ďalšou skupinou boli osoby, ktoré
poberajú dávky v hmotnej núdzi. Tu bola pomoc
poskytnutá 325 občanom. Najmenej zastúpená
bola skupina osôb na hranici životného minima.
Z nich si potraviny prevzalo 26 Žiarčanov. Spolu
sa tak v oboch kolách poskytla pomoc 950 obyvateľom nášho mesta. „Sme radi, že sa nám podarilo
už dvakrát uskutočniť distribúciu potravín. Takáto
pomoc momentálne trvá do konca roka 2011, pritom sú ešte stále na Slovensku obce i mestá, ktoré takúto pomoc nedistribuovali. Na základe toho

Potraviny si prevzalo 950 občanov.
predpokladáme, že do konca roka sa nám už nepodarí uskutočniť ďalší výdaj a distribúciu potravín,“
vysvetlila Miriam Mezeiová.
Prvé kolo výdaja potravín sa v našom meste
uskutočnilo od 26. do 28. septembra. Občanom sa
počas oboch kôl distribúcie bezplatne dodali základné potraviny – 20 kg pšeničnej hladkej múky a
20 kg bezvaječných cestovín. Distribúciu potravín
pre náš región zabezpečila Potravinová banka Slovensko (PBS).
Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré
sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento
program uplatňuje už od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného
fondu. V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila
aj Slovenská republika.
(li)

Záhrada snov pre jasličkárov
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom realizuje projekt Záhrada snov – detské jasle. Cieľom
projektu je skvalitniť pobyt deťom na čerstvom
vzduchu, ktorý je nevyhnutý pre ich zdravý vývoj a vývin a zabezpečiť ich bezpečnosť počas
pobytu v záhrade.
Projekt je určený pre deti, ktoré navštevujú
detské jasle v našom meste a sú vo veku od šesť
do dvadsaťštyri mesiacov, ako aj pre ich rodičov.
Mestské detské jasle zabezpečujú dennú starostlivosť o deti od šiestich mesiacov do dvoch
rokov. Zriaďovateľom detských jaslí je mesto Žiar
nad Hronom. Miriam Mezeiová, Odbor starostlivosti o obyvateľa MsÚ: „Detské jasle ako primárne zariadenie dennej starostlivosti sú dôležitým článkom
v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri
zosúladení rodičovských povinností s platenou prácou pri zabezpečovaní životného štandardu členov
rodiny. Ďalší dôležitý význam jaslí spočíva v rozvoji
intelektuálnych a motorických schopností detí a
pri ich socializácii.“ Deti sa rodia so schopnosťou
učiť sa. Používajú všetky zmysly na pochopenie

okolitého sveta. Aktívne si utvárajú vedomosti
prostredníctvom interakcií s ľuďmi a predmetmi
okolo nich. „Hra rozvíja zručnosti dieťaťa pohybovať sa, premýšľať, zapamätúvať si a učiť sa vychádzať s ostatnými. Len čo bábätká začnú liezť, sú
v neustálom pohybe a snažia sa objavovať a zdolávať nové svety,“ vysvetlila ďalej Miriam Mezeiová.
Život detí je však aj plný nebezpečenstiev – ostré
špicaté predmety, nestabilný nábytok, kohútiky
s teplou vodou, hrnce na sporákoch a rušné ulice.
Dospelí sa už naučili, ako sa týmto nebezpečným
prostrediam vyhýbať. „Stalo sa to našou druhou
prirodzenosťou. Deti však nepoznajú svet tak ako
my. Chrániť dieťa pred nebezpečenstvami, ktoré
naň číhajú doma a mimo domu, si vyžaduje vnímať svet z ich perspektívy. Častý pobyt detí vonku
v rozličných podmienkach je potrebný na zdravý
rozvoj dieťaťa. Je dokazené, že deti, ktoré trávia
väčšinu dňa na vzduchu sú menej choré. Príroda
a voľné priestranstvo poskytuje deťom neobmedzené možnosti a osobité formy pohybu ako napríklad jazda na detských vozidlách, chôdza po tráve,
piesku, snehu, jazda na saniach,“ konkretizovala
Miriam Mezeiová.
Pobyt v záhrade má pre deti zdravotný aj výchovný význam
Obohacuje sa aj hra o nové prvky – hra s vodou,
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V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 24. november 2011 (t. j. štvrtok)
o 9 .00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto
programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok
2011.
4. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta,
b) Návrh viacročného rozpočtu MsKC,
c) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2012-2014,
d) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky
2012-2014.
5. Informácia o projektoch.
6. Komunitný plán sociálnych služieb mesta
Žiar nad Hronom.
7. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
8. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2011 a informácia o príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar
nad Hronom na rok 2012.
9. Interpelácie poslancov.
10. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – pozemkové.
11. Záver.
Ivan Černaj, primátor mesta
pieskom, plodmi, snehom. V prírode prebiehajú aj
rozmanité zákonité deje, ktorých sledovaním deti
získavajú nové vedomosti a skúsenosti. Utvárajú si
kladný vzťah k prírode – k živočíšnej i rastlinnej ríši,
čím sa formuje ich citový život. Z toho vyplýva, že
pobyt detí vonku má veľký význam tak zdravotný,
ako aj výchovný. „Záhrada má byť vybavená ako
herňa zariadením, ktoré zabezpečí aktívnu činnosť
detí. Majú tu byť podmienky na hru s pieskom,
rozmanité preliezačky, domčeky, vláčik, mostík
na podliezanie, hojdačky, nízke schodíky, hracie
pulty, lavičky a stolíky. Úprava záhrady pre dojčatá a mladšie batoľatá má mať prevažne rovný len
miestami mierne zvlnený trávnatý terén, aby sme
podporovali rozvoj detskej motoriky. Je dobré,
keď sa tam nachádza mierny svah, na ktorý môžu
staršie deti vystupovať, vyliezať, kotúľať sa z neho
dolu a v zime sa z neho sánkovať.“
Možno najdôležitejším spôsobom, ako predchádzať zraneniam malých detí, je kontrola predmetov
a jeho okolia. Vytvorením relatívne nerizikových
prostredí poskytneme dieťaťu slobodu, ktorú potrebuje na rast a skúmanie. Vytvorenie bezpečného prostredia predstavuje viac než len prevenciu
pred nehodami. Dieťatku umožňuje popri bádaní
zvyšovať si zároveň dôveru.
(li)
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Mládežníci pripravili medzinárodné predstavenie Zlatý mravec opäť v Žiari
V dňoch od 27. októbra do 3. novembra sa
uskutočnila mládežnícka výmena, ktorej sa zúčastnilo päť krajín – Slovensko, Poľsko, Turecko,
Bulharsko a Francúzsko. Projekt pod názvom
Let´s do an international show (Poďme urobiť
medzinárodné predstavenie) vypracovala Michaela Pribilincová, koordinátorka práce s mládežou.
Žiadateľom projektu bolo Občianske združenie
Koníček bez bariér, s ktorým Michaela Pribilincová spolupracuje a hlavným partnerom mesto Žiar
nad Hronom. Michaela Pribilincová: „Projekt bol určený mladým ľuďom od 17 do 25 rokov, ktorí majú
záujem o hudbu a tanec.“ Mládežnícka výmena sa
uskutočnila v Lúčkach pri Kremnici, program trval
šesť dní. „Na začiatku sme vytvorili päť pracovných
skupín, pričom v každej z nich bol zástupca z jednej krajiny. Každá skupina mala za úlohu pripraviť
spoločné predstavenie, v ktorom jej členovia použili prvky folklóru, hudby a tanca z každej krajiny.
Všetko navzájom pospájali a v závere výmenného
pobytu prezentovali pred svojimi kolegami,“ spresnila informácie Michaela Pribilincová. Mladí ľudia
sa tak vzájomne od seba naučili o kultúre z inej
krajiny. Zo Slovenska sa projektu zúčastnilo desať
mladých ľudí zo Žiaru, z ostatných krajín prišlo sedem zástupcov. Spolu tak na projekte pracovalo aj
s koordinátorkou 38 ľudí.
„Na spoluprácu som pri príprave projektu oslovila viac krajín. Hlavne som sa snažila vybrať krajiny,
ktoré majú trošku odlišnú kultúru ako my. Zo zúčastnených krajín sa našej kultúre najviac podobá
poľská, inú už majú Bulhari, Turci i Francúzi. Chcela
som, aby bolo prezentované predstavenie zaujímavé a aby sa mali mladí naozaj čo naučiť jeden
od druhého. Čo sa týka programu, ten si vymysleli naši mladí, pričom hlavnou iniciátorkou bola
Andrea Vozárová, študentka gymnázia, ktorá sa aj
stala vedúcou slovenskej skupiny,“ konkretizovala
ďalej Michaela Pribilincová.

Používaním cudzieho jazyka sa odbúrali bariéry
Pri hodnotení sa program všetkým veľmi páčil, čo
bolo podľa slov koordinátorky vidno aj na nálade
zúčastnených. „Posledné dni už bolo možné badať
aj na tých, ktorí mali na začiatku problém komunikovať, že nemajú žiadne bariéry a vedeli sa medzi
sebou dohovoriť. Vznikli tam tiež silné priateľstvá.“
A práve o to ide v takýchto projektoch – odbúrať
predsudky voči iným kultúram. Mladí ľudia si aj
prostredníctvom takejto medzinárodnej výmeny
uvedomia, že i keď hovoria iným jazykom a majú
inú kultúru, neznamená to, že sú odlišní. „Práve toto
bolo už po troch dňoch vidieť – bariéry sa odbúrali
a nikto nevnímal toho druhého tak, že je z inej krajiny, že žije inou kultúrou.“ Komunikačným jazykom
bola v tomto prípade angličtina, i keď najskôr sa
každý z nich bál tento jazyk používať. „Zo začiatku boli ticho, počúvali a len pomenej sa zapájali
do aktivít. Čím viac však boli nútení sa do činnosti
zapájať, pretože v skupinkách nebol nikto, kto by
prekladal. Práve vtedy zistili, že nie je až také hrozné začať hovoriť po anglicky a sami sa veľa slovíčok
medzi sebou naučili. Komunikačná bariéra a strach
z používania cudzieho jazyka tak vymizli a nám sa
opäť podarilo ukázať mladým ľuďom, že cudzinec
je priateľ, ktorého ešte nepoznáš, “ dodala na záver
Michaela Pribilincová, ktorá tak priblížila kultúru
mladým ľuďom novým spôsobom, založenom
na zážitkovom učení.
Projekt bol podporený z Európskej únie z programu luventa - Mládež v akcii.
(li)

Technické služny Žiar nad Hronom, a.s. získali
Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec
v kategórii Komunálne odpadové hospodárstve
pre rok 2011. Cenu dostali za projekt Komunálne odpadové hospodárstvo pre samosprávy.
Vedenie spoločnosti si cenu prevzalo vo štvrtok
10. novembra v Bratislave. Záujemcovia sa do súťaže mohli prihlásiť v štyroch kategóriách – Komunálne odpadové hospodárstvo, Firemné odpadové
hospodárstvo, Inovatívne riešenie a Environmentálna výchova. Odbornú porotu netvoria podnikateľské subjekty, ale nestranní odborníci v oblasti
životného prostredia. Cenu Zlatý mravec získalo
už aj mesto Žiar nad Hronom v roku 2009 v rovnakej kategórii ako tento rok Technické služby Žiar
nad Hronom, a. s.
Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec
udeľuje Asociácia podnikateľov v odpadovom
hospodárstve, Asociácia priemyselnej ekológie
na Slovensku, Slovenské priemyselné združenie
pre obaly a životné prostredie a agentúra Tanzer
Consulting Slovakia, ktorá celý projekt aj organizačne zastrešuje.
(li)

Televíziu ATV nájdete
už aj na internete

Sociálni pracovníci sa venovali problematike túlavých psov

V októbri navštívili sociálni pracovníci v spolupráci s OZ Strážni anjeli, ktoré má v správe žiarsky
Útulok pre psov, lokalitu Pod Kortínou. Pri tejto
príležitosti s občanmi hovorili o problematike
túlavých psov a ich odchytoch. Dobrovoľníci z útulku im taktiež ponúkli možnosť bezplatnej sterilizácie sučiek, aby sa zabránilo zbytočnému rozmnožovaniu týchto psov. Sú ochotní sučku od majiteľa
odobrať, vykonať zákrok u veterinára a následne aj
doniesť psa naspäť majiteľovi. Informovali občanov
aj o dôležitosti očkovaní.
Pamätník vyvraždenej rómskej rodiny sprístupnený verejnosti
V Žiari nad hronom sa na tzv. Slnečnej stráni
nachádza v blízkosti čadičového lomu skromný
pamätník venovaný rómskej rodine, ktorá tu bý-

vala.Udial sa tu masaker,
ktorý uskutočnila nemecká jednotka vracajúca sa
z povstaleckého frontu
pri Pitelovej. Táto jednotka narazila na dva domy
rómskej osady, ktoré
obývali dve hudobnícke
rodiny. Tieto rodiny odmietli evakuáciu do okolitých dedín a lesa. Nemeckí vojaci tu zlikvidovali 24 členov Šarközyovskej rodiny – mužov, žien a detí. Rómski občania,
ktorí prežili streľbu, údajne neprestávali hrať, ale
ich domy boli poliate benzínom a zapálené.
Tento pamätník je na vyvýšenom mieste a je dosť
ťažko prístupný, pretože okolie je neudržiavané
a zarastené vysokou trávou a kríkmi. Máme v záujme toto miesto s pomocou dobrovoľníkov upraviť,
vyčistiť, vytvoriť chodník a udržiavať okolie pamätníka prístupné širokej verejnosti. Tento tím dobrovoľníkov je pripravený začať s prácami už na jar budúceho roka. Pavel Horváth, sociálny pracovník
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Regionálna televízia ATV vysiela na území Žiaru nad Hronom už od roku 1997. Spravodajstvo
a informácie z nášho regiónu šíri predovšetkým
prostredníctvom káblových rozvodov. Dnes už
však obyvatelia mesta prijímajú vysielanie aj cez
satelit. Tým prišli o možnosť sledovať ATV na svojom prijímači. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý
sa televízia rozhodla poskytnúť svoje vysielanie aj
cez internet. Už pár týždňov je možné pozrieť si
jednotlivé reportáže aj na internete. www.tvziar.tv
je adresa nového televízneho internetového portálu, s ktorým neuniknete pozornosti. Na portáli TV
Žiar nájdete reportáže televízie ATV, zaujímavosti
z diania v meste a v regióne, športové výsledky,
rozhovory, no aj oznamy a pozvánky. Internetový
portál www.tvziar.tv je v začiatkoch, a preto redakcia očakáva vašu reakciu a, samozrejme, námety a
postrehy na obsah tejto stránky. Táto forma šírenia
informácií ponúka navyše divákom priestor na ich
aktivitu formou komentárov a zdieľania informácií
v komunitách.
(kf)

4

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

15. november 2011 | Mestské noviny

Zberné nádoby na psie exkrementy
ČO PATRÍ A NEPATRÍ DO KOŠA

Na stránkach Mestských novín sme sa už niekoľkokrát venovali téme ohľadom košov určených na psie exkrementy. V poslednom období
sme zaznamenali rôznorodú diskusiu na tému
psích košov a ich využívania a účelovosti v lokálnych médiách. Následne poskytujeme vyjadrenie Odboru životného prostredia k tejto
tematike – čo patrí a nepatrí do košov na psie
exkrementy.
Na území nášho mesta sa nachádza 82 červených
košov výlučne na psie exkrementy označených bielo-čiernym symbolom psa s informačnými nálepkami. Tieto koše slúžia na voľných priestranstvách i
v medziblokových priestoroch majiteľom psov,
ktorí tak majú možnosť, a zároveň povinnosť
po svojich štvornohých miláčikoch upratať. Takúto
povinnosť im ukladá i platné VZN o podmienkach
držania psov č. 1/2003, ako aj VZN o spôsobe nakladania s odpadmi č. 14/2009. V porovnaní s minulým rokom nám v roku 2011 pribudlo na území
mesta 49 košov, ktoré boli rozmiestnené podľa
potrieb občanov a neustále sa prispôsobuje objektívnym požiadavkám na ich umiestnenie v prípade
potreby.
Na základe informácií zo strany oprávnenej osoby, ako aj nahlasovania podnetov od občanov
o preplnenosti košov na psie exkrementy, sa vykonal zo strany OŽP v spolupráci s Technickými
službami Žiar nad Hronom, a. s. monitoring obsahu
zberných nádob na psie exkrementy. Zistilo sa, že
obsahom týchto preplnených nádob nie je len odpad, pre ktorý je táto nádoba určená, ale aj bežný
komunálny odpad z domácností v objeme plných

igelitových tašiek či odpadkových vriec. Nemožno sa preto čudovať, že aj pri zvýšení frekvencie
vývozu psích košov či pridávaní nových košov
na priestranstvá ich kapacita na niektorých
miestach nestačí. Je potrebné si uvedomiť a rešpektovať, že bežný komunálny odpad nepatrí
do nádoby na psie exkrementy.
Komunálny odpad nepatrí do košov na psie
exkrementy
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009
v §4 v bode 4 pís. b) hovorí, že pôvodcovia a držitelia odpadu sú povinní do určených zberných nádob zbierať oddelene komunálny odpad vytriedený na jednotlivé zložky, t. z. že komunálny odpad,
prípadne triedené zložky z komunálneho odpadu
patria do zberných nádob na to určených. Týmito
nádobami sú nádoby na komunálny odpad v stojiskách alebo pri rodinných domoch, prípadne ak
ide o odpad ako je napr. papier zo žuvačky, pohár
z nápoja, fľaša z nápoja, žuvačka, použitá vreckovka a iné, takýto odpad patrí do zberných nádob
na verejnom priestranstve do nádoby na to určenej. Zároveň VZN č. 14/2009 v §4 bode 7a) zakazuje
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako
na mieste na to určenom. Mesto Žiar nad Hronom
má jednoznačne stanovené a určené zberné nádoby a ich účel na verejných priestranstvách, a to
či už na komunálny odpad (v súčasnosti zelené
smetné koše, v blízkej budúcnosti nové koše), alebo psie exkrementy (červené koše). Komunálny
odpad vyprodukovaný v domácnosti jednoznačne
patrí do zbernej nádoby na to určenej, a to v príslušnom stojisku alebo pri rodinnom dome a nie
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do zberných nádob rozmiestnených na verejných
priestranstvách.
V prípade nerešpektovania účelnosti zberných
nádob umiestnených na verejných priestranstvách
dochádza v zmysle zákona o odpadoch ako aj
v zmysle VZN č. 14/2009 k porušovaniu povinností
a toto porušenie môže byť v správnom konaní aj
sankcionované, a to až do výšky 165 eur pri fyzických osobách.
Pri nedostatočnej hygiene dochádza k nakazeniu rôznymi baktériami
Na záver by sme chceli zdôrazniť, že psie koše
slúžia pre majiteľov psov, ktorí sú povinní bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo. Má to niekoľko aspektov –
či už kultúrny, aby ostatní ľudia nemuseli stúpať
a vyhýbať sa takémuto odpadu (napr. mamičky
s deťmi), zdravotný aspekt, keď pri nedostatočnej
hygiene pri styku so psími výkalmi môže dôjsť k nakazeniu rôznymi baktériami, parazitmi či vírusmi,
ale netreba zabúdať aj na ekonomicko-ekologický,
ako je následné likvidovanie psích výkalov formou
zhodnocovania a nie skládkovania.
Psie exkrementy kazia nielen vzhľad mesta, ale
znečisťujú i životné prostredie a môžu ohroziť zdravie ľudí. A práve na to by sme chceli upozorniť. Hygienici upozorňujú, že pri nedostatočnej hygiene
sa môžu deti pri styku s psími výkalmi, voľne ponechanými na tráve, chodníku či na detskom ihrisku,
nakaziť rôznymi baktériami, parazitmi či vírusmi,
ktoré vyvolávajú rôzne ochorenia. Patrí medzi ne
salmonelóza, giardióza, tokoxaróza a pásomnica ps
ia.
OŽP
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Zamat zožrali mole

Napriek 22-ročnému odstupu zostáva november 1989 živo zaznamenaný v myšlienkach generácií, ktoré tvorili jeho osobitosť. Vďaka nehasnúcim spomienkam by mali vedieť najlepšie
zhodnotiť, či odkaz nežnej revolúcie dokázal
nájsť uplatnenie v praxi. Spýtali sme sa preto
ľudí z nášho mesta: Ako dátum 17. november
zmenil vaše životy? Zmenilo sa vôbec niečo? Je
ponovembrová cesta správna alebo naopak?
„November 1989 neznamená pre nás nič, žiadnu
zmenu,“ konštatujú zatrpknuto prví respondenti.
Ich smutné tváre predznamenávajú tón, v ktorom
sa budú dialógy niesť – je pesimistický. Potvrdzuje
to výpoveď mladého podnikateľa z centra mesta:
„S novembrom prišli veľké očakávania, ktoré sa
však v žiadnej oblasti nenaplnili. Veci sa zmenili
k horšiemu, život je komplikovanejší, chýbajú sociálne istoty.“ Absencia sociálneho zabezpečenia
vnáša obavy nielen do života mladej generácie.
„Hlavne zdravotníctvo je na tom horšie, dnes sa
musíme strachovať či nás vôbec bude mať kto
vyšetriť a z akých peňazí to zaplatíme,“ obáva sa
dôchodkyňa. Ďalší, skôr narodený, respondent
dodáva: „Každý mal prácu, to je najpodstatnejšie.
Bezdomovcov, ktorých dnes vídame na ulici, sme
nepoznali.“
Niektorí opýtaní posúvajú mieru frustrácie ešte
ďalej. Pri otázke sa so zvrašteným čelom zmôžu
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len na stručnú odpoveď. „Nie je lepšie,“ alebo: „Zásadne k horšiemu,“ prípadne rezolútne konštatujú:
„Horšie, horšie, horšie.“ Skeptické pohľady dopĺňajú slová ekonómky v strednom veku: „Vedela som,
že kapitalizmus neprinesie nič dobré. Vzrástla korupcia, radikálne sa zhoršili medziľudské vzťahy.
Jednému na druhom nezáleží, šplháme sa po chrbtoch iných len pre vlastný zisk.“ V mori pesimizmu
sa však objavujú aj postoje nazerajúce na situáciu
o čosi konštruktívnejšie. „Ponovembrové udalosti
priniesli mnoho výhod, predovšetkým pre mladých
ľudí, otvorili sa hranice a s tým prišli nové možnosti. Pre nás, starších ľudí, však zmenu neznamenali,“
priznáva dôchodca. Aj mladý obyvateľ Žiaru hľadí
na zmenu obojstranne: „Veľa vecí je dnes lepších,
mám však problém nájsť prácu i uživiť rodinu, a to
je najhoršie.“ Nie bez výhrad, ale predsa v optimistickom vracajú sa k novembru dvaja zástupcovia
strednej generácie. Najskôr pani: „Áno, 17. november je zaiste krokom vpred, nie tak výrazným ako
sme čakali, ale určite sme sa posunuli,“ a potom
pán: „Dnes ma teší, že sa podarilo zrealizovať nežnú
revolúciu, aj teraz mi však mnoho vecí vadí, hlavne
v politike.“
Aj keď posledné svedectvá niesli kladné posolstvo, neodrážajú názor väčšiny. Tento pozitívny
duch sa zračil vo výpovediach len sporadicky.
Z troch desiatok opýtaných sotva tucet priznal akúsi svetlú stránku novembra 1989, ostatní hľadeli
na tento deň pesimisticky, výhradne kladný názor
sa nenašiel. To, prečo je tomu tak zhrnul vo svojom postoji pán v najlepších rokoch: „Demokracia
priniesla výhody istej skupine ľudí, nás obyčajných
smrteľníkov však nič z jej pozitív nezasiahlo.“ Ambície 17. novembra 1989 sa teda podľa Žiarčanov naplniť nepodarilo. Odzrkadľujúc postoj obyvateľov
mesta, skonštatoval starší pán s trpkým úsmevom:
„Zamat zožrali mole.“
Peter Kováč

(li)

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
321 125 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľností –
pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbou „R1
Žarnovica – Šášovské Podhradie – II. Etapa, zapísaných na liste vlastníctva č. 794 v katastrálnom území Horné Opatovce ako prípad hodný
osobitného zreteľa, a to:
•CKN parcela č. 194/19, vedená ako ostatná
plocha s celkovou výmerou 211 m2,
•CKN parcela č. 195/18, vedená ako ostatná
plocha s celkovou výmerou 133 m2,
•CKN parcela č. 198/13, vedená ako ostatná
plocha s celkovou výmerou 104 m2,
pre žiadateľa: Národná diaľničná spoločnosť,
a. s., sídlo: Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú v katastrálnom
území Horné Opatovce pod líniovou stavbou
„R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie – II. Etapa“,
ktorej výstavba bola vo verejnom záujme.
Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
správy majetku mesta, č. dverí 15, v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.: 045/678 71
43 alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj
zámer predať nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
•stavba – dom so súpisným číslom 263 (bývalá
požiarna zbrojnica), postavená na pozemku CKN
parcele č. 38, zapísaná na LV č. 1136,
•diel č. 1 s výmerou 77 m2, vytvorený na základe
geometrického plánu č. 34611886-38/2011, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom
dňa 3.11.2011 z pôvodnej EKN parcely č. 98/1, ve-

denej ako zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 77 m2, zapísanej na LV č. 3327, ktorý zároveň vytvára CKN parcelu č. 38 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 77 m2.
Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v Žiari
nad Hronom na Svätokrížskom námestí v blízkosti
objektu bývalej pošty – súpisné číslo 265 a rímskokatolíckeho kostola.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor správy
majetku mesta, č. dverí 15, v pracovných dňoch
od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.: 045/678 71 43, alebo
na úradnej tabuli mesta.
(r)

Do útulku pre psov kúpili dobrovoľníci auto
Útulok s karanténnou stanicou spravuje
od 1. mája tohto roku Občianske združenia
Strážni anjeli. Za pol roka sa jeho členom podarilo nájsť domov 60 psom.
Od 1. mája do 4. novembra bolo do útulku
umiestnených 114 psíkov, z toho 17 sa vrátilo pôvodným majiteľom, v dočasnej opatere ich bolo
9, na nový domov čakalo v útulku 28 psíkov a
60 bolo adoptovaných. Martina Vrtáková, OZ Strážni anjeli: „Za celých 6 mesiacov nám žiadny psík
neuhynul a žiadny nebol utratený. Za toto obdobie
sme hlavne vďaka podpore našich sympatizantov mohli kúpiť auto, ktoré nám výrazne pomáha
pri prevozoch psíkov na kastrácie, prípadne iné
operačné zákroky. Útulkovú časť sme rozšírili o ďalšie tri koterce a zrenovovali sme aj kancelárske
priestory.“ Občianske združenie kúpilo aj kosačku,
pomocou ktorej sa kosia výbehy pre psov. Vďaka
finančnej podpore od občanov je každý psík kompletne očkovaný, čipovaný a do nového domova
odchádza i kastrovaný. „Mohli sme zvládnuť aj finančne náročné operácie Black Jacka, Ardy, Bieleho Tesáka, Alexa či Roka. Touto cestou preto všetci
členovia OZ Strážni anjeli v mene psíkov ďakujú
v prvom rade veterinárnym lekárom Vojtechovi
Korpášovi, Michalovi Belákovi a Ľubomírovi Kaprálikovi. Všetkým, ktorí nám darovali 2% z dane, ako aj

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
321 125 v zmysle §9a zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať časť nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, a to pozemok odčlenený na
základe geometrického plánu č. 36636029205/2010 z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5,
vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 51 089 m2, zapísanej na liste
vlastníctva č.1136, a to:
•CKN parcela č. 1149/166 – zastavaná plocha
s celkovou výmerou 364 m2.
Uvedený pozemok sa nachádza v Žiari
nad Hronom v lokalite sídliska Pod vršky, nad
križovatkou ulíc M. Benku a Jesenského a bezprostredne susedí s pozemkom CKN parcelou
č. 1813/46.
Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
správy majetku mesta, č. dverí 15, v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č.: 045/678 71
43 alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)

tým, ktorí nám na účet prispeli akoukoľvek sumou.
Ďakujeme členom Kynologického krúžku i „venčiarom“, ktorí prechádzkami psíkom spríjemňujú dni
v útulku. Ďakujeme ľuďom, ktorí nám poskytujú
dočasnú starostlivosť pre psíkov, ktorých zdravotný stav neumožňuje ich umiestnenie v útulku, ďalej pedagógom a žiakom z „Jednotky“ a „Dvojky“
za materiálne i finančné dary. Veľké poďakovanie
patrí aj občianskym združeniam Psia Duša a Túlavá
Labka,“ vyslovila poďakovanie Martina Vrtáková.
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Poznaj svoju minulosť
...ALEBO PÁTRANIE PO PREDKOCH

Už niekoľko rokov sa na Slovensku realizuje
medzinárodný projekt pre žiakov základných
a stredných škôl Poznaj svoju minulosť alebo
Pátranie po predkoch. Záštitu nad ním prevzal
prezident SR Ivan Gašparovič.
Cieľom projektu je podnietiť záujem žiakov o svoju minulosť, prebudiť hrdosť na svojich predkov, rodinu a krajinu, ale i posilniť svoju pozíciu a kultúrnu
identitu v EÚ. Zároveň zlepšiť medziľudské vzťahy
v rodinách medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi,
zvýšiť mieru vzájomnej tolerancie, založiť tradíciu
vlastných rodinných archívov a kroník, nájsť súvislosti medzi „veľkou históriou“ a dejinami každého
jednotlivca. Žiaci mali získať čo najviac pravdivých
údajov a informácií o histórii vlastnej rodiny.
V školskom roku 2010/11 sa do projektu zapojili
aj žiaci zo Základnej školy na Jilemnického ulici č.
2 v Žiari nad Hronom pod vedením Mgr. Zdenky
Boldišovej, učiteľky dejepisu.
Školáci zisťovali svoj pôvod
Obsahom práce žiakov 2. stupňa bolo zdokumentovať dejiny vlastnej rodiny, zhromaždiť informácie a materiály z histórie svojich blízkych a ich
predkov a z nich potom vytvoriť rodostrom svojej
rodiny. Žiaci sa rozprávali so svojimi rodičmi, starými i prastarými rodičmi, rodinnými príslušníkmi,
hľadali zaujímavé fakty z ich života, spomienky na
ich detstvo a mladosť, ktoré si zaznamenávali. Medzi svojimi predkami hľadali významné osobnosti a
zisťovali, čím sa preslávili. Ako mladí etymológovia
pátrali po vzniku a vývoji svojich priezvisk v rodine. Zhromaždili rôzne fotografie, písomnosti, filmy,
úžitkové i umelecké predmety v domácnostiach.
Zisťovali, aký najstarší predmet vlastní ich rodina, aké zvyky a tradície si uchovávali, ktoré jazyky
ovládali, kam cestovali, kde pracovali, aké mali záujmy, vzácne zbierky, erby či iné artefakty. Zisťovali,
aké osudy postihli ich predkov doma i v zahraničí.

Matúš Sedliak.
Jednoducho – pátrali po pravde o vlastnej rodine.
Žiaci na svojich projektoch pracovali v mesiacoch
november až apríl minulého školského roka. Všetky
nadobudnuté materiály spracovali do rôznych foriem – vytvorili z nich odborné práce v literárnej či
elektronickej podobe na CD alebo DVD.
Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo v apríli
2011, sa zapojili žiaci 5. a 8. ročníka. Práce sa najviac
vydarili týmto žiakom 8. ročníka: Matúš Sedliak –
1. miesto, Andrej Nárožný – 2. miesto a Samuel
Šouc – 3. miesto. Tieto tri najúspešnejšie práce boli
odoslané do celoslovenského kola. Záverečné vyhodnotenie projektu sa uskutočnilo v júni 2011.
Naši žiaci sa umiestnili vynikajúco – spomedzi
64 prác žiakov ZŠ v rámci SR získal Matúš Sedliak

Andrej Nároľný.
so svojou rodinnou kronikou 3. miesto a Andrej Nárožný s elektronickou prezentáciou 6. miesto. Medzi
ocenenými sa do prvej dvadsiatky dostal aj Samuel
Šouc. Všetci traja chlapci boli z VIII. E triedy pre intelektovo nadaných žiakov. Toto krásne umiestnenie
potvrdilo, že ich práce mali naozaj vysokú odbornú
i umeleckú úroveň.
Prostredníctvom projektu sa mali mladí ľudia prepracovať k rozmýšľaniu o cestách k svojmu úspechu poznajúc úspechy a cestu k nim vo svojej rodine a krajine. Ak chceme poznať svoju budúcnosť,
najskôr musíme poznať svoju minulosť. Bez hrdej
minulosti niet krásnej budúcnosti.
Mgr. Z. Boldišová a Mgr. B. Nárožná,
ZŠ na Jilemnického ul. v Žiari nad Hronom

Súkromná obchodná akadémia pripravuje študentov na lepšie uplatnenie na trhu práce
Školský vzdelávací program v Súkromnej obchodnej akadémie je komponovaný na základe požiadaviek zamestnávateľov a vysokých škôl. Ako jediná
škola na okolí sa jej vedenie rozhodlo do neho zapracovať nové predmety, ktoré sú najvyhovujúcejšie pre súčasný trh práce. Zamerali sa hlavne na to,
aby sa študenti školy menej učili mechanicky a rozvíjali odborné kompetencie, ktoré sú nevyhnutné
pre dobré fungovanie v živote. Počas odbornej praxe, ktorú vykonávajú študenti III. ročníka a IV. ročníka v rôznych podnikoch a inštitúciách, sa stretli
s veľmi pozitívnym ohlasom na ich prácu zo strany
budúcich zamestnávateľov. Pravidelne po návrate
žiakov z odbornej praxe si pozorne moninutorujú
názory zamestnávateľov na ich kvalitu práce. Žiaci
vypracujú z odbornej praxe správu, kde sa nachádza hodnotiaci list zamestnávateľa. Správu obhajujú pred odbornou komisiou. Nemenej dôležitá je aj
prezentácia získaných informácií.
Podstatou snaženia je, aby žiak a budúci absolvent školy získal čo najlepšie kompetencie pre
začlenenie sa do praxe. K tomu slúži aj vyučovanie
predmetu cvičnej firmy, kde pracujú ako reálna
firma v praxi. Študenti si ako praktickú maturitnú
skúšku môžu zvoliť vypracovanie projektu Založe-

nia reálnej firmy, spracujú celú ekonomickú agendu, účtovanie. Tieto maturitné projekty sú vypracované na vysokej úrovni a poslúžili aj ako podklad
pri vybavovaní príspevku na podnikanie po skončení školy.
V každej triede je prístup na internet
Samozrejmosťou školy sú plne vybavené multimediálne učebne, kde sa študenti učia pracovať
s ekonomickým softvérom, ktorý je veľmi žiadaný
u budúcich zamestnávateľov. V každej triede sú
zabudované notebooky a dataprojektor, aby si
každý v prípade potreby mohol nájsť na internete
všetko, čo potrebuje. Okrem odborných kompe-

tencií kladie škola dôraz na rozvoj komunikačných zručností, ktoré sú u žiakov na veľmi vysokej
úrovni. Tieto sa rozvíjajú v každom predmete, ako
napr. v predmetoch podniková ekonomika, ekonomické praktikum, cvičná firma, ekonomické
cvičenia, účtovníctvo, interpersonálna komunikácia, spotrebiteľská príprava, právo, slovenský
jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky
jazyk či kalkulácie. Každý študent ovláda umenie
komunikácie ako aj vystupovania a spoločenskú
etiketu, ktorá je nevyhnutná pre bežné fungovanie na úradoch, v bankách či v bežnom živote.
Lucia Mišurdová

Prax v K-Systeme absolvovali (zľava) Ján Oswald, Filip Obert, Samuel Krupa a Miroslav Kúdela.
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Most do sveta autistov

Asida pomáhala deťom spoznávať prostredie.
V mesiacoch jún až september 2011 sa realizoval projekt Most do sveta autistov, ktorý vypracovala Michaela Pribilincová, koordinátorka
práce s mládežou.
Projekt bol zameraný na sociálne začlenenie, terapiu a odborné poradenstvo pre autistické deti a ich
rodiny a uskutočnil sa vďaka grantovému programu Prekročme spolu bariéry Nadácie Orange. Deti
s touto diagnózou sa počas letných prázdnin zúčastňovali odbornej hipoterapie (terapia prostredníctvom koní) a canisterapie (terapia prostredníctvom psov), vďaka ktorým získali nové zručnosti
na zvýšenie samostatného života, čo im zároveň
pomáha ľahšie sa začleniť do spoločnosti. Michaela
Pribilincová: „Odborná pomoc bola poskytnutá aj
rodičom a súrodencom autistických detí. Išlo o pomoc v rôznych formách, ako napríklad odborné
konzultácie, workshopy, školenia a besedy, na ktorých sa zoznámili s novými možnosťami, aké môžu
využiť v ich ťažkej situácii.“
Projekt bol ponúknutý 14 rodičom s autistickým
členom, ktorých združuje Občianske združenie
SPOSA zo Žiaru nad Hronom.
POMÁHALA TERAPIA S KOŇOM A PSOM

Eva Polakovičová, predsedníčka OZ SPOSA ZH:
„Hipoterapie sa zúčastnilo 10 detí, ktoré každé svojim spôsobom reagovalo na terapiu. Bolo krásne
pozorovateľné, ako sa ich pohybová koordinácia
pri tejto aktivite vyrovnávala a upravovala, keďže
tieto detičky trpia aj určitou formou nesprávneho
držania tela a koordinačnými nedostatkami. Určite
rodičia pozorovali u detí aj zlepšenie motoriky a
koordinácie pohybov, a to opakovateľnosťou hipoterapeutickej aktivity.“ I keď spočiatku bola medzi
deťmi nedôvera voči koníkom, postupne dochádzalo veľmi rýchlo ku komunikácii detí so zvieraťom a postupne aj s osobou vykonávajúcou terapiu. „Bolo skutočne zaujímavé pozorovať, ako ktoré
dieťa dokázalo prekonať v sebe strach a prvýkrát
sa zúčastniť na terapii, pričom bolo veľmi dôležité
správne vedenie hipologičky Veroniky Sklenkovej
a namotivovanie detí, aby sa ochotne zúčastnili aj
ďalších hodín terapie a aby im táto aktivita prinášala okrem motivácie aj relaxáciu,“ uviedla ďalej Eva
Polakovičová a vysvetlila, že autistické deti sú v neustálom strese, ktorý im prináša okolitý svet a jeho
podnety. „Je veľmi citlivou záležitosťou u takýchto
detí neprekročiť hranicu, ktorá by zavrela možnosť
prekonať stres a znovu sa pokúsiť zúčastniť sa ponúknutých aktivít. Tu ako pozitívum vidím prítomnosť canisterapeutického psíka Asidy, ktorý pomáhal deťom zoznamovať sa s prostredím, vonkajšími
podnetmi, ktorými sú pre tieto naše deti aj silné
pachy stajne a koní. Neprijateľnosť pachu môže
atakovať akúkoľvek vašu snahu priviesť autistické
dieťa k spolupráci na hipoterapii či inej aktivite,“
spresnila Eva Polakovičová, podľa ktorej skutočnosť, že pri hipoterapii sa zúčastňoval aj psík, bola

veľmi prospešná a uľahčila komunikáciu detí a ich
adaptovanie sa na prostredie, v ktorom sa aktivita
vykonávala.
Aktivít sa zúčastnili aj ostatní členovia rodiny
Canisterapie sa zúčastnilo 14 detí. Špecifiká cieľovej skupiny detí, pre ktoré bola vykonávaná, sú o to
rôznorodé, že každé dieťa si muselo vo svojom svete nájsť cestu komunikácie so psíkom a každé svoj
vzťah k zvieratku prejavovalo svojským a výrazným
spôsobom. „Samotná canisterapia, bola očarujúca,
hlavne pre reakcie detí a ich ochotu spolupracovať.
Skupinová terapia pre niektoré deti však možno
nebola tá pravá. Niektoré naše deti sa veľmi neradi
delia o záujem a radi si privlastňujú nielen veci, ale
aj osoby a za osobu pri canisterapii teda môžeme
považovať aj psíka. Svoju žiarlivosť potom dávali
najavo rôzne a možno aj určitou nevhodnosťou
správania. Preto niektoré deti potrebovali, aby sa
s nimi pracovalo individuálne, aj keď skupinová
terapia mala tiež svoje hodnoty,“ konkretizovala
ďalej Eva Polakovičová. Vnímavému rodičovi, a takí
sú podľa Polakovičovej všetci rodičia autistických
detí, určite tieto aktivity priniesli nové poznanie o
možnostiach ich detí a ponúkli relaxáciu a novú
skúsenosť aj pre nich samotných. Výhodou bolo,
že aktivít sa zúčastnili aj ostatní rodinní príslušníci –
rodičia, súrodenci, starí rodičia, pre ktorých to bolo
rovnako obohacujúce a určite veľmi prospešné.
„Mne osobne je trošku ľúto, že sa nám nepodarilo
zapojiť viacej detí. Je však treba povedať, že je veľmi
ťažké zapojiť naše deti do novej aktivity, v novom
prostredí, s novými ľuďmi. Niektoré naozaj nevedeli prekonať svoj stres, či prijať novú možnosť. Všetko
nové je pre naše deti ťažké a tak nebezpečné, že
neradi hľadajú v sebe silu skúsiť to. Aj niektorí rodičia sú obratnejší v presadzovaní novôt do života
svojich detí a niekedy to skutočne nejde. Ale skúšame stále, lebo jedno ráno sa to podarí. Je veľmi dôležité, aby sme deťom robili radosť, a to práve v tej
chvíli, keď to najviac potrebujú. Deti s autistickým
syndrómom veľmi, preveľmi zle prekonávajú stres
a pre nich je stresom aj pre nás nepovšimnuteľná
situácia, drobnosť, maličičká zmena. Je na nás,
ako im môžeme tento náš svet spríjemniť a uľahčiť im zvládať nepredvídateľnosť okolitého sveta,
ako sa nám podarí sprevádzať ich životom a robiť
im radosť, bojovať za nich s okolím, ktoré neprijíma inakosť ich osobností.“ Rodičia autistických
detí nepotrebujú vzbudzovať ľútosť, ale zapojiť sa
v miere, aká je pre nich možná, do diania a aktivít,
ktoré sú pre ich deti prospešné a prinesú im radosť
a naplnenie pre okolie nepochopiteľného sveta,
v ktorom dokážu žiť ľudia s autizmom. Hipoterapia
a canisterapia bola jednou z možností spríjemniť
chvíle autistickým deťom. „Poďakovanie patrí pani
Pribilincovej a Sklenkovej, ktoré nám to umožnili a pripravili individuálny terapeutický program
pre deti,“ dodala na záver Eva Polakovičová.
(li)
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Terapia so psom pomáha deťom
pri začleňovaní do spoločnosti.
Autizmus je skrátený názov pre skupinu
ochorení, ktorá je v poslednej dobe označovaná skôr zastrešujúcim názvom „pervazívne vyvojové poruchy, či autistické kontinuum“. Ľudia
v tomto kontinuu majú problémy v sociálnom
správaní, deficity vo verbálnej aj neverbálnej
komunikácii a obmedzené a stereotypne sa
opakujúce vzorce správania a záujmov. Podstata autizmu nespočíva vo vonkajšom chovaní
a nie je viditeľná navonok. Jedná sa o problém
neschopnosti pripísať veciam význam. Jedinci
s autizmom majú problémy interpretovať svet
ako jednu zjednotenú jednotku. Inými slovami,
pre stromy nevidia les. A toto je problém zdieľaný všetkými osobami s autizmom. I tak sa spôsob ako sa tento problém prejavuje v oblasti
správania, výrazne líši u jednotlivcov. Navonok
neuvidíte, že máte pred sebou autistu – nemajú
spoločné vonkajšie charakteristiky. Autistické
dieťa je rovnako krásne ako dieťa bez autizmu.
Sú si podobný vo vnútri – premýšľajú inak než
ľudia bez autizmu, premýšľajú v čistejších líniách akoby priehľadnejšie, ale to uvidíte len ak
sa snažíte, ak ste ochotný zdieľať ich cestu.
SPOSA Žiar nad Hronom – Spoločnosť
na pomoc osobám s autizmom je združenie rodičov autistických detí a mládeže a odborníkov
pracujúcich v tejto oblasti, ktorý sa organizujú
za účelom chrániť a hájiť záujmy osôb postihnutých autizmom a je štruktúrnou jednotkou SPOSA, ktorá je riadnym a stálym členom
medzinárodnej organizácie Autism-Europe
so sídlom v Bruseli, bola založená v roku 1994
a v súčasnosti pôsobí na celom území Slovenska v rámci 17 regionálnych centier. Žiarske OZ
je zaregistrované od decembra 2010. V SPOSA
Žiar nad Hronom je ku dnešnému dňu evidovaných 18 detí s autizmom, toto číslo však neodzrkadľuje reálny počet osôb so spomínanou
diagnózou v ZH a okolí. Rodiny, ktoré sú našimi
členmi sú zo Žiaru a jeho okolia, ale aj z okolia
Zvolena a Novej Bane. Autizmus je vo väčšine
prípadov diagnostikovaný medzi 3. až 6. rokom
veku dieťaťa, štatistika pre aspergerov syndróm
je okolo 7. a 8. roku veku dieťaťa. Je nutné zdôrazniť, že včasná diagnostika dieťaťa s autistickým syndrómom je veľmi dôležitá pre jeho
vývoj a možnosť aktívnej terapie a práce, čo
vedie k zlepšeniu kvality života detí a ich rodín.
OZ SPOSA Žiar nad Hronom chce touto cestou
osloviť aj ďalších rodičov, ktorí majú podobný
osud a ponúknuť im možnosť skontaktovať sa
a riešiť svoje problémy: sposa.zh@gmail.com.
Mgr. Eva Polakovičová,
predsedníčka SPOSA Žiar nad Hronom
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MsKC pozýva
do divadla

8. 12. 2011

o 18.00 hod.

TÚLAVÉ
DIVADLO

Bratislava
E. Rostand:

CYRANO
Veselý príbeh
o nose
so šermiarskymi
súbojmi
Hrajú.
L. Rózsa Hurajová,
K. Mikulčík, Š. Martinovič,
Š. Richtárech, J. Nvota

Réžia: J. Nvota

Vstupné: 6,50€

SUPER 8
19./20.11. o 19.00 hod. (sci-fi, USA, 112 min., české titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

BLÁZNIVÁ, HLÚPA LÁSKA

DOM

15.11. o 19.00 hod. (komédia, USA, 118 min., slovenské
titulky)
Vstupné: 2,30 €

22.11. o 19.00 hod. (dráma, SR/ČR, 100 min., slovenská
verzia)
Vstupné: 2,30 €

TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

noviny.ziar.sk

ZRODENIE PLANÉTY OPÍC
26./27.11. o 19.00 hod. (sci-fi, USA, 105 min., slovenské
titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

LÓVE
29./30.11. o 19.00 hod. (romantická dráma, SR/ČR,
90 min., slovenská verzia)
Vstupné: 2,50 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOPLETÝCH DO 15 ROKOV
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STREDOŠKOLÁK

Mesto Žiar nad Hronom, Mestské kultúrne
centrum a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari
nad Hronom vás pozývajú na 15. ročník podujatia servisu profesijných informácií pre voľbu
povolania žiakov 8. a 9. ročníkov základných
a špeciálnych základných škôl Stredoškolák.
Podujatie sa uskutoční 22. novembra v čase
od 9.00 do 16.00 hod. v Mestskom kultúrnom
centre.
Príď a získaš:
•prehľaď o možnostiach štúdia na stredných
školách v regióne,
•aktuálne informácie o otváraných študijných a
učebných odboroch,
•informácie o štúdiu tebe a tvojim rodičom poskytnú priamo študenti a pedagogickí zamestnanci jednotlivých stredných škôl,
•cenné rady ti poskytnú odborní zamestnanci
CPPPaP,
•máš možnosť vyskúšať si počítačový program, ktorý ti pomôže v rozhodovaní a orientácii pri výbere štúdia
na strednej škole.
Všetkým záujemcom, vrátane žiakov so špecifickými poruchami učenia, a ich rodičom
poskytnú poradenstvo v oblasti profesijnej
orientácie odborní zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva
a prevencie. Viac informácií získate na telefónnych číslach: 045/673 22 80 a 045/672 66 10,
príp. e –mailom na: pppzh@stonline.sk.
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INFORMÁCIE
vanie večernej oblohy astronomickou technikou.
Dňa 18. novembra o 18.00 hod.
Mike Oldfield – majster tisícich plejbekov
Jedna z najzaujímavejších postáv art-rockovej a
populárnej hudby 20. storočia. Nesmrteľnú slávu si
získal už ako mladík debutom Tubular Bells. O jeho
zaujímavej osobnosti i plodnej skladateľskej dráhe
rozpráva ďalší zo série hudobných programov. Dňa
24. novembra o 19.00 hod.
Hrozba z nebies
Nie raz v histórii sa stalo, že bola Zem zasiahnutá veľkými asteroidmi, zrážka s ktorými znamená
pre ekosystém planéty vždy vážne následky. Aké
najznámejšie prípady takýchto udalostí poznáme?
Hrozí dnes planéte Zem bezprostredné nebezpečenstvo? Vieme sa proti prípadnej hrozbe z vesmíru v súčasnosti účinne brániť?
Videofilm vo Hviezdnej sále doplní demonštrácia
aktuálnej oblohy a v prípade priaznivého počasia
pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadom. Dňa
25. novembra o 18.00 hod.

S tebou ma baví noc

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

17.11. MUDr. E. Považancová, ProCare, Žiar
nad Hronom (601 30 20)
19.11. MUDr. Ingrid Kupcová, Ul. Dr. Janského 2,
Žiar nad Hronom (672 22 72)
20.11. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
26.11. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 73)
27.11. VK STOM, Ul. M. R. Štefánika 24, Lutila
(672 20 71)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Hľadám domov
BRUNO

Bruno je asi 10-mesačný pes. Je to mladý, zdravý psík s jemnou čiernou
srsťou. Je veľmi priateľský, môže ísť aj k deťom.
Hodil by sa do rodinného
domu so záhradou.
ŠANI

Je to milý, neagresívny
psík, znášanlivý s inými
psíkmi, zvyknutý bývať
v byte. Je mladučký, už
je kastrovaný, čipovaný,
očkovaný a odčervený.

MICKEY
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Umelecké slovo a divadlo
AMDIV – prehliadka amatérskych divadiel. Dňa
19. novembra od 9.00 hod. v POS.
Kultúrno-spoločenské podujatia
Tanečná škola Wanted – tanečné tréningy.
V dňoch 18. a 25. novembra v čase od 15.30 hod.
v POS.
Škola tradičných a súčasných remesiel
Tradície Rómov – dňa 24. novembra o 10.00 hod.
v POS.
Remeselná zručnosť – dňa 25. novembra o 9.00
hod. v DSS Doména.
Klub paličkovanej čipky – dňa 26. novembra
o 15.00 hod. v POS. Každú stredu detský krúžok
ĽUT v ZŠ s MŠ Š. Moysesa o 13.30 hod.
Výstava
Najkrajšia dovolenková fotografia – celoslovenská fotografická súťaž so zahraničnou účasťou.
Výstava je sprístupnená do 31. decembra v Múzeu
vo Svätom Antone.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále oboznamujúci s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po Slnečnú sústavu, počnúc veľkým
treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét a
bezprostredného okolia nášho domova. Poskytne
tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých
úkazov ako sú meteory či zatmenia. Po skončení za
priaznivých poveternostných podmienok pozoro-

Koncom októbra mali žiaci 2. A, 3. A a 4. A triedy
z „Dvojky“ možnosť zažiť netradične školu po tme.
Zažili večer plný strachu, hier, kúziel a tvorivosti.
Mohli sa zapojiť do tvorivých dielní, s baterkou
v ruke absolvovať krkolomnú dráhu, strašidelnú
komnatu, návštevu školy ježibaby Janky a kuchyňu ježibaby Zuzky. Bodkou za večerom plným
tajomstiev bola hra na tmavom školskom dvore.
Pred pol nocou sa „poniektorí“ unavení v triedach uložili spať. Nový deň sme začali rozcvičkou
na školskom dvore. Dobrá nálada potom pokračovala počas celého vyučovania.
„Dvojka“
POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY

15.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
16.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
17.11. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
18.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
19.11. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
20.11. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
21.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
22.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
23.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
24.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 4
25.11. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
26.11. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris
27.11. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
28.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
29.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
30.11. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
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Ľudská krutosť naozaj
nemá hranice! Tento prekrásny vlčiak nás čakal
priviazaný pri bráne do
útulku. Mickey je obrovský a mohutný ovčiak,
veľmi prítulný, ale určite by aj postrážil. Môže
mať asi 3 roky. Zatiaľ nevieme ako reaguje
na iné psíky.
ALMA

Alma je staršia sučka
nemeckého ovčiaka.
K ľuďom je priateľská,
ale rodinný domček
by vedela postrážiť. Je
v dobrom zdravotnom
stave, má pekné zuby, je
stále aktívna, ale pravdepodobne je slepá na
jednoočko.Hodilaby sa aj
k starším ľuďom, keďže už nepotrebuje toľko
vychádzok a je pokojnejšia ako mladý pes.
BLACK JACK

Black Jack je veľmi
hravý. Hodil by sa najmä
k deťom, síce je dospelý, ale povahovo je
úplne ako šteniatko.
Je neagresívny, nič mu
nevadí. Je strednej veľkosti, síce vyzerá ako
vlčiak, ale je o polovicu
menší. Má asi 3 roky.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho
družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle:
0908 661 737.
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INZERCIA

PREDAJ
•Predám málo používanú gaučovú súpravu, foto
možem poslať mailom. Cena: 450 €. T: 0917 558 047

www.geodesy-service.sk

24/23

•Predám kvalitný agátový, repkový med a med z horských kvetov v cene 5 € za 7 dcl pohár a domácu me27/2
dovinu, 8 € za 1 l fľašu. T: 0908 964 028
3

Práce v katastri nehnuteľností:

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám pozemok v obci Vyhne, vhodný na stavbu
rekreačného objektu alebo rodinného domu.
3/23
T: 0905 255 386
•Výhodne predám nehnuteľnosť v obci Orešany pri
Piešťanoch, vhodnú na trvalé bývanie alebo ako rekre4/23
ačný objekt. T: 0905 255 386
•Predám 1-izbový byt na Etape v Žiari nad Hronom,
Ul. Novomeského, plastové okná, slušný vchod. Cena:
20 000 €. T: 0905 604 144, e-mail: mennge@gmail.
5/23
com
•Predám garsónku, 5/11, s loggiou. Cena dohodou.
6/23
T: 0907 146 437
•Predám 2,5-izbový byt, komplet zrekonštruovaný,
7/23
v centre mesta. Cena dohodou. T: 948 405 402
•Predám 1-izbový byt, Etapa, zrekonštruovaný, OV.
8/23
T: 0905 748 007
•Predám garsónku, Etapa 5/11, s loggiou, pôvodný
12/23
stav, Ul. Chrásteka. T: 0907 146 437
•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 26813/23
•Predám nedokončenú novostavbu väčšieho RD
v Kosoríne na pozemku 1026 m2. Sedlová strecha
so škridlou, pivnice pod celým domom. Pekný výhľad,
tiché prostredie, dobrý prístup z hlavnej cesty, tri vchody
do domu. Vhodný pre viac generačnú rodinu, aj na podnikanie. Cena 82 000 € alebo podľa najvyššej ponuky.
Dohoda možná. T: 0948 906 022, 045/679 61 56; e-mail:
17/23
maridanka@gmail.com
•Predám stavebný pozemok v Kosoríne. Cena dohodou. T: 0948 906 022, 045/679 61 56; e-mail: maridan18/23
ka@gmail.com
•Predám rodinný dom s hospodárskou budovou
v Lutile (horná časť, nad tenisovými kurtami).
21/23
T: 0908 661 726
•Predám pekný 3-izbový byt s garážou.
22/23
T: 0905 566 547, cez SMS po 16.00 hod.
•Predám 2-izbový byt na Etape, voľný ihneď.
23/23
Cena: 28 000 €. T: 0917 558 047
•Predám krásny 3-izbový byt na 2. poschodí pri
plavárni + 2 loggie. Je možná aj výmena za 2-izbový
na 2. – 3. poschodí v meste alebo na Etape, blízko
mesta. Cena dohodou. T: 0949 261 917, 0917 510 238
26/23
– večer.
•Predám v centre obce Lutila gazdovský dom s hospodárskou budovou, po čiastočnej rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Cena dohodou.
T: 0904 560 513 – po 16.00 hod., 0903 507 045 – po
celý deň.

•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

28/23

•Predám alebo dám do prenájmu 1-izbový byt oproti ČS Slovnaft, Ul. SNP, 43 m2, 2 x loggia. Cena: 23 000 €,
30/23
dohoda možná. T: 0908 776 157
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt
na Pod vrškoch. Byt má plastové okná, loggiu.
1/23
T: 0905 577 327
•Dám do prenájmu zrekonštruovanú garsónku
2/23
s loggiou, na Ul. Sládkovičovej. T: 0905 577 327
•Dám do prenájmu slnečný 2-izbový byt v CENTRUM
II, s výmerou 50 m2. V byte sú vymenené plastové
okná, vystierkované, vymaľované, plávajúce podlahy,
vymenená kuchynská linka. Byt je voľný ihneď. Ná11/23
jomné: 300 €. T: 0907 048 586
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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:
•tehlová garsónka v Žiari nad Hronom,
Ul. SNP, pri hoteli LUNA, v pôvodnom stave.
Cena: 17.900,00 EUR, výmera: 24 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
•2,5-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 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. Hviezdoslavova, kompletne
zrekonštruovaný. Cena: 43.000,00 EUR, výmera:
63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari
nad Hronom, Ul. Pod vŕšky, v pôvodnom stave.
Nová cena: 41.500,00 EUR, výmera: 69 m2
•3-izbový panelový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Sládkovičova, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 49.920,00 EUR, výmera: 75 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom,
Ul. M. R. Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 51.500,00 EUR, výmera: 74 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám.
Matice slovenskej, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 69.500,00 EUR, výmera: 112 m2
•4-izbový tehlový byt s dvomi loggiami v Žiari
nad Hronom, Ul. Jesenského, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 128.000,00 EUR, výmera: 89 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 55.000,00 EUR, výmera
pozemku: 1.056 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave
pripravený na rekonštrukciu. Cena: 26.500,00
EUR, zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozem-

ku: 595 m2
•RD v Lutile, v pôvodnom stave. Cena: 27.500,00
EUR, zastavaná plocha: 418 m2, výmera pozemku: 812 m2
•RD v Starej Kremničke, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 58.000,00 EUR, výmera pozemku:
817 m2
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 69.160,00 EUR, zastavaná plocha: 299 m2, výmera pozemku: 1614 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 Bzenici, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
41.490,00 EUR, zastavaná plocha: 1.023 m2, výmera pozemku: 1.207 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

•Hľadám do prenájmu garáž v Žiari nad Hronom.
16/23
T: 0902 376 458
•Od 1.1.2012 prenajmem Gotickú vináreň v Kremni29/23
ci. T: 0915 233 347
AUTO MOTO
•Predám Ford Mondeo Combi, r. v. 1997, benzín

noviny.ziar.sk

+ oficiálne LPG, STK 10/2012, plne pojazdné. Cena:
15/23
560 €. T: 0948 230 005
•Predám zimné pneumatiky Matador 165 x 70 – R13:
4 kusy. Cena: 20 €/kus; ďalej predám disk so zimnou
pneu na vozidlo Favorit. Cena: 20 €. T: 0902 078 209,
25/23
045/673 21 88
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SPOMIENKA

Dňa 13. novembra sme si
pripomenuli 5 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko
Mgr. Gejza Nagy.
Venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka, deti a vnúčence.

SPOMIENKA

Dotĺklo srdce,
ktoré nás milovalo,
zamdleli ruky,
ktoré pre nás toľko vykonali.
Dňa 20. novembra si
pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá mama, stará mama a prastará
mama
Alžbeta Barbora Moravčíková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci bolesť zostane a tiché
spomínanie.
Dňa 26. novembra si pripomenieme 7 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustil náš syn, brat, švagor
a strýko
Július Štyriak.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, súrodenci,
švagor a synovci Rastík a Urbanko.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

Poďakovanie

SPOMIENKA

Len kytičku kvetov z lásky
vám na hrom môžeme dať,
pokojný spánok vám priať,
modlitbu tichú a s bolesťou
v srdci na vás spomínať.
Dotĺkli srdcia,
ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka vám, starkí,
za všetkých nás.
Dňa 18. novembra uplynú 4 roky od chvíle,
keď nás opustila naša drahá
Emília Balážová
a 40 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý
Ľudovít Baláž.
S úctou spomínajú dcéry a syn.

Len láska zostane,
tá smrť nepozná.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom,
známym a kolegom z výpočtového strediska, ktorí na
poslednej ceste odprevadili
nášho drahého
Ing. Eugena Nováka,
ktorý nás navždy opustil dňa 12.10. 2011
vo veku 83 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
S úctou a láskou manželka Magdaléna a dcéra
Erika s rodinou.

stí
EsvVetEslaLdYkoN

•DOMÁCE ZÁKUSKY
TORTY
- podľa želania aj atypické
- dia a bezlepkové výrobky
na objednávku

Firma presťahovaná
Andrea Martinová - Cukráreň EVELYN

PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY NA VIANOCE

Predajňa:
Svätokrížske námestie 37
( Stará pošta)
Akcie:
965 01 Žiar nad Hronom
vždy streda ochutnávka našich zákuskov
Otvorené:
vždy piatok pri nákupe zákuskov nad 4 € - zákusok grátis
Pondelok - Piatok
9.00 - 18.00 hod.
Sobota-Nedeľa
10.00 - 12.00 hod.

PONUKA V CUKRÁRNI EVELYN

www.evelyn.sk
Mobil: 0907 817 153
0905 798 542

SME S VAMI
UŽ DVA ROKY

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

www.ziar24.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
•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
•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
•orná pôda o výmere 4 ha, okolie ZH, 0,30 € / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 10 ha, 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
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11,- € / 331,39 Sk / m2

).
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•obchodno-kancelársky priestor (dvoj kancelária), Banská Bystrica
•budova s kancelárskymi + dielenskými priestormi v areáli ZSNP, Žiar nad Hronom, 140.000,- € / 4.217.640,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300,- € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička, 266.000,- € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)

Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom

noviny.ziar.sk
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Bratia Grimmovci na „Dvojke“

Boli raz dvaja bratia, ktorí sa mali tak radi, že
si ešte ako deti sľúbili, že sa nikdy nerozlúčia, až
kým ich smrť nerozdelí. A tak sa aj stalo. Starší
z nich sa volal Jakob, mladší Wilhelm. Ich priezvisko bolo Grimm, čo síce v slovenčine znamená „zlosť“, ale títo bratia vôbec neboli zlostní či
zlí. Boli dobrí, priateľskí, mali radi ľudí, knihy a
kvety. Nadovšetko však milovali svoju nemeckú

otčinu, slobodu a pravdu.
Práve život a dielo bratov Grimmovcov sa stalo
ústrednou témou podujatia Grimmovci na „Dvojke“, ktoré naša škola pripravila pre svojich žiakov.
Žiaci čítali známe aj menej známe rozprávky, zhotovovali záložky do kníh a pripravovali si divadielka, ktoré hrali pre svojich spolužiakov. Triedy sa tak
premenili na rozprávkové komnaty, kde svoj príbeh porozprávala Snehulienka, Kocúr v čižmách,
Stolček, prestri sa!, Popoluška, Kráľ Drozdia brada
či Duch vo fľaši.
Žiaci pracovali s knihami v školskej knižnici a informácie o živote Grimmovcov hľadali na internete.
Rozvíjali svoju fantáziu, vylepšili svoje prezentačné
zručnosti. Mali možnosť vyjadriť sa výtvarne i slovne. Zo života bratov Grimmovcov si môžeme brať
príklad všetci. Rozprávky nás učia hľadať dobro a
krásu. A preto by sme nemali zabúdať aj na spoločnosť, ktorú nám ponúka kniha.
Simona Kyselová

Tekvičková párty
va. Keď sme sa občerstvili žabím slizom, spolu sme
si zatancovali ježibabí tanec. Hoci v tento deň bolo
v škôlke aj plno strašidiel, čarodejníc a duchov, pre
nás to bola veľká zábava.
Kolektív MŠ – Sládkovičova č. 1

Tekvičky malé, usmiate, veľké, nahnevané, oranžové, žlté, zelené a pomedzi ne aj najrôznejší duchovia, tak takúto spoločnosť ste mohli stretnúť u nás
v stredu. Okrem veselej výzdoby sme si tekvičky
mohli pripraviť aj sami. Poznáte recept na žabí sliz?
Nás ho naučila pripravovať jedna ježibaba, ktorá
k nám priletela na metle. Tajným zaklínadlom sme
si vyčarovali metly aj pre nás, chceli sme si ich totiž
vyskúšať. Súťažili malí aj väčší a bola to riadna zába-

Škôlkari starým rodičom
Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám, starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla,
aj mne sa tiskajú slzy do hrdla.
Nech sa vám predĺži vaša životná púť,
zo srdca želajú vaša vnučka a vnuk.
Posledný októbrový týždeň so spevom,
tancom a básňami privítali starých rodičov deti
zo Materskej školy na Ul. Dr. Janského pri príležitosti mesiaca Úcty k starším. Posedenie bolo
príjemné, starí rodičia úsmevom a potleskom
odmenili vystúpenie detí. Na záver deti podarovali s božtekom svojim starým rodičom
s vďakou srdce maľované.
Darina Pinková, MŠ na Ul. Dr. Janského

Škôlkari spoznávali prírodu
Deti z motýlikovej, lienkovej a včielkovej triedy
a učiteľky z Materskej
školy na Ul. Dr. Janského
v Žiari nad Hronom sa
v polovici októbra zúčastnili jesennej vychádzky.
Prišli až k Lutilskému potoku. Akcia bola úspešná a splnila svoj účel, o čom
svedčí nasledovná básnička:
JESENNÁ VYCHÁDZKA
Evka dala povel k odchodu,
dali sme sa do pochodu.
Batôžky mamky pobalili, aby sa deti pobavili.
Jeseň prišla, vietor fúka, nás zlákala žltá lúka.
Pridali sme do kroku, prišli sme až k potoku.
A tam sme si poskákali, kto najďalej, sme hádzali.
Pravá, ľavá, poľná tráva, každý prekážky zdoláva.
Prírodu sme spoznávali, lesné plody nazbierali.
A čo potom?
Nazreli sme do batôžkov, joj to bolo zrazu rožkov.
Aj sme trochu vyhladli, maškrty nám v hod padli.
A ak chcete všetko vedieť, že či nám sily stačili?
Hej, veď sme sa tešili.
Kolektív učiteliek a deti z MŠ,
Ul. Dr. Janského č. 8

noviny.ziar.sk
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Deň strašidiel

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom pripravilo koncom októbra v areáli Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika Deň strašidiel.
Malí i tí väčší návštevníci sa mohli báť v strašidelnom hrade grófa Drakulu či v podpalubí pirátskej
lode, kde sa pokúsili nájsť stratený kľúčik strašného
kapitána. Mohli si svoj osud vypočuť z úst veštice a
vypiť čarovný nápoj od ježibaby. Tajomná Morticia
Adamsová pomaľovala líca malých návštevníkov
pavučinami a pani čarodejnica zase čarovala s deťmi krásne obrázky. Každý si mohol vybrať to, čo sa
mu najviac páčilo a zúčastniť sa rôznych pripravených aktivít. Druhý ročník vydareného podujatia
sprevádzalo príjemné počasie, ktorého sa zúčastnilo veľké množstvo detí z materských a základných
škôl. V poobedňajších hodinách prišli deti aj so svojimi rodičmi z celého Žiaru nad Hronom, aby si tiež
vyskúšali takéto zábavné bátie a spolu so svojimi
deťmi prežili príjemné chvíle. Za pomoc pri príprave Dňa strašidiel ďakujeme deťom a vychovávateľkám zo Školského klubu detí Úlik pri ZŠ na Ul. M.
R. Štefánika 17, žiakom osemročného Gymnázia M.
Rúfusa v Žiari nad Hronom a všetkým, ktorí nám zapožičali materiál či poskytli svoje služby, aby sa vám
toto podujatie páčilo.
Mgr. Ján Kubina

Popoludnie so starkými

My sme malé detičky, čo majú šikovné staré mamičky. V októbri nám nosili všetko to, s čím oni
niekedy žili. Na Deň ľudových tradícií sme šikovné
tety pozvali, aby nám netradičné ľudové techniky
ukázali. My sme v krojoch tancovali, prvé bábiky
Popky sme si vytvárali. Pani učiteľky nám na ľudovú
nôtu zaspievali, „na priedomí“ divadielko zahrali.
Do tried naše starké zavítali, aby nám svoje zážitky
z detstva rozpovedali. Pri rozprávkach, čo nám prečítali, nejedným z nás sa očká zatvárali. Spolu sme
si posedeli, piesňou, tancom sme ich odmenili. Darček sme im z lásky dali a na líčko pobozkali.
MŠ – elokovaná trieda na Ul. A. Kmeťa 17
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Úspech dorastencov v I. kole Slovenského pohára
KARATE

V sobotu 29. októbra sa v Galante konalo
1. kolo Slovenského pohára dorastencov a juniorov v karate.
Žiarsky karate klub reprezentovali traja pretekári
trénujúci v Hornej Ždani. Martina Tatárová si vyskúšala štart medzi staršími dorastenkami, aj keď
vekovo ešte do konca tejto sezóny patrí medzi
mladšie dorastenky. V kategórii dorasteniek do 54
kg bola najmladšia, napriek tomu si dokázala vybojovať krásne tretie miesto. Súperky pochopili,
že na budúci rok im pribudne riadna konkurencia.
Ako druhý do bojov zasiahol Rastislav Štyriak. Do
jeho kategórie juniorov do 55 kg sa neprihlásil ani
jeden súťažiaci, tak štartoval v ťažšej kategórií. Ras-

ťo sa nezľakol ani ťažších súperov a premožiteľa
našiel až vo vyrovnanom finále. Našou poslednou
pretekárkou bola Michaela Ďurišová v juniorkách.
V kategórií mala viacero vynikajúcich súperiek.
Prvý zápas vyhrala nad reprezentantkou z Banskej
Bystrice, a potom sa stretla s tohtoročnou medailistkou z majstrovstiev sveta, kde prehrala tesne
2:1. Následne prehrala zápas o tretie miesto, a tak si
ako jediná neodniesla medailu z tohto turnaja.
Prvé kolo Slovenského pohára nám odhalilo naše
silné, ale aj slabé stránky a ukázalo nám, na čom
máme do ďalšieho kola zapracovať a čo zlepšiť.
Foto: Ivan Tatár

Radovan Černák, tréner

Žiarski hokejbalisti so Žilinou konečne víťazne
SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA

10. kolo: N-Sport Trend Žiar n. Hronom – Imperial Vitamins Martin 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Gól: Ruttkay.
Zostava: Náter, Gordík – Pračka, Gáborík,
Kamo, Pukač, Strohner, Mojžiš – Ruttkay, Plandor, Považanec, Pastorok, Matuška, Vallo, Takáč, Šulek, Uhrovič, Kukla, Nemček, Heckl.
Ostatné výsledky: ŠK Profis 32 Bratislava – ŠK 98
Pruské 1:5, DT Žirafa Pov. Bystrica – Jokerit Petržalka
1:5, MŠK Kežmarok – MHBO Géci Liptovský Mikuláš
8:0, HBC Žirafa Žilina – Reebok Ružinov 2:3sn, HBK
Nitrianski rytieri Nitra – HBK Kometa Vrútky 5:2, LG
TPS Bratislava voľno.
11. kolo: Hbk Kometa Vrútky – N-Sport
Trend Žiar n. Hronom 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
Góly: Takáč, Uhrovič...mmmmmGóly:Takáč,Uhrovič.
Zostava: Náter, Slávik – Dobrík, Pukač, Strohner,
Kamo, Šulek, Heckl – Plandor, Ruttkay, Mojžiš,
Pastorok, Matuška, Vallo, Uhrovič, Takáč, Nemček.
Prvá tretina patrila domácim, ktorí sa najmä vďaka presilovým hrám dostávali do tlaku. Výhodu
o dvoch hráčov mali prvýkrát už v 6. minúte, no
využiť ju nedokázali. Hráči N-SPORT TRENDu vstúpili do zápasu nekoncentrovane, hrali nedisciplinovane, čo sa odzrkadlilo aj na priebehu prvej

tretiny. Vrútky sa dostali do vedenia po nedôslednom pokrytí domáceho hráča. Druhý gól pridali
o 20 sekúnd, opäť po pasívnom bránení zo strany
hostí. Vzápätí na to sa však Žiarčanom podarilo
znížiť prostredníctvom Takáča, ktorého našiel Heckl. Na strane hostí však došlo k ďalším vylúčeniam
a druhú presilovú hru o dvoch hráčov domáci už
využili. Rozdiel skóre mohol byť po úvodnej časti
hry výraznejší, žiarsky tím však podržal výborne
chytajúci brankár Náter. Druhé dejstvo prinieslo vyrovnanejší hokejbal, v ktorom vynikli obaja
brankári. V polovici zápasu si hráči Komety opäť zahrali presilovú hru, ktorú využili ukážkovou akciou
po zlom striedaní hostí a zvýšili na rozdiel troch
gólov. Až od tohto momentu si arbitri stretnutia začali všímať nečisté zákroky aj na strane domácich,
no na posudzovanie zákrokov mali rozdielny meter aj naďalej, z čoho ťažili hráči Vrútok. Do tretej
tretiny nastúpili žiarski hokejbalisti ako vymenení.
Všetky sily sústredili do útoku a od 5. minúty mali
výraznú prevahu. Achilovou pätou žiarskeho tímu
sú však presilové hry a ani v tom zápase nedokázali žiadnu premeniť. Tlak Žiarčanov však pokračoval, no niekoľko čistých šancí nedokázali premeniť. Ujala sa až strela Uhroviča po závare pred

bránou domáceho brankára. V závere sa hostia
ešte pokúsili o vsietenie gólu, no ani odvolanie
brankára im nepomohlo. Zdroj: sporttrend.eu
Ostatné výsledky:
Imperial Vitamins Martin – ŠK Profis 32 Bratislava 4:1, ŠK 98 Pruské – LG TPS Bratislava 3:6,
HBK Nitrianski rytieri Nitra – HBC Žirafa Žilina 7:2,
Reebok Ružinov – DT Žirafa Pov. Bystrica – odložené, MŠK Kežmarok – voľno, Jokerit Petržalka –
MHBO Géci Lipt. Mikuláš 4:5, Predohrávka 12. kola
- HBK Nitrianski rytieri Nitra – DT Žirafa Pov. Bystrica
4:1.
12. kolo: N-Sport Trend Žiar n. Hronom – HBC
Žirafa Žilina 4:3sn (1:0, 1:3, 1:0 – 1:0)
Remíza bola spravodlivá. Domáci ťažili predovšetkým z množstva početných preváh, Žilinčania
sa o výhru pripravili sami. Oslabenia stáli veľmi veľa
síl, ktoré v závere chýbali, na takto veľkom ihrisku
to je poznať, a to zrejme aj rozhodlo. V mnohých
fázach ale hrali rozhárane, lepšie pasáže sa menili so slabšími a boj o posledné postupové priečky
do play-off sa tak pekne zamotáva.
Ostatné výsledky: LG Bratislava – VItamins Martin 2:6, MŠK Kežmarok – ŠK 98 Pruské 8:2, Ružinov
BA – Jokerit BA 11:5, Sharks BA – Vrútky 1:5.

Sedem medailí z majstrovstiev pre žiarske Delfínčatá
Ďalšie umiestnenia: Eva Piatriková: 50 m voľný
spôsob 4. miesto, Michal Ivanec 400 m voľný spôsob
4. miesto, 200 m voľný spôsob 7. miesto, 100 m voľný spôsob 8. miesto, 50 m voľný spôsob 9. miesto,
Timea Lukáčová 50 m voľný spôsob 7. miesto,
100 m znak 6. miesto, Katarína Michalková 100 m
prsia 4. miesto, 200 m polohový pretek 8. miesto,
200 m prsia 9. miesto, 100 m voľný spôsob a 50 m
voľný spôsob 10. miesto, Maroš Kupec 200 m voľný spôsob 4. miesto, 100 m voľný spôsob a 400
m voľný spôsob 5. miesto, 200 m znak 6. miesto,
50 m voľný spôsob a 100 m znak 6. miesto, Ema Barančoková 100 m znak 6. miesto, 100 m voľný spôsob a 100 m polohový pretek 8. miesto, 50 m voľný
spôsob 12. miesto, Alex Karkuš 200 m voľný spôsob
5. miesto, 400 m polohový pretek a 100 m znak
6. miesto, 100 m motýlik 8. miesto, Kristína Kminiaková 200 m polohový pretek 7. miesto, 100 m
polohový pretek 11. miesto, 100 m prsia 12. miesto,
50 m voľný spôsob 18. miesto.

V sobotu 29. októbra sa najlepší plavci z oddielu Delfín, pod vedením tréneriek Martiny
Bartkovej a Miroslavy Mesárošovej, zúčastnili
Jesenných Majstrovstiev Stredoslovenskej oblasti v plávaní v Rimavskej Sobote.
Najlepší výkon a titul Majster Stredoslovenskej
oblasti získali Eva Piatriková v disciplíne 200 m
znak s časom 2:31,62s a Alex Karkuš v disciplíne 50
m voľný spôsob s časom 31,08s. 2.miesto a striebornú medailu si vyplávala Eva Piatriková v disciplíne 100 m znak s časom 1:10,73s a 3. miesto a
bronzovú medailu v disciplíne 100 m voľný spôsob
s časom 1:03,67s. Alex Karkuš si vyplával 3. miesto a
bronzovú medailu v disciplíne 100 m voľný spôsob
s časom 1:10,69s. Timea Lukáčová získala 3.miesto
a bronzovú medailu v disciplíne 100 m voľný spôsob s časom 1:09,29s a Michal Ivanec 3. miesto a
bronzovú medailu v disciplíne 100 m znak s časom
1:13,12s. Okrem pekných umiestnení si plavci vylepšili aj svoje osobné rekordy.
(mb)
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Na súperovom ihrisku s jednou výhrou a jednou prehrou
BASKETBAL MUŽI – I. LIGA VÝCHOD

nepresností našich hráčov. Druhá štvrtina bola vyrovnaná a do šatne súper odchádzal s miernym
náskokom. V tretej štvrtine sa Žiarčanom prestala
dariť streľba a súper získal až dvojciferný náskok.
Zónovou obranou a aktívnejšou hrou smerom ku

I. LIGA VÝCHOD

košu postupne začali ukrajovať zo súperovho náskoku. V poslednej štvrtine sa družstvá striedali
vo vedení a zásluhou lepšie zvládnutej koncovky
vybojovali Žiarčania dva cenné body.
8. kolo: BKM Poprad Svit – BK MŠK Žiar
nad Hronom 91:67 (47:29)
Strelci: Jány 24, Jonas 14, Moravčík 11, Zibrinyi 7,
Daubner 5, Majerčak 4, Štefanec 2.
Ďalší zápas začali naši hráči pomaly a súper
zo Svitu to dokonale využil. Vytvoril si náskok
a dobrou hrou ho zveľaďoval. Do druhého polčasu
nastúpili naši hráči s vedomím, že zápas je potrebné odohrať v omnoho vyššom tempe a v hre bolo
aj skóre celkového zápasu (domáci zápas 100:72),
hoci súper mierne svoje polčasové vedenie navýšil aj po obrátke. Skóre už narastalo pomalšie a aj
celkový dojem z nasadenia sa zlepšil. Hra sa vyrovnala, ale prehru neodvrátila ani zvýšená aktivita.

7. kolo: MBK Liptovský Mikuláš – BK MŠK Žiar
nad Hronom 57:60 (36:31)
Strelci: Zibrinyi 22, Gašparík 13, Jonas 7, Štefanec, Daubner 5, Vája 4, Bulko 2, Moravčík, Kysela 1,
Schubert.
Žiarski basketbalisti zaznamenali ďalšie cenné víťazstvo na ihrisku súpera. V úvode zápasu súpera
prekvapili agresívnou osobnou obranou a vypracovali si mierny náskok. Do konca prvej štvrtiny sa
však podarilo súperovi vyrovnať zásluhou mnohých

Tabuľka po 8. kole
1. Slávia TU Košice
2. BK 04 AC LB SNV B
3. MŠK BK Žiar n. H.
4. BKM Poprad Svit
5. MBK L. Mikuláš
6. MMBK Sabinov
7. BK ŠPD Rožňava
8. REALPLUS Lučenec

8
8
8
8
8
8
8
8

748
767
614
649
615
602
594
437

567
567
632
633
631
628
630
738

7
5
5
4
4
4
3
0

1
3
3
4
4
4
5
8

181
200
-18
16
-16
-26
-36
-301

15
13
13
12
12
12
11
8

Mladší minižiaci vybojovali prvé dve víťazstvá
BASKETBAL MLADŠÍ MINIŽIACI

2. kolo: ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK Žiar
nad Hronom 17:26 (13:16)
Strelci: Horváth 12, Novák 4, Bača, Ihring, Krajčovič, Truben, Šonkol – po 2.
ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK Žiar nad Hronom 12:37 (4:19)
Strelci: Bača 8, Olajec 7, Horváth 6, Ihring 5, Kotlárik 3, Krajčovič, Grochal, Ďurica, Tomášik – po 2.
Družstvo mladších mini basketbalistov vycestovalo na ďalšie dva súťažné zápasy za súperom
do Banskej Bystrice. Chlapci boli odhodlaní získať svoje prvé body a víťazstvo, čo sa odzrkadlilo
na ich nasadení a bojovnosti. V prvom zápase vyhrali

o 9 bodov, ale mohlo to byť o oveľa viac, keby sa
hráčom darilo premieňať samostatné nájazdy
a strelecké pokusy z tesnej blízkosti koša. Druhý
zápas Žiarčania začali vo veľkom štýle a 1. štvrtinu
vyhrali 15:2. Všetci naši hráči na ihrisku veľmi dobre
bránili a donútili súpera k technickým chybám. Žiarčanom sa darilo doskakovať súperove lopty, ktoré
vzápätí dokázali rýchlo preniesť na súperovu polovičku či už driblingom, alebo presnými nahrávkami
a úspešne zakončiť. Nejednej peknej akcii a nacvičenému signálu, ktorý sa skončil košom, zatlieskali
rodičia, ktorí prišli podporiť svoje basketbalové
nádeje. Do hry sa zapojilo všetkým 17 hráčov, ktorí

vycestovali a vybojovali prvé dve víťazstvá. Pochvala patrí všetkým hráčom za bojovnosť a snahu, ale
nedá nespomenúť a osobitne pochváliť hráčov D.
Baču, F. Olajca, M. Nováka, M. Ihringa a S. Horvátha,
ktorí svojou hrou a bojovnosťou ukázali smer, ktorým sa chce toto mladé družstvo uberať.
J. Horváth, tréner
Tabuľka
1. Victoria Žilina
2. MŠK Žiar n. H.
3. BC Prievidza
4. IMC P. Bystrica
5. ŠKP B. Bystrica

4
4
2
4
2

4
2
2
0
0

0
2
0
4
2

298:36
93:112
109:23
29:324
29:63

8
6
4
4
2

Žiarčania hostili majstra Slovenska
BASKETBAL MLADŠÍ ŽIACI

3. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina „B“ 36:61
Strelci: Koňarik 12, Kádáši 10, Rajnoha 6, Kuchár 4,
Ostáš 2, Palkovič 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina
„B“ 26:62
Strelci: Koňarik 9, Rajnoha 6, Holička 5, Kádáši 4,
Palkovič 2.
Basketbaloví mladší žiaci odohrali dva ťažké zápasy s majstrom Slovenska zo Žiliny. Žilinskí chlapci
sú jasne najlepším tímom na Slovensku a niet sa ani
čo diviť, lebo je to výber z 80 chlapcov v prípravke.
Žiarčanov je momentálne iba 8 a musia ich dopĺ-

ňať starší minibasketbalisti. Aj napriek všetkým
týmto okolnostiam sa Žiarčania v prvom zápase
prekonávali. Dobre zachytávali protiútoky Žilinčanov a nedovolili im rozvinúť ich veľmi nebezpečné
rýchle protiútoky. Prvý polčas prehrali len o 13 bodov, čo bol vzhľadom na kvalitu kádra Žiliny veľmi
dobrý výsledok. V dobrej hre vydržali až dokonca
a konečný stav je úspechom našich chlapcov. Treba
pochváliť za bojovnosť celé družstvo, zvlášť však
Jakuba Kádášiho a Nikolasa Koňarika.
V druhom zápase sa naplno prejavil už spomínaný rozdiel v kvalite kádra a aj únava zohrala svoje.
Je ťažké zahrať takéto dva náročné zápasy za se-
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bou, s tak úzkym kádrom ako máme. Preto treba za
celkový dojem a prijateľné výsledky vysloviť našim
chlapcom veľkú pochvalu.
Miloš Slávik, tréner družstva
Tabuľka
1. MBK Victoria Žilina B
2. BC Prievidza
3. ŠKP B. Bystrica
4. MBK Victoria Žilina A
5. IMC P. Bystrica
6. MŠK Žiar n. Hronom
7. ŠBK Handlová
8. OZ Daskit Lučenec

6
6
6
4
4
6
6
2

6
5
4
3
2
0
0
0

0
1
2
1
2
6
6
2

422:136
339:239
294:224
235:188
155:179
210:309
175:434
29:150

12
11
10
7
6
6
6
2
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V poslednom zápase jesene s výhrou
FUTBAL MUŽI STRED

13. kolo: FK Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska – Liptovská Štiavnica 2:1
Ostatné výsledky: Fomat Martin – MFK B. Bystrica
3:2, Tisovec – Žilina B 0:1, V. Krtíš – Krásno 3:0, Z.
Poruba – K. N. Mesto 3:1, MFK N. Baňa – Turany 2:3,
Čadca – Ďanová 0:3, L. Lúčka – Kalinovo 1:7.
14. kolo sa odohralo 1.9. (K. N. Mesto – Žiar nad
Hronom/Ladomerská Vieska 0:1) a 15. kolo 15.9.
(Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska – Krásno
5:2).
Najbližší zápas – 16. kolo – odohrajú futbalisti

25. marca na domácom ihrisku s mužstvom Žiliny B.
Tabuľka po 15. kole
1. MŠK Žilina B
15 12 2 1 48:12 38
2. MŠK Fomat Martin
15 10 3 2 41:17 33
3. CSM Tisovec
15 9 2 4 25:14 29
4. Baník V. Krtíš
15 8 2 5 26:32 26
5. ŠK Z. Poruba
15 6 6 3 26:20 24
6. Baník Kalinovo
15 6 5 4 20:10 23
7. Družstevník L. Štiavnica 15 6 4 5 29:19 22

8. MŠK K. N. Mesto
9. FK Žiar nad Hronom
10. MFK B. Bystrica
11. Družstevník Ďanová
12. FK Čadca
13. Tatran K. n. Kysucou
14. MŠK Turany
15. MFK Nová Baňa
16. Cementáreň L. Lúčka

15
15
15
15
15
15
15
15
15

6
6
6
6
4
4
4
3
1

3
3
3
2
4
3
3
0
1

6 32:29
6 30:29
6 31:31
7 27:24
7 27:25
8 19:29
8 19:30
12 15:48
13 13:59

21
21
21
20
16
15
15
9
4

15
15
14
14
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15

9
8
8
7
7
6
6
6
6
4
4
4
1
1

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

4
3
5
5
6
6
6
7
8
7
7
7
12
13

33:20
40:20
30:24
24:18
27:25
24:25
24:18
24:26
26:32
24:25
22:28
19:36
12:47
9:52

29
28
25
23
23
21
20
20
19
16
16
16
5
4

6. FK Ž.nad Hronom 13
7. Baník V. Krtíš
15
8. LAFC Lučenec 15
9. MFK D. Kubín
15
10. MFK B. Bystrica 13
11. FK Rajec
15
12. ŠK Kremnička 15
13. Kinex Bytča
14
14. Jednota Bánová 13
15. FTC Fiľakovo 15
16. MFK N. Baňa 15

7
6
5
6
5
5
5
4
3
1
0

2
2
4
1
2
1
1
3
2
1
3

4
7
6
8
6
9
9
7
8
13
12

27:14
15:19
26:30
16:37
22:24
17:18
24:38
24:38
20:29
7:77
7:46

23
20
19
19
17
16
16
15
11
4
3

Po jesennej časti starší dorastenci na 2. mieste
FUTBAL III. LIGA STARŠÍ DORAST

13. kolo: FK Žiar nad Hronom U19 – Kinex Bytča 3:1 (0:0)
Zostava: Siekela – Hric, Horváth, Debnár, M. Kukučka, Lipták, Vuong, Milčík, Glab, Hudec, Búci, náhradníci: Tatár – Hanuška, Mekíš, Mezei, Gallo.
Hostia od úvodu zápasu svojím rozostavením dali
jasne najavo, že neprišli brániť a svojím aktívnym
napadaním nám robili starosti v obranných radoch.
Aj napriek tomu sme mali viac gólových šancí, ktoré
sme však nedokázali využiť. Úvodný gól sme strelili hneď v úvode druhého polčasu, keď z rohového
kopu skóroval Hric hlavou. Aktívny hostia však v 61.
min. vyrovnali, keď domáceho Debnára hostia faulovali pred šestnástkou, ale rozhodca nechal hru
pokračovať. Od tejto chvíle sme ešte viac zatlačili
súpera a tlak priniesol v 71. min. vedúci gól domácich opäť z rohu, keď skóroval Hric. Na 3:1 v 88. min.
po najkrajšej akcii zápasu skóroval Vuong.
Ostatné výsledky: Bánová – B. Bystrica 3:0, Fiľakovo – R. Sobota 0:3, Zvolen – D. Kubín 6:2, Kremnička – N. Baňa 3:0, Badín – Lučenec 1:2, Čadca – V.
Krtíš 0:0, Rajec – K. N. Mesto 2:1.
8. kolo (dohrávka z 24.9.): MFK B. Bystrica – FK
Žiar nad Hronom U19 1:3 (1:1)
Zostava: Siekela – Debnár, Hric, Horváth, M. Kukučka, Lipták, Vuong, Milčík, Glab, Hudec, Gallo,
náhradníci: Tatár – Mekíš, Osvald, Búci.
V poslednom zápase jesene sme domácich zaskočili už v úvode zápasu, keď v 2. min. Milčík z 23
metrov krásne trafil horný roh domácej brány. Do
20 -tej minúty sme hrali aktívne, no potom sme
nechali súpera vyrovnať hru a skóre, keď v 25.min.

domáci vyrovnali po hrubej chybe nášho brankára – nikým neatakovaný si centrovanú loptu zrazil
sám do vlastnej brány. Druhý polčas bol z našej
strany rozháraný a nevedeli sme sa dostať do svojej
nátlakovej hry, ktorú sme produkovali počas celej
jesene. Vďaka dobre zrealizovaným štandardným
kopom sme 2 krásnymi gólmi hlavou Hrica dotiahli
zápas do víťazného konca.
Zápasy 14. kola sa odohrali 1.9. (Lučenec – Žiar n.
Hronom 1:2) a 15. kola 15.9. (Žiar n. Hronom – N.
Baňa 2:0).
Najbližší zápas 16. kola odohrajú futbalisti
na domáce pôde 1. apríla 2012 proti súperovi
z Dolného Kubína.
Tabuľka po 15. kole
1. LAFC Lučenec 15 12 1 2 50:16 37
2. FK Ž. nad Hronom14 10 3 1 36:12 33

3. MŠK K. N. Mesto
4. MŠK R. Sobota
5. ŠK Badín
6. Jednota Bánová
7. MFK Lok. Zvolen
8. Kinex Bytča
9. MFK B. Bystrica
10. MFK D. Kubín
11. FK Rajec
12. Baník V. Krtíš
13. FK Čadca
14. FTC Fiľakovo
15. MFK N. Baňa
16. ŠK Kremnička

FUTBAL III. LIGA MLADŠÍ DORAST

13. kolo: Žiar nad Hronom U17 – Bytča
Zápas bol ukončený v 28. minúte, keď klesol počet hráčov súpera pod 7.
Ostatné výsledky: Bánová – B. Bystrica: hostia
sa na MFS nedostavili, Fiľakovo – R. Sobota 0:13,
Zvolen – D. Kubín 7:0, Kremnička – N. Baňa 3:1, Badín – Lučenec 1:1, Čadca – V. Krtíš 3:0, Rajec – K. N.
Mesto 1:2.
8. kolo (dohrávka z 24.9.): MFK B. Bystrica – FK
Žiar nad Hronom U17 3:4 (2:1)
Zostava: Kružič, Štefanovič (41. Búci), Kružlic,
Tryzna, Dúbravský (75. Líška), Hric, Murgač, Henžel,
Beňo, Kukučka (69. Janšík), náhradníci: Tatár a Bilický.

Góly: 3x Hric, Búci.
Zápasy 14. kola sa odohrali 1.9. (Lučenec – Žiar n.
Hronom 0:2) a 15. kola 15.9. (Žiar n. Hronom – N.
Baňa 2:0).
Najbližší zápas 16. kola odohrajú mladší dorastenci 1. apríla 2012 doma proti Dolnému
Kubínu.
Tabuľka po 15. kole
1. MFK Zvolen
15 13 1 1 60:6 40
2. MŠK R. Sobota 15 13 1 1 54:12 40
3. MŠK K. N. Mesto 15 12 1 2 46:14 37
4. FK Čadca
15 9 2 4 37:15 29
5. ŠK Badín
14 7 3 4 29:14 24
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Volejbalistky zatiaľ po ôsmich kolách na 6. mieste
VOLEJBAL
ŽENY EXTRALIGA

6. kolo: MŠK Žiar nad Hronom – Oktan Kežmarok 3:1 (25-18, 20-25, 25-19, 25-13)
Volejbalistky MŠK Žiar nad Hronom hostili
v 6. kole extraligové družstvo z Kežmarku. Kežmarok ako nováčik tohtoročnej súťaže zatiaľ nezískal
ani bod, a tak to papierovo favorizovalo náš team.
Prvý set to aj jednoznačne naznačil. Avšak v druhom sete akoby prišlo k uspokojeniu a náš súper
to hneď využil a set sme prehrali. Našťastie sa naše
hráčky prebrali a v nasledujúcich dvoch setoch
ukázali väčšiu kvalitu a chuť po víťazstve a hráčkam
z Kežmarku už nedovolili takmer nič.
Ostatné výsledky: AC Uniza Žilina – COP Nitra
2:3, VK S. N. Ves – ZŠK UKF Nitra 3:0, VŠK Paneurópa
– VTC Vistareal Pezinok 1:3.
Igor Korbela
7. kolo: VTC Vistareal Pezinok – MŠK Žiar
nad Hronom 3:0 (25-21, 25-8, 25-17)
Domáce hráčky mali priebeh zápasu vo svojich
rukách. V prvom sete viedli 21:13, Žiarčanky znížili
na 21:18. V treťom sete bolo 6:10, keď na podanie
prišla domáca Skalová, ktorá odchádzala pri 17:11.
Pezinčanky už zápas nepustili.
Ostatné výsledky: ZŠK UKF Nitra – VŠK Paneurópa 1:3, VK S. N. Ves – COP Nitra 3:0, KV MŠK Oktan
Kežmarok – AC Uniza Žilina 3:0.
8. kolo: ZŠK UKF Nitra – MŠK Žiar nad Hronom
3:1 (25-13, 19-25, 25-14, 25-10)
V prvom, treťom a poslednom sete mali domáce
hráčky jasnú prevahu. Pôsobili uvoľnene a Žiarčankám veľa nedovolili. I keď sa Nitranky v druhom
dejstve potrápili na príjme, hneď ako si dokázali
prihrať, našli stratenú rovnováhu. Zo zápasu si odniesli zaslúžené tri body.
Ostatné výsledky: KV MŠK Oktan Kežmarok –
COP Nitra 1:3, VK S. N. Ves – VŠK Paneurópa 1:3, VTC
Vistareal Pezinok – AC Uniza Žilina 3:0.
Tabuľka
1. VTC Vistareal Pezinok 8 7 1 23:8
21
2. VŠK Paneurópa
8 7 1 22:9
20
3. ZŠK UKF Nitra
8 5 3 18:10
16
4. VK S. Nová Ves
8 4 4 18:12
13
5. COP Nitra
8 5 3 15:16
12

6. MŠK Žiar nad Hronom 8 2 6 12:37
7. AC Uniza Žilina
8 1 7 23:24
8. KV MŠK Kežmarok
8 1 7 6:21

7
4
3

VOLEJBAL ŽENY – SLOVENSKÝ POHÁR

1. kolo – 2. stretnutie: AC Uniza Žilina – VK
MŠK Žiar nad Hronom 1:3 (-21, 12, -19, -23)
Žiarske volejbalistky pôsobia okrem slovenskej
extraligy aj v Slovenskom pohári. Začiatkom novembra postúpili do druhého kola, keď vyhrali
nad súperkami zo Žiliny. Prvý set síce vyhrali 25:21,
no druhý prehrali 12:25. Ďalšie dva sety však dokázali vyhrať. Spolu so Žiarčankami postúpili aj volejbalistky z Pezinka, Spišskej Novej Vsi a Paneurópy.
VOLEJBAL STARŠIE ŽIAČKY

4. kolo: Krupina – Žiar nad Hronom 3:1/3:1
Súťaž starších žiačok pokračovala 4. a 5. kolom. V sobotu 29. októbra odohrali Žiarčanky
dva zápasy v Krupine, obidva prehrali 3:1. Naše
mladé a málo skúsené hráčky sú zatiaľ viac chybujúce, ako súper s oveľa väčšími hernými skúsenosťami. Prvá zostava už ale dokáže držať
krok aspoň v jednom sete, čo je povzbudením
do budúcnosti. Pri hodnotení priebehu zápasov
vidíme, že máme väčšinu hráčok v mínuse, to
znamená, že urobia viac chýb, ako získajú bodov.
Ak sa tento pomer začne meniť na opačný, začneme aj viac vyhrávať. Zvýši sa aj herné sebavedomie
dievčat a získajú väčší pokoj v hre. Najmä koniec setov je v hre najnáročnejší a tieto vlastnosti majú
veľký vplyv. Tam sa musia preukázať naučené postupy, budované v iných, tréningových podmienkach. Zápasový stres sa nedá simulovať, dá sa len
v zápase zažiť. Aj preto je dôležité, aby hrávali všetky hráčky, ktoré sa tréningového procesu zúčastňujú. Ak bude prvá zostava hrať vyrovnanejšie, umožní aj druhej zostave častejší pobyt na ihrisku.
5. kolo: Žiar nad Hronom – Prievidza 2:3/3:2
V sobotu 5. novembra sme doma privítali družstvo Prievidze, ktoré sa zaslúžilo o jedinú prehru vedúcej Čadce v tohtoročnej súťaži.
Prievidžanky oslabené, len v šestici a určite sa
to podpísalo aj na ich výkone. Výsledok 2:3 a 3:2
napriek tomu považujeme za úspech. Boj to bol

náramný, striedali sa dramatické situácie, videli
sme krásne a kvalitné volejbalové zákroky, ale aj
„detské“ chyby. Súper mal dosť výraznú výškovú
prevahu, my zase väčšiu vyrovnanosť hráčok. Zlepšovanie hráčok sa prejavilo aj pri striedaniach
družstva, keď hráčky z lavičky na ihrisku dokázali nahradiť vymenenú, ktorej sa prestalo dariť
a družstvo otočilo hru opäť vo svoj prospech.
Urobili sme aj veľa nevynútených chýb, ba
v jednom sete sme podľa odhadu urobili 21 bodov pre svojho súpera. Chybami na prihrávke,
vyberaní v poli, podaniach. V chybách sme už
hádam dosiahli maximum a musíme ich počet
postupne znižovať. Každé víťazstvo poteší a bojový
tanec dievčat po vyhratom zápase je treba vidieť.
Najbližší domáci zápas odohrajú Žiarčanky
v sobotu 19. novembra, keď na domácej palubovke privítajú momentálne vedúce družstvo
súťaže z Banskej Bystrice.
1. KOLO MIDIVOLEJBAL

Žiar nad Hronom – Brusno
V nedeľu 6. novembra odohrali staršie hráčky
1. kolo Midivolejbalu. Tento druh volejbalu presadzuje už niekoľko rokov Slovenská volejbalová
federácia. Hrá sa so 4 hráčkami na zmenšenom ihrisku (7x7 m oproti 9x9 m) s mierne upravenými
pravidlami. Dovolím si tu prezentovať osobný
názor. Keď som sa pred niekoľkými rokmi dostal
do sporu v teoretikmi a funkcionármi SVF o nezmyselnosti tohto počinu, hovoril som v rovine
teoretickej. Teraz som prvýkrát zažil 4-ový volejbal
v praxi a utvrdil som sa v názore, že je to krok vedľa
a svojim spôsobom strata času. Tento volejbal potrebuje inú taktiku, stratégiu a herné postupy. Bez
cielenej prípravy sa družstvo cíti ako v inom svete. Lenže na prípravu nemáme ani priestor, ani chuť.
Alebo vie niekto vysvetliť, ako trénovať hru 4 proti
4 na tréningu v jednej nie veľmi veľkej telocvični,
keď je tam prítomných 15 – 19 hráčok? Budú ostatné sedieť a „fandiť“? Druhý takýto turnaj odohráme
18. decembra na pôde Brusna. Bude to určite turnaj
plný emócií, pretože začínajúce družstvo Brusna
má až fanatickú podporu svojich priaznivcov.
Výsledky zápasu neboli do uzávierky novín k dispozícii. Andrea Kosorinská, Ján Odzgan, tréneri

POZVÁNKY NA ZÁPASY
•Basketbal – muži
10. kolo: 19. novembra
BK MŠK Žiar nad Hronom – BK 04 AC LB SNV „B“
11. kolo: 20. novembra
BK MŠK Žiar nad Hronom – MMB Sabinov
•Basketbal mladší žiaci
4. kolo: 19. novembra
BK MŠK Žiar nad Hronom – Lučenec
•Basketbal starší mini
5. kolo: 26. novembra

Handlová – BK MŠK Žiar nad Hronom
•Basketbal kadeti + starší žiaci 1
4. kolo: 26. novembra
BK MŠK Žiar nad Hronom Ž – Lučenec K
•Basketbal kadeti + starší žiaci 2
4. kolo: 26. novembra
BK MŠK Žiar nad Hronom K – Lučenec Ž
•Slovenská hokejbalová extraliga
14. kolo: 19. novembra N-Sport Trend Žiar nad Hronom –
SHBK Ružinov BA

15. kolo: 26. novembra
N-Sport Trend Žiar nad Hronom – HBK Nitrianski rytieri NR
16. kolo: 27. novembra
N-Sport Trend Žiar nad Hronom – Jokerit Petržalka
•Volejbal ženy extraliga
10. kolo: 17. novembra
Spišská Nová Ves – Žiar nad Hronom
11. kolo: 19. novembra Žilina – Žiar nad Hronom
12. kolo: 26. novembra Žiar nad Hronom – COP Nitra

