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V tomto čísle:
Z NOVEMBROVÉHO MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Zlaté klince pre žiarskych umelcov

STRANA 7
Vo štvrtok 24. novembra sa uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci na ňom okrem iného schvaľovali aj
dlhodobý prenájom Domu kultúry. Strana 2.
CVIČENIA PRE SENIOROV

Mesto Žiar nad Hronom aj v tomto roku podporuje športové aktivity seniorov. V týchto
dňoch začali aktívni dôchodcovia cvičiť či kung.
Viac na strane 5.
BUDOVA BÝVALEJ MATERSKEJ ŠKOLY
NAĎALEJ CHÁTRA

Objekt bývalej materskej školy, ktorý sa nachádza oproti žiarskemu gymnáziu, je zdevastovaný
a zgrupujú sa v ňom niektoré asociálne živly. Napriek niekoľkým výzvam súčasný majiteľ s mestom nekomunikuje. Strana 3.
ROZHOVOR SO SPISOVATEĽKOU
KATARÍNOU GILLEROVOU

Spisovateľka Katarína Gillerová, ktorá pochádza z nášho mesta, patrí v súčasnosti medzi
najpredávanejšie ženské autorky na Slovensku.
V týchto dňoch si od mesta prevzala v rámci
podujatia Made in ZH cenu Zlatý klinec. Rozhovor s ňou si prečítajte na 6. strane.

Foto: Peter Kováč

V Dome
kultúry bude
sídliť stredná
škola
STRANA 2

Poslanecká kancelária
otvorená každú stredu
od 17.00 do 19.00 hod.
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Z novembrového mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 24. novembra sa konalo 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom, ktoré bolo zároveň posledným v tomto roku. Zúčastnilo sa ho všetkých 19 poslancov.
Informáciu o plnení rozpočtu mesta a návrh
na 3. zmenu rozpočtu mesta predniesol v úvode zasadnutia hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo. Celkové plnenie príjmov rozpočtu mesta bolo na úrovni
10 406 462 eur oproti celkovým výdavkom v sume
9 225 686 eur, čo predstavuje kladné saldo vo výške
1 180 776 eur. V tomto bode programu tiež poslanci
schválili 3. zmenu rozpočtu mesta, ktorá obsahuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Ďalším bodom programu bolo schválenie
rozpočtu Mestského kultúrneho centra pre rok 2012
a oboznámenie sa s návrhom rozpočtu pre rok 2013
a 2014. Poslanci sa zaoberali aj návrhom viacročného
rozpočtu mesta na roky 2012 – 2014. Na budúci rok
tak mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet v celkovej výške 11 192 358 eur tak na strane príjmov, ako aj
výdavkov.
Informáciu o projektoch mesta predniesol Pavel
Mužík, vedúci Odboru riadenia projektov. Prítomných
okrem iného oboznámil s projektmi, ktoré sa v súčasnosti na území mesta realizujú. Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia, na ktorý získalo mesto dotáciu vo výške
1 693 005 eur, by mal byť ukončený ešte v tomto roku.
Ďalším projektom v realizácii je Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov Horné Opatovce, Žiar nad Hronom. Na tento projekt získalo mesto 3 601 167 eur.
Účelom je rekultivácia uzatvorenej skládky. Na projekt Centrum zhodnocovania odpadov získalo mesto
z operačného programu 18 998 848 eur. Posledným
projektom, ktorý potrvá do októbra budúceho roku,
je Komunitná a terénna sociálna práca v meste Žiar
nad Hronom. Z operačného programu sme naň získali
príspevok vo výške 55 191 eur.
Vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa, Monika
Minárová, predstavila poslancom Komunitný plán
sociálnych služieb mesta. Je to nový strategický dokument, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom sa má
mesto uberať v oblasti sociálnej starostlivosti o obyvateľov. Definuje priority, aktivity a služby, ktoré má
mesto rozvíjať v spomínanej oblasti. Tento plán je
zameraný predovšetkým na cieľové skupiny sociálne
znevýhodnených obyvateľov, ako sú seniori, zdravotne postihnutí, rodiny s deťmi či osoby v hmotnej
núdzi. Pri jeho tvorbe sa mali na zreteli reálne možnosti, ktoré dokáže samospráva pri poskytovaní služieb zabezpečiť. Ako Monika Minárová na záver dodala, výsledkom je tak reálna stratégia, ktorou sa mesto
bude pri vývoji v sociálnej oblasti riadiť.
MALÚ VODNÚ ELEKTRÁREŇ
OBYVATELIA ŠÁŠOVA NECHCÚ,
PODPORUJÚ ICH AJ NIEKTORÍ POSLANCI
Vo štvrtok tiež poslanci hlasovali o Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 3/2008 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach. Ján Žiak z Odboru

školstva a športu informoval o podujatiach z Kalendára športových podujatí mesta za rok 2011, a zároveň poslancom predniesol návrh pripravovaného
Kalendára športových podujatí mesta na rok 2012.
Na návrh Petra Dubeňa nakoniec poslanci zobrali
na vedomie vyhodnotenie podujatí organizovaných
v rámci Kalendára športových podujatí za tento rok
a schválili obsahovú náplň Kalendára športových podujatí mesta na rok 2012. Komisiu pre šport a mládež
zároveň poslanci poverili upraviť finančné požiadavky
na jednotlivé podujatia tak, aby zodpovedali sume
pridelenej na Kalendár športových podujatí na rok
2012 schválenej v rozpočte mesta.
Zrejme najväčšiu diskusiu medzi poslancami a občanmi vyvolal deviaty bod programu, ktorým bolo
Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach
územného plánu mesta – zmeny a doplnky. Mestské
zastupiteľstvo malo zobrať na vedomie list spoločnosti Euroecology z Bratislavy, predmetom ktorého
je ponuka realizácie opatrení v súvislosti s výstavbou
malej vodnej elektrárne na rieke Hron v Šášovskom
Podhradí. Investor ponúka napríklad vybudovanie
parkoviska na nádvorí elektrárne, vybudovanie a prevádzkovanie ekologických WC, umiestnenie a pravidelné čistenie odpadkových košov, vybudovanie betónového premostenia Istebného potoka a reguláciu
jeho vyústenia do rieky Hron či úpravu cesty na Blanovku. Tieto opatrenia majú prispieť ku skultúrneniu
okolia stavby a miestnej časti Šášovské Podhradie. Napriek tomu, niektorí poslanci, a najmä prítomní občania z tejto mestskej časti, so zmenou VZN nesúhlasia.
Po búrlivej diskusii medzi poslancami, občanmi a zástupcami spoločnosti Euroecology bol nakoniec tento
bod stiahnutý z rokovania a posunutý na ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
Poslanci na poslednom zastupiteľstve schvaľovali
aj prevod obchodného podielu v spoločnosti FK Žiar
nad Hronom, s. r. o. Schválili tak kúpu obchodného
podielu od spoločníka, ktorým bola spoločnosť STO
(51 % podiel), pre spoločnosť MŠK Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu jedno euro.
V DOME KULTÚRY BUDE SÍDLIŤ
STREDNÁ ŠKOLA
Ako sme vás už pred časom informovali, mesto dostalo od spoločnosti Európske vzdelávacie strediská
pre povolanie a spoločnosť (EVSPPAS) žiadosť o prenájom Domu kultúry na námestí. Účelom prenájmu
je zriadenie a prevádzkovanie strednej pedagogickej
školy pre mládež zo žiarskeho regiónu. Nájomca sa zároveň zaviazal preinvestovať do 7 rokov od účinnosti
zmluvy finančné zdroje, ktoré sa týkajú technického
zhodnotenia objektu, a to v minimálnej výške 300tisíc eur. Poslanci tento návrh takmer jednomyseľne
schválili. Dom kultúry tak bude v prenájme od budúceho roku po dobu 20 rokov. Cena nájmu je 30-tisíc
eur na rok. Marek Nikel, konateľ spoločnosti EVSPPAS:
„Investície vychádzali z reálnych prepočtov. Je to pomer toho, čo budova v skutočnosti potrebuje a pomer
k tomu, koľko vieme ekonomicky utiahnuť. V prípade
20-ročného prenájmu to vychádza 30-tisíc eur na rok,

pričom tieto financie budú preinvestované do budovy. Na základe odhadov odborníkov z oblasti stavebníctva sa predpokladá, že 600-tisíc eur je suma primeraná na to, aby bola táto budova v podstatne lepšom
stave ako dnes. Na druhej strane, je to suma, ktorú
vieme ekonomicky utiahnuť pri dodržaní potrebnej
kvality vzdelávania učebného procesu a vybavenosti
školy.“ Prioritou pri rekonštrukcii budovy bude podľa
Mareka Nikela strecha, ktorá je v dezolátnom stave.
Do jej rekonštrukcie by sa investor chcel pustiť na jar
budúceho roku. Ako dodal, prvých študentov by chceli
privítať už 1. septembra 2012. „Základom pre výučbu
budú tri odbory – učiteľstvo materských škôl, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a sociálno-výchovný pracovník. Sú to základné štvorročné maturitné
odbory a k tomu máme možnosť priradiť diaľkové
štúdiá všetkých troch odborov na dvojročné pomaturitné štúdium. Ponúkame aj rozširujúce kvalifikačné
vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika a sociálno-právna činnosť,“ špecifikoval ďalej Marek Nikel, pričom nábory na študentov začnú robiť už v najbližších
dňoch. Strednú školu by podľa plánu malo navštevovať 180 až 200 študentov v 8 až 9 triedach, ktoré chce
škola naplniť do piatich rokov, pričom v triedach bude
maximálne 24 žiakov.
Spokojnosť s prenájmom budovy pre strednú školu
vyjadril aj primátor Ivan Černaj: „Keď pred niekoľkými
mesiacmi prišli za mnou s takýmto návrhom, bol som
trošku skeptický a nebol som si istý, či by to vôbec
mohlo vyjsť. Teraz po tom množstve rokovaní som
spokojný. Hlavný dôvod je ten, že do Žiaru prichádza
ďalšia stredná škola. Niektorí z toho majú sekundárne obavy, ale myslím si, že stredné školy sa nemusia
obávať konkurencie. Je to niečo iné – odbory, ktoré
sa dnes v meste nevyučujú. Spokojný som aj z ekonomického hľadiska, že sme našli zmysluplnú vec
pre využitie Domu kultúry. Mestu odpadnú náklady,
ktoré malo ročne s touto budovou, či budova bola, alebo nebola využitá. Prevádzkové náklady neboli malé,
pohybovali sa približne na sume 60-tisíc eur. Nemenej
dôležitým faktom je, že sa budú starať o budovu a investovať do nej, čím sa zároveň postarajú o mestský
majetok.“ Kinosálu, ktorá je akusticky veľmi dobrá,
bude môcť mesto naďalej využívať bezodplatne pre
svoje ďalšie školy a aktivity. Ak sa investorovi stredná
škola v meste neujme, predstavuje to riziko iba pre
neho. „V prípade, že sa im to nepodarí, jednoducho
skončia. Avšak bez akéhokoľvek nároku na finančné
vysporiadanie. Idú do podnikateľského rizika,“ dodal
na záver primátor.
Počas posledného tohtoročného zastupiteľstva vystúpil pred poslancov aj riaditeľ Základnej školy na Jilemnického ulici, aby ich informoval o návrhu založenia občianskeho združenia. Kluby MŠK by sa tak mohli
rozhodnúť, či chcú patriť pod občianske združenie,
alebo pod MŠK. Tejto téme sa budeme bližšie venovať
v ďalšom čísle Mestských novín. Najbližšie sa žiarski
poslanci stretnú na verejnom zasadnutí zastupiteľstva
v roku 2012.
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Budova bývalej materskej školy naďalej chátra, majiteľ objektu s mestom nekomunikuje
Oproti budove Gymnázia Milana Rúfusa sa nachádza budova bývalej materskej školy. Dnes
je tento objekt zdevastovaný a schátraný. Jeho
súčasný majiteľ s mestom v súčasnosti nekomunikuje.
Budova je v súkromných rukách, patrí majiteľovi
z Čadce. Martin Baláž, hovorca mesta: „S objektom
máme dlhoročné problémy, pretože chátra a zgrupujú sa v nej niektoré asociálne živly, kvôli čomu
musela niekoľkokrát zasahovať aj mestská polícia.
Niekoľkokrát v objekte vznikol aj požiar, ktorý musel byť hasený.“ V minulosti preto žiarsky Stavebný
úrad vydal nariadenie, ktorým zaviazal vlastníka
objektu, aby ho zabezpečil, prípadne dal do normálneho stavu. Vlastník sa však odvolal na Krajský
stavebný úrad, ktorý rozhodnutie zrušil. „Krajský
stavebný úrad zrušil nariadenie z toho dôvodu,
že keďže objekt nie je v bezprostrednej blízkosti nejakej komunikácie, neohrozuje tým verejné

zdravie a bezpečnosť okoloidúcich ľudí. Každý, kto
teda vnikne do objektu alebo jeho blízkosti, vniká
na súkromný pozemok, kde vlastne nemá čo hľadať. V súčasnosti tak mesto nemá podľa legislatívy,
ktorá je na Slovensku v rámci stavebného zákona,
žiadnu účinnú páku, ktorou by mohlo vlastníka
objektu prinútiť, aby objekt zabezpečil, alebo ho
zrenovoval,“ spresnil ďalej hovorca žiarskeho magistrátu. Ako ďalej dodal, v prvom polroku tohto
roku však majiteľ prejavil záujem o rekonštrukciu.
Sľúbil, že v júni predloží žiadosť na stavebný úrad
o stavebné povolenie. Dodnes tak neurobil. Žiarsky
Stavebný úrad ho preto opäť vyzval na predloženie
žiadosti. Vedenie mesta preto verí, že začne v krátkej budúcnosti s rekonštrukciou tohto objektu.
Mesto sa aj napriek rozhodnutiu Krajského stavebného úradu neustále snaží komunikovať s majiteľom budovy. „Záleží nám na tom, aby sa objekt
zrekonštruoval, alebo minimálne zabezpečil proti

VODIČI NA IBV UŽ JAZDIA PODĽA NOVÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Od pondelka 21. novembra je v časti mesta
na IBV spustená premávka vozidiel podľa nového dopravného značenia. Zmena sa týka najmä
ulíc Hlinkovej, Kukučínovej, Rudenkovej, Opatovskej, Jesenského a Krížnej.
Na uliciach Kukučinovej a Rudenkovej je navyše
zavedená aj jednosmerná premávka. Na určených
chodníkoch pozdĺž Rudenkovej ulice je však možné
parkovať s osobnými vozidlami. Na chodníku vedľa
vstupu do materskej školy je päť vyhradených par-

kovacích miest pre zamestnancov školy a rodičov
detí navštevujúcich materskú školu. Tieto zmeny
si vyžiadali samotní obyvatelia a zmeny v zákone
o cestnej premávke.
Zároveň bola na Ulici Hollého v časti popri bytovom dome č. 446, v blízkosti hotela Luna, osadená
dopravná značka Zákaz státia. Priestupky za nerešpektovanie tohto dopravného značenia budú riešiť v zmysle zákona príslušníci Mestskej polície v Žiari nad Hronom.
(r)

asociálnym živlom a nebol tak zdrojom potenciálnych rizík pre obyvateľov mesta. Napriek tomu, že
nám bolo povedané, že neohrozuje bezpečnosť ani
zdravie, my na to máme iný názor. Aj z estetického
hľadiska nám vadí, že v širšom centre mesta je takáto schátraná budova. Budeme sa preto aj naďalej
snažiť s ním komunikovať a hľadať aj iné možnosti,
aby sme ho prinútili k tomu, aby s tým začal niečo
robiť. I keď je v tomto smere legislatíva proti nám,“
dodal na záver hovorca Baláž.
(li)
LINKA ZIMNEJ ÚDRŽBY

V prípade otázok ohľadom zimnej údržby cestných komunikácií a chodníkov (odhrabávanie
snehu, posýpanie atď.) sa občania môžu obrátiť
na informačnú linku +421 915 317 044, ktorú pre
nich zriadilo mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami, s. r. o.
Zmena čísla linky verejného osvetlenia
Poruchy na verejnom osvetlení je možné
od 23. novembra.2011 hlásiť na číslo 159 (Mestská polícia).

V súťaži Zlatý mravec získala prvýkrát cenu súkromná spoločnosť
Vo štvrtok 10. októbra si spoločnosť Technické služby – Žiar nad
Hronom, a. s. prevzala
cenu Zlatý mravec 2011
v kategórii Komunálne
odpadové hospodárstvo. Žiarska akciová
spoločnosť sa tak staRiaditeľka TS-ZH, a.s.
la prvou súkromnou
Zuzana Gallová s cenou
spoločnosťou v histórii
Zlatý mravec.
súťaže, ktorá vyhrala
vo svojej kategórii. V minulosti túto cenu získali
iba samosprávy.
Zuzana Gallová, riaditeľka TS: „Ocenenie si veľmi
vážime, pretože potvrdilo, že sme na dobrej ceste, čo sa nakladania s odpadmi týka. Zároveň nás
to nesmierne motivuje do ďalšej práce, aby sme
do budúcnosti vymýšľali a hľadali spôsoby, ako ponúknuť obyvateľom komfortný spôsob nakladania
s odpadom tak, aby bol aj ekonomicky udržateľný.“
Kategória Komunálneho odpadového hospodárstva býva každoročne veľmi vysoko obsadzovaná
mestami, obcami a zberovými spoločnosťami. Podľa vyjadrenia predsedu poroty zavážilo najmä to,
aká je široká škála ponúkaných služieb a komplexnosť riešení. Väčšina odpadiarskych spoločností zabezpečuje zber odpadu, poprípade separácia. Iba
máloktorá z nich však zabezpečuje aj kompletný
servis legislatívnej podpory, vedenia evidencií či
vedenia Zelenej linky pre obyvateľov. A práve toto
podľa Zuzany Gallovej pri hodnotení zavážilo najviac.
Spoločnosť Technické služby sa do súťaže prihlásila prvýkrát. „Sme nová spoločnosť, ktorá sa stále

učí a stále hľadá nové riešenia. Tento rok sme si už
trúfli prihlásiť sa do súťaže a oslovili nás aj samotní
usporiadatelia. Určite sa aj do ďalších podobných
súťaží chceme prihlásiť aj v budúcnosti. Závisieť to
bude najmä od toho, ako sa nám bude dariť, aké
služby budeme ponúkať a ako budeme napredovať,“ vysvetlila ďalej Zuzana Gallová a dodala, že pri
takýchto súťažiach sa robia priamo rozbory množstiev odpadu, takže nestačí iba popísať, čo spoločnosť robí, ale je potrebné to aj dokázať reálnymi
číslami.
Technické služby, a. s. vedia podľa slov riaditeľky
poskytnúť komplexné služby aj vďaka samotným
Žiarčanom.
Lídrom v odpadovom hospodárstve je mesto
Žiar nad Hronom
Mesto už v roku 2006 začalo s výstavbou stojísk
a fungoval i množstvový zber. „Keď som ešte pracovala na Odbore životného prostredia MsÚ, tak som
videla, čo potrebuje samospráva a obyvatelia. To sa
teraz snažím aplikovať ako riaditeľka technických
služieb. Snažím sa tak zo svojej pozície ten vysoký
štandard, ktorý je v Žiari nad Hronom, prenášať aj
do ostatných obcí a miest. Práve tu je to však veľmi
individuálne, pretože podmienky, ako sú v našom
meste, sa nedajú aplikovať aj v obci s 200 obyvateľmi. Preto sa snažíme hľadať individuálne riešenia a ponúkať širokú škálu služieb. Vzorom je určite
mesto Žiar nad Hronom, ktoré je lídrom v odpadovom hospodárstve. Je to vďaka tomu, že sú výborné myšlienky a vízie na strane mesta a na druhej
strane má spoločnosť, ktorá je s tým stotožnená.
Tak vieme spolu ruka v ruke napredovať.“ Nie je
totiž ničím neobvyklým, keď mesto má určité vízie a má zberovú spoločnosť, ktorá však nechce ísť
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do separácie, má svoju skládku a odpad chce na nej
iba skládkovať.
Pri obhajovaní projektu technické služby museli
doložiť aj konkrétne čísla. „To znamená, že ak bol
nárast separácie, nestačilo ukázať ako separujeme,
ale koľko odpadu odovzdáme na zhodnotenie.
Jedna vec je, že sa dovezie plný kukavoz odpadu
zo žltých nádob, ktoré sa ďalej trieda na rôzne zložky, kde je však vždy aj určitý odpad. A práve v tomto sme veľmi postúpili, keďže miera z toho, čo sa
privezie primárne vyseparované občanmi mesta,
tak ešte 98 – 99 percent je ešte ďalej zhodnotiteľné. Čo sa týka papiera, sme na úrovni 90 percent,
pri plastoch na 60 – 70 percentách. Bežne na Slovensku je to 20, 30 až 40 percent,“ spresnila Zuzana
Gallová.
Predseda poroty Ľubomír Augustín na margo
výhry žiarskej spoločnosti povedal: „V Technických
službách – Žiar nad Hronom, a. s. sme videli nový
impulz a netradičný prístup k riešeniu nakladania
s komunálnym odpadom na regionálnej úrovni.“
Netradičnosť pritom podľa neho spočívala v alternatívnych službách, ktoré spoločnosť ponúka
jednotlivým samosprávam, čo nie je na Slovensku
zvykom: „Každá obec má možnosť vybrať si tie služby, ktoré jej najviac vyhovujú.“ Ďalšou vysoko hodnotenou skutočnosťou bol pre porotu fakt, že sa
zberajú separované zložky odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu zdarma. „V neposlednom rade rozhodlo i to, že Technické služby – Žiar
nad Hronom, a. s. sa pustili aj do komodity, ktorá
zatiaľ nemá na Slovensku históriu a ani s ňou nie
sú skúsenosti. Žiar pritom ukazuje ako sa dá a je
možné separovať aj použité jedlé kuchynské oleje,“
dodal na záver Ľubomír Augustín.
(li)
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Chráňme si našu zem aj separáciou komunálneho odpadu
Tvorba komunálneho odpadu sa týka každého jedného z nás. Jeho skládkovanie spôsobuje
negatívny dopad na životné prostredie a separáciou vieme tento problém zodpovedne riešiť.
V tomto čísle Mestských novín si bližšie popíšeme jednotlivé triedené komodity a ich vyžitie
a zopakujeme si čo patrí a nepatrí do zberných
nádob.
PAPIER patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný
materiál, ktorý sa v prírode rozkladá aj niekoľko
mesiacov. Z vyseparovaného papiera sa vyrábajú
nové obalové kartóny, ktoré nevyžadujú pre jeho
spotrebu vysokú kvalitu (napr. obalový kartón
na TV) a tiež toaletný papier a kuchynské utierky.
Do modrých zberných nádob patria noviny, časopisy, kancelársky papier, kartóny, škatule, obaly
od obuvi, liekov, reklamné letáky, obalový papier,
ktoré musia byť čisté a zbavené iných materiálov,
napr. plastov a kovov.
Do modrých zberných nádob nepatria znečistené papierové obaly olejmi, potravinami, farbami,
papier potiahnutý fóliou a použité plienky.
PLASTY ako sú napríklad PET fľaše a igelitové
vrecká sa v prírode rozkladajú približne 500 rokov. Sú to veľmi dobre recyklovateľné materiály,
z ktorých sa vyrábajú nové výrobky. Ich triedením
šetríme prírodné zdroje, energiu a neznečisťujeme
životné prostredie.
Do nádoby na plasty patria aj nápojové viacvrstvové obaly (VKM, TETRAPAK). Pred separáciou
je potrebné ich opláchnuť a zmenšiť ich objem
zašliapnutím alebo poskladaním. Nápojové kompozitné obaly sú zložené z viacerých materiálov
a patria medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál. Vyseparované obaly sa spracujú na výrobu
stavebných dosiek a panelov, ktoré sa používajú
v exteriéroch ako obkladový materiál. Vytvárajú
ideálny podklad pre nanášanie stierok, tapiet, náterov a obkladov.
KOVOVÉ OBALY patria medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál. Po vyhodení do prírody k ich
rozloženiu dôjde v závislosti od druhu za 20 – 100
rokov. Separovaním kovových obalov znižujeme
hmotnosť a objem komunálneho odpadu, šetríme

prírodné zdroje a chránime životné prostredie.
Do žltých zberných nádob patria – stlačené PET
fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš, obalové fólie, tégliky z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky
a iných predmetov, plastové hračky, polystyrén,
konzervy, plechovky, kovové uzávery od nápojov,
viečka z mliečnych výrobkov, kompótové viečka,
kovové obaly, kuchynské predmety, obaly z mlieka
a džúsov.
SKLO patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný
materiál. Vyhodením sklenených obalov do prírody
spôsobíme jej zaťaženie približne až na 4000 rokov,
kedy dôjde k jeho rozkladu. Separovaním sklenených obalov prospievame k šetreniu primárnych
surovín, šetríme energiu a z vytriedeného skla sa
vyrábajú nové sklenené výrobky.
Do zelených zberných nádob patria sklenené
obaly rôznej farby bez uzáverov a črepiny z nich,
dekoratívne a tabuľové sklo, sklenené poháre.
Do zberných nádob nepatria porcelán, keramika, dlaždice, zrkadlá, obrazovky, žiarivky, výbojky,
autosklo, drôtové sklo, sklo kombinované s inými
látkami, sklenené obaly znečistené farbou, olejom
potravinami a zeminou.
BIOODPAD – bioodpad produkovaný ľudskou
činnosťou sa vo veľkej miere podieľa na objeme
zmesového komunálneho odpadu. Odzrkadľuje
sa to na vysokom percentuálnom podiele skládkovania komunálneho odpadu oproti jeho zhodnocovaniu. Zvrátenie jeho nežiaduceho stavu je
podmienené zapojeným sa všetkých obyvateľov
do separácie komunálneho. V súčasnosti v meste
je zavedený zber a triedenie zeleného biologicky
rozložiteľného odpadu a kuchynského odpadu –
použité jedlé oleje.
ZELENÝ BIOODPAD – ide o biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a inej
verejnej zelene na pozemkoch, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež ďalšej
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických
osôb a občianskych združení. Občania v časti IBV
môžu zelený bioodpad zo svojich domácností
zhodnocovať v kompostéroch, prípadne vykladať
pred rodinné domy v súlade s harmonogramom

vývozu triedených zložiek na odvoz pre oprávnenú
organizáciu. Občania, ktorí si upratujú pred bytovými domami (hrabanie trávi, lístia a pod.) môžu
ukladať vrecia so zeleným bioodpadom ku stojiskám, a to každý pondelok a túto skutočnosť nahlásiť vopred na zelenej linke na číslo 0800 500 501.
JEDLÝ OLEJ – po zhodnotený vyseparovaného
oleja z domácností sa môže stať, že sa s ním stretnete na čerpacej stanici, kde bude po fyzikálnochemickej úprave použitý ako zložka biopalív alebo sa použije v agrosektore ako súčasť postrekov,
príp. v inom chemickom odvetví. Jedno je ale isté,
neskončí ako zdroj znečistenia našej pôdy alebo
našich vôd, ani v potravinovom reťazci.
Na zber sú vhodné všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál. Obsah prímesí a nečistôt by
nemal presiahnuť 10 %. Ideálnou nádobou na zber
oleja z domácností je pôvodná olejová PET fľaša,
ale vhodná je aj akákoľvek iná PET fľaša. V súčasnosti na použitý jedlý olej slúži hnedá zberná nádoba v stojiskách. Pre občanov v častiach IBV bude
do konca roka zavedený samostatný systém, o ktorom budú občania v médiách informovaní.
Z krajín Európskej únie patríme v produkcii komunálneho odpadu na posledné miesta, čo je potešujúca správa. Keď sa ale pozrieme na spôsob, akým
krajiny s odpadom nakladajú, tak nás náš postoj
k riešeniu tohto problému radí medzi krajiny, ktorá
stále v nedostatočnej miere separujú komunálny
odpad, a to už určite nie je potešujúce.
Zdroj: OŽP, príručka od MUNTech, s.r.o.

Ilustračné foto.

Výsadba stromov na Ul. A. Dubčeka
Ako sme už v predchádzajúcom čísle novín informovali, v mesiacoch október a november sa
uskutočnila výsadba stromov (jarabín) na Ul. A.
Dubčeka. Výsadba bola zrealizovaná po celej dĺžke
v zelenom páse, ktorý je situovaný pozdĺž pravej
strany smerom na Ul. SNP. Niektoré kratšie úseky
boli vysadené aj v zelenom páse pozdĺž ľavej strany komunikácie. Mnohí občania oslovujú Mestský
úrad s otázkou, prečo nebola výsadba zrealizovaná
po celej dĺžke aj na tejto strane ulice. Dôvodom,
prečo nemohli byť dreviny vysádzané v zelenom
páse na ľavej strane ulice je skutočnosť, že v tejto
časti plochy sa nachádzajú podzemné káblové rozvody verejného osvetlenia. Koreňový systém stromov po výsadbe je slabý. Neskôr sa korene rozrastú
natoľko, že budú spôsobovať škody na uvedených
rozvodoch.
Mesto Žiar nad Hronom uprednostňuje výsadbu stromov na plochách bez inžinierskych sietí,
na ktorých sa bude strom plnohodnotne rozvíjať.
OŽP
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Remeslo stav stavia v Košiciach nové sídlisko
Jedným z najväčších projektov stavebnej spoločnosti zo Žiaru nad Hronom Remeslo stav je
výstavba obytného súboru domov Na hore,
v mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.
V uvedenej lokalite vzniká 18 nových bytových
domov. V nich sú umiestnené viaceré typy bytových jednotiek, od jednoizbových po štvorizbové.
Projekt sa spustil v roku 2009 a hlavným dodávateľom stavebných prác je spomínaná žiarska firma.
„Tento projekt vznikol doslova na zelenej lúke. Sme
dodávateľom všetkých prác, ktoré súvisia s výstavbou nového sídliska,“ informoval projektový manažér Remesla stav, Štefan Sviržovský. Okrem výstavby bytoviek Remeslo vybudovalo kompletnú
infraštruktúru – kanalizáciu, prívody vody, verejné
osvetlenie, kúrenie. Taktiež sieť pozemných komunikácií a parkovísk. Okrem toho realizuje aj terénne
a sadové úpravy. „V súčasnosti je postavených a
odovzdaných 12 bytoviek. Na ďalších šiestich pracujeme. Tie by sme mali ukončiť v júni budúceho
roku.“ Realizácia projektu takého rozsahu, akým je
výstavba obytného súboru v Košiciach, si vyžaduje stavebnú spoločnosť so skúsenosťami a silným
technickým a personálnym zázemím: „Máme kvalitné portfólio zamestnancov a tiež mechanizmov,
aby sme dokázali riešiť náročné projekty,“ hovorí
vedúci výrobného oddelenia Remeslo stav, s.r.o.,
Ivan Šulek. „Výstavba nového sídliska v Košiciach

Vytvoril sa aj film o jednotlivých spoločnostiach a
technický slovník pre žiakov z hutníckej a strojárskej oblasti. Žiaci získavali informácie aj zážitkovým
učením na táborových sústredeniach, exkurziách
či prezentačných podujatiach, ktoré zabezpečovali
priemyselné spoločnosti.
Organizátormi podujatia boli mesto Žiar
nad Hronom a Centrum voľného času v spolupráci
s Mestským kultúrnym centrom, základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, so SSOŠ
technickou a spoločnosťami Nemak Slovakia, Sapa
Profily, ZSNP, Slovalco, Fagor Ederlan Slovensko a
Remeslo strojal.
(li)

VEĽKÝM PREDPOKLADOM PRE BEZPEČNÚ JAZDU V ZIME JE ZODPOVEDNÝ VODIČ

Charakteristické pre súčasné ročné obdobie
sú nepriaznivé poveternostné podmienky
a náhle poveternostné zmeny. V nasledujúcom článku chceme ponúknuť aspoň niektoré významné predpoklady pre bezpečnú jazdu v zimnom období.
Spolu so zimným obdobím totiž prichádzajú aj
nešťastia na cestách, ktorým by sa v mnohých
prípadoch dalo predísť práve opatrnou a zodpovednejšou jazdou vodičov. Príčinou nehôd
totiž veľakrát nebýva len nedostatočná technická vybavenosť vozidla, ale pod túto sa mnohokrát podpíše nezodpovedný vodič. Jeden z najdôležitejších predpokladov bezpečnej jazdy
v zime je teda zodpovedný, pokojný, odpočinutý a psychicky vyrovnaný vodič. Samozrejme,
v neposlednom rade je to vozidlo, ktoré má byť
dôsledne pripravené na jazdu po zimných cestách. Na cestách sa môže v tomto období na
viacerých miestach vytvárať poľadovica. Vodiči
by sa mali teda snažiť jazdiť plynulo a predvídavo, aby nemuseli robiť prudké zmeny v rýchlosti
či smere jazdy, pretože aj takýmto spôsobom

Záleží nám na čistote mesta

je našou najrozsiahlejšou akciou v oblasti bytovej
výstavby. Aj po ukončení tohto projektu sa chceme
v oblasti stavania nových bytov realizovať aj naďalej.“
Okrem sídliska v Košiciach spoločnosť Remeslo
stav zrealizovala alebo realizuje viacero bytových
domov aj v Žiarskom regióne. Ide najmä o výstavbu
v Žarnovici, v Hliníku nad Hronom, v Bzenici alebo
v Dolnej Ždani.
(r)

Školáci prezentovali firmy hnedého priemyselného parku
V piatok 11. novembra sa uskutočnil 5. ročník
podujatia Poznaj svoje možnosti. Tento ročník
sa niesol v duchu odovzdávania získaných skúseností žiakov deviatych ročníkov svojim mladším spolužiakom.
Cieľom podujatia je prezentácia jednotlivých
spoločností žiarskeho priemyselného parku žiakmi
9. ročníkov, ktorí od roku 2006 získavali vedomosti
o týchto spoločnostiach prostredníctvom projektu Protech. Vďaka finančnej podpore mesta Žiar
nad Hronom a InTechu sa posilnila výučba technickej výchovy a informovanosť žiakov, ktorým sa
kúpili technické pomôcky a materiálne vybavenie.
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sa dá zabrániť tomu, aby sa ich vozidlo dostalo
do šmyku.
Mnohí vodiči sa na ceste správajú tak, akoby
si ani nevšimli, že prišli zimné mesiace a akoby si dostatočne neuvedomovali, že cesty
v tomto ročnom období sú skutočne zradné.
Touto cestou chceme vodičov vyzvať k zvýšenej opatrnosti na cestách, aby svoje správanie
prispôsobili poveternostným podmienkam,
a to najmä zhoršenej viditeľnosti, a tiež aby dôsledne rešpektovali pravidlá cestnej premávky.
Častými príčinami vzniku dopravných nehôd je
mnohokrát práve neprimeraná rýchlosť jazdy,
neprispôsobenie rýchlosti jazdy zmeneným poveternostným podmienkam a tiež nevenovanie
sa plne vedeniu vozidla.
Na cestách Banskobystrického kraja došlo
od začiatku tohto roku k 18. novembru k 1390
dopravným nehodám, pri ktorých bolo 47 osôb
usmrtených, 150 osôb utrpelo ťažké zranenia
a 629 osôb sa zranilo ľahko.
Petra Vašková, KR PZ
Banská Bystrica
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V sobotu 19. novembra zamestnanci Technických služieb – Žiar nad Hronom, a. s. (TS-ZH,
a.s.) spolu s rodinnými príslušníkmi vyčistili
čiernu skládku v meste.
„Išlo o dobrovoľnú aktivitu, do ktorej sa mohli
zapojiť všetci pracovníci spolu s rodinami,“ hovorí
organizátorka podujatia Laura Podhorcová. TS - ZH,
a. s. sa rozhodli vyčistiť čierne skládky v Žiari z viacerých dôvodov. „V prvom rade nám nie je ľahostajná čistota v meste,“ dodáva ďalej Podhorcová,
pričom dodáva, že spoločnosť v uplynulých dňoch
získala významné ocenenie Zlatý mravec 2011
v oblasti komunálneho odpadového hospodárstva a chcela sa Žiarčanom poďakovať aj takýmto
spôsobom. Spolu 17 účastníkov, z ktorých bolo päť
detí, zbieralo odpadky na ceste smerom zo Žiaru
nad Hronom do Handlovej pri čerpacej stanici a
na parkovisku pred obytnými domami na druhej
strane spomínanej cesty. „Našli sme naozaj všeličo
od pneumatík cez sanitu po šatstvo,“ vymenúva
Podhorcová zložky odpadu voľne pohodeného
v prírode. „Najväčší podiel sme však zaznamenali
v plastoch a cigaretových ohorkoch,“ dopĺňa. Podobnú akciu chcú zamestnanci TS-ZH, a. s. organizovať pravidelne. „V meste je ešte veľa čiernych
skládok, ktoré nedisciplinovaní spoluobyvatelia
pravidelne tvoria napríklad na Slnečnej stráni či
na lúke nad sociálnou poisťovňou,“ konkretizuje
na záver Laura Podhorcová, pričom nevylučuje, že
v budúcnosti zamestnanci TS-ZH, a. s. zavítajú aj
do partnerských obcí.
(kp)

Seniori cvičia či kung
V rámci projektu Vitálni a zdraví po celý
rok, ktorého cieľom je
podporovať športové aktivity seniorov,
sa tento rok podarilo
začleniť do už veľmi populárneho cvičenia
kalanetiky vo vode aj nový druh relaxačného
cvičenia či kung. Miriam Mezeiová, Odbor starostlivosti o obyvateľa MsÚ: „Toto cvičenie má
veľmi pozitívne účinky na imunitu organizmu,
stabilitu tela a kondíciu mysle.“ Projekt potrvá
24 týždňov, pričom sa cvičí jeden a pol hodiny.
Prvého cvičenia sa zúčastnilo 40 záujemcov.
„Predpokladáme, že záujem o cvičenie bude
ďalej narastať. Zúčastňujú sa ho najmä tí seniori, ktorí si vyskúšali už aj cvičenia kalanetiky
vo vode,“ skonštatovala Miriam Mezeiová a dodala: „Možno na základe pozitívnych výsledkov
seniorov, ktorí už predtým cvičili, sa zapoja aj
ďalší.“
Projekt podporil Banskobystrický samosprávny kraj a mesto Žiar nad Hronom.
(li)
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Pokoj v duši Kataríny Gillerovej
Hosťom posledného Literárčenia bola v utorok
15. novembra spisovateľka Katarína Gillerová. Využili sme túto príležitosť na rozhovor, počas ktorého nám prezradila aj to, ako jej úspešné knihy
vznikajú.
Katarína Gillerová (rodená Brezníková) žila v Žiari nad Hronom 19 rokov, ktoré, ako sama povedala,
boli najkrajšími rokmi v jej živote a veľmi rada na ne
spomína. Študovala tu na Strednej ekonomickej škole, neskôr odišla pracovať a študovať do Bratislavy
na Ekonomickú univerzitu. Celý život tak pracuje ako
ekonómka. Po revolúcii si založila vlastnú firmu, začala robiť účtovníctvo a ekonomiku súkromne. „K písaniu som sa dostala, keď som mala osem rokov, hneď
potom, ako som sa naučila čítať a veľmi ma to bavilo.
Nevedela som si vysvetliť, a ani nikto z rodiny, že prečo
ma to písanie tak baví,“ prezradila na úvod rozhovoru.
Ako ďalej dodala, romány písala už ako 8 – 10-ročná
a dodnes ich má odložené, pretože sú to pre ňu milé
spomienky. „Občas som prispievala do časopisov, niekedy som napísala článok do rozhlasu. Určitú dobu
som však mala aj prestávku, kedy som nepísala vôbec,
najmä keď som študovala. Keď som začala podnikať,
bolo to dosť stresujúce – termíny, DPH, daňové priznania. Keď sa ma potom ľudia pýtali, prečo som začala písať, tak som povedala, že asi zo zúfalstva. Potrebovala som nejaký relax,“ priznala s úsmevom. Jej prvým
dielom bola detská kniha Moja kamarátka knižka.
Obsahovala básničky, krátke príbehy pre deti, doplňovačky. „To som však prešla asi päťdesiat vydavateľstiev,
ktoré z nich by mi knihu vydalo. Až päťdesiate prvé
sa toho zhostilo. To bolo pre mňa akési naštartovanie.
Neskôr som ešte vydala krátky humoristický román
v Prahe.“ Svoj prvý román Láska si nevyberá napísala
po 40-ke. „Znamená to, že nikdy sa netreba vzdávať,
sny sa plnia aj v neskorších rokoch. Odvtedy každý
rok vydávam jeden román, čo považujem za úspech,
lebo píšem popri svojej práci. V prvom rade musím
mať urobené daňové priznania, v účtovníctve musím
mať spracovanú DPH a až potom môžem začať písať.“
Proces písania tak u Kataríny Gillerovej trvá niekoľko
mesiacov, prerušovane. „To znamená, že píšem dvatri dni, potom dlho nič, potom zase dva dni, týždeň
a podobne. Je to určite nevýhoda písať takýmto spôsobom, ale som rada, že vždy ku koncu roka mi vyjde
nejaký román. Tento rok to bude už deviaty,“ priblížila
vznik svojich príbehov spisovateľka, ktorá píše doma,
v petržalskom byte, z ktorého má výhľad do parku.
Študovala tiež miesta, kde písali napr. Alexander Dumas či Victor Hugo, čo bolo pre ňu veľmi inšpirujúce.

Pracovná pozícia
Projektant, konštruktér
____________________________
• Miesto výkonu práce
Firma STAVIT, inžiniersko – architektonické služby, ul.
Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
• Termín nástupu
1.1.2012
• Druh pracovného pomeru
Plný úväzok
• Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Návrh a vývoj produktov podľa požiadaviek a špecifikácií zákazníkov
- Samostatné konštrukčné práce v CAD, príprava 3D
modelov a výkresovej dokumentácie (oceľové konštrukcie, potrubné rozvody, jednoúčelové stro
stroje a zariadenia.....)

„Ja si však myslím, že nezáleží na tom, či som niekde
na Mallorce pri mori, alebo zavretá na nejakej chate.
Dôležitý je vnútorný pocit, ako sa povie – musím mať
pokoj v duši a potom mi je jedno, kde sedím. Dá sa
mi dobre a pokojne písať iba vtedy, keď som vnútorne
spokojná sama so sebou. Práve také miesto mám aj
v petržalskom byte,“ vysvetlila.
Ústrednou témou príbehov je láska
„O láske píšem preto, lebo práve ona hýbe svetom.
Láska je to, čo nás drží nad vodou a bez čoho sa nedá
žiť. Je to láska v rôznych obmenách – materinská,
súrodenecká, medzi priateľmi, na život a na smrť,
k mužovi, ktorého nemôžem mať, sklamaná láska...
Toto všetko sa v našich životoch vyskytuje od nášho
narodenia. Moje romány však nie sú vyslovene sladké príbehy, ale príbehy, v ktorých láska posúva dej.“
Inšpiráciu ešte stále čerpá z toho, čo zažila ona sama
alebo ľudia okolo nej – kamarátky, známi. „Keď mi nejaký príbeh porozprávajú, ja ho dotvorím a zoberiem
si časť z ich príbehu a z ich života. Stačí sa pozerať
okolo seba. Ľudia zažívajú také neuveriteľné osudy,
že niekedy, keď pozerám nejakú reláciu, tak si hovorím: „Však keby som toto napísala, tak mi povedia, že
som si to vymyslela.“ Ale naozaj sa to stáva.“ Niektorí
spisovatelia priznávajú, že sú obdobia, kedy stagnujú, nič ich nenapadá a pohrávajú sa s myšlienkou, že
knihu nedokončia. Katarína Gillerová medzi nich nepatrí. „Nikdy som nemala pocit, že niektorú zo svojich
kníh nedopíšem. Pretože keď začnem písať knihu, už
viem, ako bude znieť posledná veta. Ten príbeh mám
premyslený od začiatku do konca. Mávam však pocit,
že nestihnem termín a vtedy píšem od večera do rána
do štvrtej, aby som termín odovzdania rukopisu stihla
odovzdať. Jedine vtedy som pod tlakom. Keďže však
mám príbeh premyslený, viem odhadnúť, koľko naň
budem potrebovať času, a preto si nehovorím, že ho
nedopíšem.“ Ako ďalej vysvetlila, príbeh je vždy v jej
hlave. Preto vždy, keď ho rozvinie, tak rozmýšľa o deji.
Jej knihy preto vznikajú vždy rovnako. „Štýl môjho
písania je taký, že sa vraciam z prítomnosti do minulosti. Minulosť vždy ovplyvňuje prítomnosť. Strieda sa
to. Píšem v prvej osobe a príbeh mám vždy dopredu
premyslený.“
Obľubuje tvorbu Alexandra Dumasa
Ako je ťažké pýtať sa rodičov, ktoré dieťa je ich obľúbené, rovnako tak je ťažké pre spisovateľa povedať,
ktorú zo svojich kníh má najradšej. „Nemám svoju
najobľúbenejšiu knihu, mám ich rovnako rada. Možno
najbližší vzťah mám však k prvej knihe Láska si nevyberá, ktorú som napísala úplne bez jedinej poznámky.
--Projektovanie a navrhovanie technologických zariadení (spracovanie základných dispozičných návrhov
pre rôzne typy výrobných prevádzok)
- Technický dohľad nad realizáciou zákaziek
- Komunikácia so zákazníkmi
- Samostatné vedenie projektov
- Tvorba príslušnej dokumentácie
• Požadované vzdelanie
Vysokoškolské II.stupňa
• Zameranie, odbor
Strojárske, technické
• Jazykové znalosti
Anglický jazyk – komunikačná úroveň
• Počítačové znalosti
AutoCAD - pokročilý
PRO/E – pokročilý
MS Office – pokročilý
• Počet rokov praxe 2
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Literárčenie s Katarínou Gillerovou (vľavo).
Celý príbeh a jednotlivé pasáže som mala v hlave. Keď
som sa prechádzala, keď som mala voľno, tak mi v hlave vírili myšlienky, až kým som si nesadla k počítaču.
Pri ďalších knihách si už robím poznámky.“
Keďže Katarína tvorí a píše doma, tak popri písaní si
musí občas odskočiť k vareniu, žehleniu, upratovaniu.
Najčastejšie preto píše v noci. „Vtedy sa mi píše najlepšie. Ale keď si už vyberiem dovolenku, tak píšem
aj týždeň v kuse. I keď celý príbeh mám premyslený,
dialógy sa tvoria postupne, keď ich píšem, za pochodu.“ Ona sama mala už ako dievča prečítanú celú rozsiahlu knižnicu, ktorú mali doma jej rodičia. A ktorých
spisovateľov mala najradšej? „Vždy som mala rada romány spisovateľa Alexandra Dumasa. Sú také, kde sa
dej vetvil a spojil sa vždy v jednom bode. Napríklad
Grófa Monte Christa mám prečítaného šesťkrát. Rada
si prečítam aj detektívky a sama mám veľa kníh práve
s takouto tematikou. Preto by som mohla vymenovať
desiatku obľúbených autorov, no ten naj je Alexander
Dumas,“ dodala na záver príjemného rozhovoru.
(li)

•Literárna tvorba – próza
Úžasssná dovolená (vyšla v češtine), Láska si
nevyberá, Dotkni sa ma, láska, Všetko sa raz
skončí, Ráno neplačem, Neodchádzaj, Záhada
zadnej izby, Miluj ma navždy, Zabudni na minulosť
•Literárna tvorba – pre deti a mládež
Moja kamarátka knižka
•Romány preložené do češtiny
Úžassná dovolená, Láska si nevybírá, Dotkni se
mě, lásko, Ráno nepláču
•Ocenenia
Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ
za knihu Láska si nevyberá.
Cena detskej poroty časopisu Fifík na 20. ročníku Bienále ilustrácií Bratislava za poviedku
pre deti Kolotoč splnených želaní.
• Ostatné predpoklady a zručnosti
- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
- prax v obore aspoň 2 roky,
- skúsenosti s prácou s CAD
- základná znalosť platnej legislatívy SR
pre technické zariadenia
- schopnosť technického dohľadu pri realizácií diela
- asertívnosť, samostatnosť, dôslednosť, schopnosť
práce v kolektíve
• Platové podmienky
Dohodou
• Kontaktné údaje
STAVIT, inžiniersko-architektonické služby,
ul. Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefónne číslo:
045/6781924
Mobilné číslo:
0911257567
Mail:
stavit@stavit.sk
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Made in ZH 2011
Streda 16. novembra patrila po roku opäť žiarskemu umeniu. V rámci podujatia Made in ZH
bola už tradične trom domácim umelcom udelená aj cena Zlatý klinec.
Prvým podujatím v tento deň bola vernisáž výstavy Traja, ktorá patrila autorom Dominike Dodekovej, Dorote Sykorjakovej a Romanovi Gašparíkovi.
Diela každého z nich sú jedinečné a nenapodobiteľné. Dominika Dodeková sa zaoberá linkou,
tvarom, štruktúrou, usporiadaním a posunom prvkov na ploche. Základom pre jej tvorbu je kresba,
ktorou hľadá tvar. Vychádza z reality, štylizuje a
abstrahuje jednotlivé prvky. Ťažiskom jej diel je príroda, v ktorej skúma mikrosvet, kvety a živočíchy.
I keď sa sama ešte nepovažuje za umelca, tvorba
pre ňu znamená predovšetkým experimentovanie
a uvoľnenie a stačí jej úprimná radosť na tvárach
ľudí, ktorých osloví cez svoje umenie. Dorota Sykorjaková v súčasnosti študuje na Divadelnej fakulte
Vysokej školy múzických umení, odbor bábkarská
scénografia a technológia. Svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti túži zužitkovať v práci s materiálom. Chce obohatiť nielen vizuálny zážitok
širokej verejnosti, ale svojimi výtvarnými názormi
chce vstupovať do dejov z histórie a súčasnosti.
Naplnenie svojich snov vidí v uplatnení scénografky v slovenskom divadle. Tretím vystavujúcim
autorom v rámci výstavy bo Roman Gašparík. Ako
samouk cez množstvo odbornej literatúry o umení
a remeselnej tvorbe dospieva k poznaniu technológií práce s hlinou a sklom. V súčasnosti sa venuje
najmä figurálnej tvorbe s expresívnym vyjadrením
a tvorbe veľkoplošných reliéfov. Ako povedal, učí sa
z prvotných chýb tak, ako voľakedy ľudia, keď objavovali nepoznané.

Vernisáž výstavy Traja.
Po skončení výstavy prišlo na rad divadelné predstavenie, v ktorom sa predstavili herci – ochotníci
z divadla BBSK pri Pohronskom osvetovom stredisku a minikoncert skupiny Banda Americano.
„Ja som veľmi šťastná, že sa nám vernisáž výstavy vydarila a prišlo na ňu veľa skvelých ľudí, ktorí
majú vzťah k našej domácej kultúre. Tak isto mnohí
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PUBLICISTIKA
ocenili vystúpenie domáceho divadelného súboru,
ktoré pracuje pri Pohronskom osvetovom stredisku,“ netajila spokojnosť Alena Kršiaková, ktorá je
poverená riadením MsKC.

Divadelné predstavenie.
Zlatý klinec v rukách spisovateľky, drotárky a
historika
Hlavným bodom stredajšieho večera však bolo
udeľovanie ceny Zlatý klinec. Už tradične sa udeľuje trom umelcom zo Žiaru nad Hronom v troch
kategóriách – Cena primátora, Cena riaditeľa MsKC
a Cena Nadácie ZSNP a Slovalco. Ako prvá bola
udelená Cena primátora, ktorú sú z rúk viceprimátora Petra Antala prevzala spisovateľka Katarína Gillerová. Táto kremnická rodáčka, ktorá počas štúdia
na strednej škole vyrastala v Žiari nad Hronom,
knižne debutovala v roku 2002. Odvtedy vydáva
každý rok jeden román. Viaceré jej knihy boli preložené aj do češtiny. Peter Antal: „Pre Katarínu Gillerovú sme sa rozhodli preto, že vyrastala v Žiari
nad Hronom a v súčasnosti je veľmi úspešnou spisovateľkou.“ Ocenená spisovateľka nám prezradila,
že sa stále cíti byť Žiarčankou, keďže sa do nášho
mesta pravidelne a rada vracia. Čitatelia jej tiež
často spomínajú, že v jej dielach spoznávajú prvky
Žiaru. Ona sa tým netají, ako dodala, skoro každá jej
hrdinka má s našim mestom niečo spoločné.
Cenu riaditeľa MsKC si z rúk Aleny Kršiakovej prevzala remeselníčka Blažena Kriváková, ktorá sa tento rok v súťaži organizovanej Vidieckym parlamentom stala Remeselníčkou roka. Blažena Kriváková
sa už dlhé roky zaoberá tradičným drotárstvom,
ku ktorému v súčasnosti pridala i výrobu šperkov.
Učí tiež záujemcov v rôznych kurzoch drotárstva
a spolupracuje s kultúrnymi centrami. Slovensko
reprezentuje na tradičnom bavorskom jarmoku
v Nemecku. Blažena Kriváková nám prezradila, čo
pre ňu cena Zlatý klinec znamená: „Som veľmi rada,
že som toto ocenenie získala. Je to poďakovanie
za skoro 20-ročnú prácu. Robím pre Pohronské
osvetové stredisko aj spolupracujem aj s Mestským
kultúrnym centrom, pracujem s deťmi i s dospelými. Samozrejme, je to pre mňa veľký záväzok do bu-

POCTA MOYSESOVI
BBSK – Pohronské osvetové stredisko, MO Matice slovenskej,
ZZ Castrum Susol a mesto Žiar nad Hronom vás pozývajú na vedeckú konferenciu POCTA MOYSESOVI, ktorá sa koná pri príležitosti 160. výročia príchodu Štefana Moysesa do Svätého Kríža
nad Hronom.
Prednášajúci: Mgr. Helena Kukučková, Dr. Štefan Baranovič,
Doc. Pavol Parenička, ThDr. Gabriel Brendza.
Témy: Pôsobenie Štefana Moysesa vo Svätom Kríži nad Hronom a okolí, Štefan Moyses a Matica, Genealógia rodiny Moysesovej a iné.
Konferencia sa uskutoční dňa 9. decembra 2011 o 10.00 hod.
v BBSK – Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Informácie: www.osvetaziar.sk

dúcna. V Žiari je veľmi veľa dobrých remeselníkov
a dúfam, že to tak zostane aj v budúcnosti. Možno
niektoré z detí, ktoré sa k remeslu priučia, bude raz
stáť na javisku a bude tiež držať túto cenu v ruke.“
Ako posledná bola udelená Cena Nadácie ZSNP
a Slovalco, ktorú odovzdal Peter Antal historikovi Richardovi Kafkovi. I keď je rodákom z Kokavy
nad Rimavicou, on sám sa už považuje za Žiarčana.
„Myslím si, že je to pre mňa veľké ocenenie,“ povedal na úvod historik a pokračoval: „Žiar si na mňa
spomenul. Nie často sa stáva, aby si na ľudí v takomto veku spomenuli. Považujem to za žiarskeho
Oskara.“ Uznávaný žiarsky historik má ešte i dnes
niekoľko námetov na spracovanie, ale ako sám priznal, má i obdobia, kedy sa mu nedarí tak, ako by si
želal. „Hlavne chcem oboznamovať mladšiu generáciu s tým, ako sa to tu u nás myslelo, ako tu bolo,
pretože skutočne naše mesto vyrástlo na absolútne neekologickej výrobe a bolo tým poznačené.“
V Závode SNP prešiel Richard Kafka rôznymi riadiacimi funkciami až po funkciu technického riaditeľa.
Zúčastňoval sa na modernizácii a ekologizácii výroby hliníka. Z tejto oblasti má bohatú publikačnú
činnosť v odborných periodikách. Je spolutvorcom
piatich autorských osvedčení a prihlášok dvoch vynálezov. Okrem svojej odbornej práci venoval veľkú pozornosť štúdiu histórie hutníctva. Podujal sa
na amatérsky výskum identifikácie huty v Sklených
Tepliciach a železiarskeho hámra v Rimavici, kde sa
spolu so Slovenským technickým múzeom v Košiciach podarilo zachrániť posledné historické predmety (náhrobné kamene, budovy). Tieto práce boli
publikované v Hutníckych listoch. Podrobnejšie
študoval a publikoval výsledky spolupráce medzi
vedcami Uhorska (z územia Slovenska) a Nórska.
Je spoluautorom publikácie Z dejín výroby hliníka
na Slovensku, monografie Sklárne v Malohonte,
Mosty na sever v slovenčine a angličtine a Dejín
hutníctva na Slovensku.
Záver podujatia Made in ZH sa niesol v réžii mladých žiarskych hudobníkov. Svoj koncert si odohrali Tahsatunga, Nová Komunita, víťaz City Fest Challenge 2011 Christmas a tanečníci zo zoskupenia
Asocialzz Dance Crew.
(li) Foto: Peter Kováč

POZVÁNKA NA STRETNUTIE
S ODBORNÍKMI V OBLASTI ZDRAVIA
Pozývame rodičov na metodické stretnutie
s odborníkmi v oblasti zdravia:
stomatológ (MUDr. Zuzana Kukolíková),
detský pediater (MUDr. Eva Rišňovská).
Stretnutie sa uskutoční v jednotlivých
elokovaných triedach Materskej školy vždy
v stredu o 16.00 hod.
MUDr. Kukolíková:
•informácia o projekte „Zdravý úsmev“, ktorý
už niekoľko rokov prebieha v našej MŠ, otázky prevencie vzniku zubného kazu s ukážkou
správnej techniky čistenia zubov.
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Večerný koncert, na snímke eNeF,
rapper z Novej Komunity.
MUDr. Rišňovská:
•oblasť prevencie detských vírusových, bakteriálnych a infekčných ochorení v predškolskom
veku.
V priebehu stretnutia sa uskutoční diskusia
na aktuálnu tému, hostia radi zodpovedia
na všetky otázky.
Harmonogram metodických stretnutí
MŠ – elokovaná trieda na Ul. A. Kmeťa 17
30.11.
MŠ – elokovaná trieda na Rudenkovej ul.
7.12.
MŠ – elokovaná trieda na Ul. Štefánika
14.12.
Kolektív MŠ
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MSKC

LÓVE
29./30.11. o 19.00 hod. (romantická dráma, SR/ČR,
90 min., slovenská verzia)
Film Lóve je koprodukčný česko-slovenský film. Ide
o pravdivú milostnú drámu zo súčasnosti, ktorá sa odohráva na periférii veľkomesta a jeho devízou je silná autenticita prostredia.
Vstupné: 2,50 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOPLETÝCH DO 15 ROKOV

TINTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ

Estrádna sála MsKC

Pripravujeme:

˘ ples
19. Mestský reprezentacný
V programe:

20. januára 2012

so sólistami Matejom Koreňom a Ankou Repkovou
(www.replayband.sk) DJ Vlado Fabo

noviny.ziar.sk

TENTO FILM JE VHODNÝ PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

Vstupné: 30 EURO (prípitok, 2 večere)

zabávači Aďo a Roman, TŠK Stella, Cimbalová
hudba FS Hron, Mária Čírová, Replay Band

3./4.12. o 16.00 hod. (animovaná rozprávka, USA,
107 min., slovenský dabing)
Príbeh filmu, ktorý sa inšpiroval po celom svete obľúbenými príhodami knižného a komiksového hrdinu Tintina,
sleduje osudy výnimočne zvedavého mladého reportéra
Tintina a jeho verného psieho spoločníka Snowyho.
V slovenskom znení: Tomáš Hallon, Peter Rúfus, Miroslav
Trnavský, Dušan Kaprálik, Peter Marcin, Ivan Romančík,
Peter Sklár, Eva Pavlíková, Martin Kaprálik, Juraj Predmerský
Vstupné: 2,50 €

CIGÁN
6./7.12. o 19.00 hod. (dráma, SR/ČR, 107 min.)
K Bohu aj k Diablovi je rovnako blízko.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

NEVINNOSŤ
13.12. o 19.00 hod. (dráma, ČR, 98 min., česká verzia)
Láska je vina, ktorej sa nikdy nezbavíš.
Cesta z vrcholu na absolútne dno môže byť veľmi krátka.
Uznávaný lekár, milovaný otec a manžel čelí obvineniu
z ťažkého sexuálneho zločinu.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Aj keď už
nie sú medzi
nami,
v našich
srdciach žijú
stále s nami.
Dňa 17. októbra a 2. decembra uplynulo
25 rokov od smutnej chvíle, keď nás opustili
naši rodičia a starí rodičia
Alžbeta Bárdiová a Ján Bárdi.
Mali sme vás radi, a preto nezabudneme.
Nevesta Viera, vnúčence Monika a Vladko
s rodinami.
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Dňa 28. novembra sme si
pripomenuli 3. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš otec
Tomáš Kupči.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku s nami.
Smútiaca rodina.

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom

MESTSKÝCH
NOVÍN
SPOMIENKA

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci bolesť
zostane
a tiché spomínanie.
Dňa 3. decembra si
pripomenieme 20. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec
Pavel Paulík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 26. novembra uplynulo 10 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil nás drahý manžel, otec
a starý otec
Milan Richter.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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0905 200 270

ĎAKUJEME za vernosť a dôveru, ktorú nám preukazujete.
noviny.ziar.sk

SPOMIENKA

Dňa 16. novembra sme
si pripomenuli 20 rokov
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša milovaná manželka, mama a stará
mama
Mária Valková.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
Manžel, syn a dcéra s rodinami.
SPOMIENKA

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť,
a my už len so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 26. novembra sme si
pripomenuli 10. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamička, starká a prastarká
Emília Kuzmová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína manžel a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Tak náhle odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani
zbohom, rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť
hojí, že tvoja duša všade
s nami chodí
a Pán Boh, až príde čas, nás znovu spojí.
Dňa 11. decembra uplynie 1 rok od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Filip Martinka.
Spomínajte s nami.
Manželka, syn a dcéra s rodinou.

Poďakovanie
Ako tíško žil, tak tíško odišiel,
skromný vo svojom živote,
veľký vo svojej láske a dobrote.
Ďakujeme všetkým príbuzným, spolupracovníkom, priateľom, susedom a známym, ktorí
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého
Ladislava Neshodu
a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi sa
snažili zmierniť náš veľký žiaľ nad stratou milovaného manžela, ocka a starého ocka.
Smútiaca rodina.

SME S VAMI
UŽ DVA ROKY
www.ziar24.sk
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GROTTO v Žiari otvorilo podnikovú predajňu

POHRONSKÉ
OSVETOVÉ STREDISKO

•Klub rodičov – v sobotu 3. decembra o 16.00
hod. v POS. Vždy každú 1. sobotu v mesiaci.
Téma: Liečba, abstinenčné príznaky. Stretnutie
pre všetkých, ktorých zaujíma problematika
závislostí.
•Klub náhradných rodín – v piatok 9. decembra o 16.00 hod. Vždy každý 2. piatok v mesiaci.
Téma: Pripútanie, vzťahová väzba + film o citovom strádaní. Stretnutie aj pre tých, ktorí uvažujú o tom, že poskytnú domov dieťaťu z detského domova.
•Rómske Vianoce – Romani Karačoň – podujatie na šírenie rómskych tradícií. Dňa 16. decembra v sále POS o 10.00 hod. Organizátorom
podujatia je Rómske materské centrum Hviezdička.
•Tanečná škola WANTED – tanečné tréningy v dňoch 2. a 9. decembra v čase od 15.30
do 17.00 hod. a od 17.15 do 18.45 hod. v POS.
•Čas na čaj – stretnutie milovníkov čaju, čo
dodržať a čomu sa pri príprave čaju vyhnúť, poznatky vychádzajúce z tradícií. Dňa 7. decembra
o 16.00 hod. v POS.

Jeden z najväčších producentov potravinárskych výrobkov na Slovensku, spoločnosť
Grotto, otvorila predajňu s vlastnými produktmi už aj v Žiari nad Hronom. Podnikovú
predajňu Grotto nájdete na Ul. SNP v blízkosti areálu Technických služieb, a. s.
Okrem dobre známych bagiet a sendvičov tu
kúpite viacero druhov čerstvého pečiva, balené
pečivo, množstvo chutných sladkých závinov,
slaných pekárskych výrobkov a iných dobrôt.
Grotto okrem pečiva vyrába aj produkty z mäsa.
V ponuke tak nájdete hotové kuracie a bravčové
rezne, nugetky, mäsové guľôčky alebo obľúbené
čevabčiči.
Sortiment, ktorý v novootvorená predajňa ponúka, tvoria pravé slovenské výrobky pochádzajúce z prevádzky Grotta v Bartošovej Lehôtke.
V nej sú vyrábané pri dodržiavaní najprísnejších
štandardov v oblasti kvality a hygieny a ponúkajú sa vždy čerstvé. Príďte sa sami presvedčiť
a ochutnať tradičné slovenské domáce výrobky.
Príďte vyskúšať ako chutí Grotto.

noviny.ziar.sk
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PREDAJ
•Predám automatickú práčku Tatramat 247.
1/24
Cena: 15 €. T: 0918 697 598
•Predám chlapčenský horský bicykel určený
pre chlapcov vo veku 9 – 11 rokov. Cena: 60 €.
7/24
T: 0905 938 399
•Predám LCD TV SAMSUNG, 102cm 1,5-ročný, čierna
farba, otočný podstavec, výborný technický stav, pekný dizajn, HDMI, USB, HD READY... + DO. Cena: 350 €.
T: 0944 506 650
12/24

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

•Predám detský horský bicykel s prehadzovačkami, modrej farby, vhodný pre deti od 7 - 10 rokov.
16/24
Po 1 dieťati. T: 0907 149 549
•Mám úplne nové súčiastky na práčku Tatramat. Lac18/24
no predám. T: 672 56 09, 0908 190 328
•Predám malú piecku PETERKU v dobrom stave,
20/24
málo používanú. Cena: 70 €. T: 0944 134 386
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám nebytový priestor v Dome služieb, 13m2.
2/24
T: 0907434 490
•Predám 2-izbový byt, Ul. Hviezdoslavova, 5. poschodie, slušný vchod. Cena: 27 000 €. T: 0905 831 911 3/24
•Predám 1-izbový byt. Cena: 22 000 €.
T: 0908 776 157

4/24

•Predám 3-izbový byt na Etape - Ul. Vansovej. 81 m2,
plávajúce podlahy, murované jadro, stierky, 2. ročná
kuchynská linka. Cena: 45 000 €, dohoda možná.
10/24
T: 0905 110 665
•Predám veľký 1-izbový byt na Ulici Komenského
v Žiari nad Hronom, 44 m2, druhé poschodie z troch,
zastrešený balkón, plastové okná, dom je zateplený. Byt je voľný ihneď, v pôvodnom stave, vhodný
na úpravu podľa vlastných predstáv. Cena: 25 000 €.
T: 0905 587 268
13/24
•Predám RD s hospodárskou budovou v Lutile (horná
časť, nad tenisovými kurtami). Kontakt: 0908 661 726
14/24

•Predám pekný 3-izbový byt s garážou. Kontakt cez
SMS po 16.00 hod.: 0905 566 547
15/24
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem 1-izbový slnečný byt v ZH na námestí
MS. Byt je v zateplenom dome, má plastové okná a
dve loggie. Voľný od januára 2012. Cena dohodou.
8/24
T: 0908 572 228
•Dám do dlhodobého prenájmu prerobený 3-izbový byt na Etape, oproti plavárni. Pre 3 osoby mesačne
350 € vrátane energií. T: 0905 577 327
9/24
•Dám do prenájmu 2-izbový byt, prerobený, čiastočne zariadený, blízko centra, 2. poschodie. Slušný
vchod, parkovanie. Nefajčiarom. Nájom: 300 €/mesačne, vrátane energií. T: 0915 888 255
11/24
•Prenajmem 1-izbový veľký byt: 60 m2, v historickom
centre pod hradom v Kremnici. Cena: 300 € + energie.
T: 0918 073 844
21/24
•Prenajmem garáž v ZH, pri hvezdárni.
T: 045/672 58 11

5/24

AUTO MOTO
•Predám zimné pneumatiky Matador Nordica MP
59 195/60 R 15 88 T, hĺbka dezénu 8 mm. Najazd. 400
km - ako nové. Vyrobené v r. 2010. Zostali z predaného
auta. Nové: 240 €, teraz: 149 €. T: 0903 340 236 ZH 6/24
•Predám zimné pneumatiky Sava Eskimo S3 195/60
R15 (dezén 7 mm). Cena: 75 €/4 kusy. Zimné pneumatiky Continental Contiwintercontact TS 810 205/55 R16
(dezén 7 mm). Cena: 199 €/4 kusy. T: 0903 258 445 22/24
DARUJEM
•Darujem kompletné vybavenie na spracovanie čierno-bielej fotografie. T: 672 56 09, 0908 190 328 19/24
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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
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, v pôvodnom stave.
Cena: 26.000,00 EUR, výmera: 33 m2
•1-izbový panelový byt s dvomi loggiami v Žiari
nad Hronom, Ul. SNP, v pôvodnom stave.
Cena: 24.000,00 EUR, výmera: 34 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Duk. hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 32.000,00 EUR, výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Duk.
Hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 41.000,00 EUR, výmera: 58 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom na sídlisku Etapa, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 34.900,00 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 panelový byt so 4 loggiami v Žiari
nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000,00 EUR, výmera: 80 m2
DOMY:
•RD v Lutile, v pôvodnom stave. Cena: 27.500,00
EUR, zastavaná plocha: 418 m2, výmera pozemku:

812 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Cena: 26.500,00 EUR, zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozemku: 595 m2
•RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 47.700,00 EUR, výmera pozemku:
611 m2
•RD v Hliníku nad Hronom, v pôvodnom stave.
Cena: 55.000,00 EUR, zastavaná plochy: 746 m2, výmera pozemku: 925 m2
•RD v Bzenici, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 41.490,00 EUR, zastavaná plocha: 1.023 m2,
výmera pozemku: 1.207 m2
•RD v Pitelovej (časť „Čierne zeme“), čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 120.500,00 EUR, výmera
pozemku: 1.824 m2
•RD v Starej Kremničke, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 58.000,00 EUR, výmera pozemku: 817 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave.
Nová cena: 59.000,00 EUR, výmera pozemku:
1.679 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:
•chata vo Zvolene, časť Môťová, novostavba. Nová
cena: 75.000,00 EUR, zastavaná plocha: 140 m2, výmera pozemku: 836 m2
•záhradná chatka v Bartošovej Lehôtke, v pôvodnom stave. Cena: 14.300,00 EUR, zastavaná plocha:
32 m2, výmera pozemku: 501 m2
•priemyselný areál v Novej Bani určený na podnikateľské účely (skladové, výrobné, administratívne).
Cena: 330.000,00 EUR, výmera: 1.492 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

VEREJNÁ ZBIERKA KYNOLOGICKÉHO KRÚŽKU

Aj tento rok sa v čase od 12. do 21. 12. 2011
uskutoční verejná zbierka pre psíkov zo žiarskeho útulku. Vyzývame preto všetkých, ktorí
chcú finančne prispieť a podporiť tak činnosť OZ
Strážni anjeli, že počas vianočnej zbierky budete
môcť prispieť do zapečatených pokladničiek ľu-

noviny.ziar.sk

bovoľnou sumou členom kynologického krúžku.
Verejnú zbierku povolil Obvodný úrad, Odbor
všeobecnej vnútornej správy v Žiari nad Hronom
Občianskemu združeniu Strážni anjeli, číslo rozhodnutia o povolení ObÚ-ZH-OVVS-2011/04668.
OZ Strážni anjeli
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Deviataci z „Dvojky“ prezentovali firmy z hnedého priemyselného parku
Už piatykrát sa v priestoroch MsKC v našom
meste predstavili deťom žiarskych základných
a materských škôl spoločnosti žiarskeho priemyselného parku. Na rozdiel od tých predchádzajúcich sa piaty ročník tohto podujatia niesol
v duchu odovzdávania skúseností žiakov deviatych ročníkov smerom k mladším spolužiakom
i k škôlkarom, a to im zrozumiteľnou a zábavnou formou.

Deviataci z „Dvojky“ mali za úlohu prezentovať
dve najväčšie spoločnosti – Slovalco a ZSNP. Firmu
Slovalco prezentoval tím v zostave Eliška Katinová,
Viktória Černajová, Matúš Kollár, Daniela Tomašcová, Lívia Večerová a Eva Vargová. Tento tím pracoval pod vedením Miriam Denkovej (špecialistky
ľudských zdrojov) a bolo mu umožnené aj osobne
navštíviť priamo prevádzku výroby anód a predovšetkým výroby samotného hliníka, čo je hlavný a najdôležitejší produkt spoločnosti Slovalco.
Na základe získaných poznatkov, výnimočnej
skúsenosti a s kreativitou im vlastnou si pripravili

hravú a pre deti zrozumiteľnú prezentáciu firmy
spojenú s interaktívnou hrou „Na elektrolýzu“. Hra
deti mimoriadne bavila a určite zaujala všetkých jej
účastníkov bez ohľadu na to, či to bol škôlkar, štvrták, alebo ich učiteľka.
Spoločnosť ZSNP , ktorá hliník spracováva a ktorá získala prestížne ocenenie EnviroOskar 2011
za sanáciu odkaliska Kalové pole, predstavil deťom
tím v zložení Timea Rošková, Dominika Pazderová,
Sofia Matušková, Diana Janičinová, Eva Šályová
a Šimon Mokroš, ktorý pracoval pod vedením Stanislavy Barančíkovej (riaditeľky pre ľudské zdroje)
a Janky Turčanovej (špecialistky pre personálnu a
sociálnu starostlivosť). Deviataci navštívili prevádzky dvoch dcérskych spoločností ZSNP – firmy Finalcast a Naradex, kde sa podrobne oboznámili s výrobou a s ich produktmi. Na základe tejto skúsenosti
si pripravili pútavú a veľmi názornú ukážku toho,
ako si zákazník objedná výrobok z hliníka a závod
odleje, vyrobí, opracuje a dodá spokojnému zákaz-

Prvákov prijali do cechu žiakov
Tradícia prijímania prvákov do cechu žiakov
Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika trvá
už sedem rokov. Každoročne pripravujú žiaci vyšších ročníkov slávnosť vstupu prvákov
do veľkej „rodiny“ žiakov „Dvojky“.
Malí žiačikovia plnia rôzne úlohy a po ich splnení získajú titul žiaka. O organizáciu imatrikulácie
sa vždy starajú žiaci školského parlamentu spolu
s učiteľkami prvého ročníka. V stredu 9. novembra popoludní telocvičňu školy zaplnili prváci, ich
rodičia, starí rodičia i súrodenci. Žiaci školského
parlamentu a žiaci 8. A triedy opäť zorganizovali
imatrikuláciu svojich najmladších spolužiakov –

prvákov. Po splnení troch úloh, v ktorých preukázali prváci svoje zručnosti, vedomosti i odvahu a
po prednesení slávnostného sľubu bolo 73 prváčikov zo všetkých štyroch prváckych tried pasovaných za žiakov „Dvojky“. Jesenná výzdoba priestorov školy spríjemnila náladu všetkým prítomným,
ktorí sa tejto milej slávnosti zúčastnili a nám neostáva nič iné len popriať všetkým prvákom veľa úspechov v škole. Ďakujeme všetkým pedagogičkám,
vychovávateľkám, všetkým žiakom aj ostatným,
ktorí pomáhali pri organizácii tohto krásneho dňa
za to, že nám – rodičom prváčikov umožnili prežiť
také pekné popoludnie.
Rodičia 1. C triedy

Koncom októbra pripravili v Základnej škole
na Ul. Dr. Janského pre prváčikov a druháčikov
jabĺčkový deň. Inšpiratívny edukačný program
tvorilo množstvo rozmanitých aktivít, ktoré
mali spoločného menovateľa. Tým menovateľom bolo úplne obyčajné jablko.
Nápadité činnosti, do ktorých sa malí žiaci horlivo
a so záujmom pustili, ukázali prospešnosť jabĺčka
nielen pre ich zdravie a krásu, ale nasmerovali ich
pozornosť aj k rôznym veľkostiam, farbám či hmotnostiam. Do množstva aktivít sa mohli zapojiť aj
rodičia a starí rodičia žiakov. O svoje dojmy sa podelila aj jedna z mamičiek, Katarína Pittnerová: „Netradičné vyučovanie vzbudilo u detí veľký záujem.
Spomeniem napríklad pečenie jabĺčkových koláčov, varenie jablkového čaju či jablkového kompótu. Spočiatku len zvedaví diváci sa veľmi rýchlo
zmenili na šikovných pomocníkov a usilovne vážili,
miešali, šľahali, ale predovšetkým ochutnávali, aby
sa nám koláčiky dokonale vydarili. Spoločné varenie a pečenie bolo pre nás všetkých veľmi zábavne

Ako sa dá využiť jablko
a zaujímavé. Neustále zvedavé otázky a nadšenie
pri práci svedčili o tom, že pani učiteľky svojich
zverencov a naše ratolesti už dokonale poznajú
a zorganizovaním tohto podujatia trafili presne
do čierneho. Pre nás rodičov bolo preto veľkým
potešením, že sme mali možnosť zapojiť sa a zatraktívniť tak vyučovanie. Zároveň sme mohli aj sledovať, ako sa našim deťom darí (pre nás ešte stále
v novom – školskom – prostredí). A ako mamička
jedného z účastníkov jabĺčkového dňa chcem pochváliť jeho pozitívny dopad, pretože moje deti
majú zrazu väčšiu chuť na jabĺčka. Šikovným pani
učiteľkám za podnetnú akciu, ale i tvorivý prístup k
vzdelávaniu za všetkých rodičov veľmi pekne ďakujem a teším sa na ich ďalšie nápady.“
A poďakovanie patrí aj milým starým mamám
a maminkám, ktoré nás ochotne podporili a našli si
čas, aby s nami strávili jedno milé dopoludnie.
Mgr. Mária Štangová, pedagogička
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níkovi hotový výrobok. Aj ich prezentácia obsahovala hry a súťaže, za ktoré mohli deťúrence získať
sladkú odmenu a domov si odniesť malé darčeky
a dobrú náladu.
Všetci odviedli kus poctivej roboty, odmenou
za ktorú im boli rozžiarené detské očká, potlesk,
získané poznatky, darčeky od prezentovanej firmy
a ničím nenahraditeľná skúsenosť, ale hlavne dobrý
pocit, že sa podelili o svoje poznatky s mladšími kamarátmi.
„Dvojka“
MLADÍ TECHNICI Z „DVOJKY“ TVORIA
Krúžok Mladý technik dáva žiakom možnosť vyskúšať svoje technické zručnosti. Pri navrhovaní
rôznych stavieb a modelov uplatňujú svoju fantáziu a tvorivé myslenie. Dokážu tiež spolupracovať
v tíme, pretože vedia, že „viac hláv – viac nápadov“.
A potom ani dlho netrvá a vlaky pre budúce storočie využívajúce prírodnú energiu sú hotové.
Mgr. Dana Matušková
ŠKÔLKARI PREJAVILI
LÁSKU STARÝM RODIČOM
Pri príležitosti sviatku Úcty k starším pripravili
koncom októbra deti z Materskej školy – elokovaná trieda na Rázusovej ul. z včeličkovej triedy
pre svoje babičky, dedkov, staré mamy a starých
otcov príjemné vystúpenie. Pri jesennej výzdobe
s plamienkami sviečok sa nejedno očko zalesklo,
keď deti svojimi básničkami a pesničkami vyjadrili
ako svojich najbližších veľmi ľúbia a že život bez nich
by bol v nejednej rodine ťažší. Deti boli statočné, šikovné, snažili sa predviesť čo najlepší výkon. Nechýbal ani tanček a zdramatizovaná pieseň, kedy sa aj
starí rodičia pousmiali a svoje vnúčatá po programe
vystískali a vybozkávali. Na záver programu si starí
rodičia zatancovali so svojimi ratolesťami a mohli sa
pohostiť v príjemnej atmosfére našej triedy. Na pamiatku si babky a dedkovia odniesli drobnými rúčkami vyrobené jabĺčko a hruštičku ako poďakovanie
za prejavovanú lásku.
HELLOWEEN PÁRTY
Posledný októbrový deň prežili deti z Materskej
školy – elokovanej triedy na Rázusovej ul. dopoludnie strašidiel. Predškoláci sa predstavili v maskách,
zaujímavých kostýmoch, zvládli kurz strašenia
a lietania na metlách. Nezľakli sa ani cesty k strašidelnému hradu, keďže prekonávali rôzne prekážky.
Na hrade ich čakala helloweenská torta ako sladké
prekvapenie. Zabavili sa aj deti z ostatných tried,
spolu si zatancovali a zaspievali strašidelnú pesničku. I keď sa v niektorých očkách detí objavil aj
strach, všetci sa super vyšantili. Na záver si každá
trieda pochutnala na helloweenských tortách zdobených strašidlami, tekvicami, pavúkmi, ježibabami
s mačkami a netopiermi. Helowenskú párty ukončila diskotéka.
Deti a kolektív MŠ
– elokovaná trieda na Rázusovej ul.
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Žiarčania sa doťahujú na prvé miesto tabuľky
BASKETBAL
MUŽI – I. LIGA VÝCHOD

9. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom – REALPLUS
Lučenec 106:39 (46:15)
Strelci: Jány, Jonás po 20, Gašparík 15, Zibrinyi
14, Štefanec 9, Moravčík 8, Bulko 7, Daubner 6, Kysale 4, Vrábel 4, Schubert, Vája po 2.
Vzhľadom na skutočnosť, že hostia ešte nezískali ani jedno víťazstvo, očakávalo sa od domácich
presvedčivé víťazstvo. V tomto duchu sa aj odvíjal
priebeh celého stretnutia. Hoci v prvej štvrtine
sa chvíľu čakalo na mohutnú ofenzívu domácich,
od 3. minúty už domáca obrana spôsobila hosťom straty a neúspešné zakončovanie a mohol
nasledovať rýchly prechod do útoku a jednoduché zakončenie. Druhá štvrtina zastihla domácich
vo výbornej forme a šnúrou 12:0 odskočili súperovi na rozdiel 24 bodov. Najvydarenejšia bola tretia
štvrtina, keď domáci výborne bránili a útočnú pohodu dokumentovali aj šiestimi trojkovými košmi.
Do poslednej štvrtiny nastúpili už všetci hráči a
zaznamenali populárnu stovku.
Ostatné výsledky: BK 04 AC LB SNV B – MMBK
Sabinov 107:57, MBK Liptovský Mikuláš – BKM Poprad Svit 74:94, Slávia TU Košice – BK ŠPD Rožňava
87:71.
10. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom – BK 04 AC LB
SNV „B“ 96:84 (45:45)
Strelci: Štefanec 36, Zibrinyi 26, Jány 12, Jonas
9, Bulko 6, Vrábel 4, Kysela 3.
V sobotnom zápase proti Spišiakom sa domáci
rozbiehali pomalšie a skóre v prvej štvrtine bolo
jasne v prospech hostí (15:24). Našťastie v ďalších
štvrtinách už mali na vrch domáci a diktovali tempo a vývoj hry. Úspešnou obranou a mimoriadne
strelecky úspešnému Štefanovi (36 bodov – 6 trojok) priviedol zápas do víťazného konca.
Ostatné výsledky: BKM Poprad Svit – Slávia TU
Košice 78:61, BK Liptovský Mikuláš – BK ŠPD Rožňava 92:84, REALPLUS Lučenec – MMBK Sabinov
63:76.
11. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom – Sabinov
92:76 (51:46)
Strelci: Štefanec 27, Jonas 20, Zibrinyi 14, Gašparík 10, Vrábel 6, Jány 5, Vája, Kysela po 4, Moravčík
2.
V nedeľu sa proti Sabinovu začalo úspešnou
trojkou Zibrinyiho, ale súper dokázal reagovať

a počas celého zápasu neustále držal domácich
v strehu a nedovolil väčší bodový odstup. Až
v závere tretej štvrtiny sa podarila domácim šnúra
10 bodov. Šesť minút pred koncom bolo zase už
iba 82:70, keď po sérii strát dokázali hosťujúci basketbalisti opäť z dvihnúť varovný prst a upozorniť
domácich na návrat ku koncentrovanej obrane.
Návrat rozohrávača Róberta Jányho na palubovku upokojil družstvo a jeho prihrávky opäť našli
voľných spoluhráčov, ktorí úspešne skórovali.
Ostatné výsledky: MBK Liptovský Mikuláš – Slávia TU Košice 76:79, BKM Poprad Svit – BK ŠPD
Rožňava 60:75, REALPLUS Lučenec – BK 04 AC LB
SNV B 49:62.
T. Jány
Tabuľka po 11. kole
1. Slávia TU Košice
11 9 2 975 792 20
2. MŠK BK Ž. Hronom 11 8 3 908 831 19
3. BK 04 AC LB SNV B 11 7 4 1020 769 18
4. BKM Poprad Svit 11 6 5 881 843 17
5. MBK Lip. Mikuláš 11 5 6 857 888 16
6. MMBK Sabinov
11 5 6 811 890 16
7. BK ŠPD Rožňava 11 4 7 824 869 15
8. REALPLUS Lučenec 11 0 11 588 982 11
KADETI + STARŠÍ ŽIACI 2

3. kolo: Lučenec – Žiar nad Hronom
64:75/48:49
Strelci – 1. zápas: Kašša 34, Štefanča 24, Galko 12, Mokroš 3, Skladan
2. Prvá štvrtina bola veľmi vyrovnaná. Hralo sa takticky v útoku na 24 sekúnd, pretože sme nepoznali súpera. Do druhej štvrtiny zápasu sme nastupovali na ihrisko za stavu 22:22. Na polčase svietilo
na tabuly skóre 37:49 v prospech nášho tímu.
V ďalšej časti hry sme súpera značne podcenili, a
tak sa náš náskok znížil. V poslednej štvrtine sme
si dokázali taktickou hrou udržať náskok 10 bodov
a vyhrať aj napriek súperovej výškovej prevahe.
Strelci – 2. zápas: Štefanča 28, Galko 9, Skladan
8, Kašša 4.
Od začiatku druhého zápasu sme začali prehrávať kvôli slabej koncentrácii našich hráčov. Hlavným problémom bola naša zle pohybujúca sa
zónová obrana. V útoku náš rozohrávač málo rozdával loptu a zbytočne veľa dribloval do súperovej

POHOTOVOSTNÉ
STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY
3.12. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
4.12. MUDr. Zuzana Vincová, ProCare, Priemyselná, Žiar nad Hronom (601 30 16)
10.12. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
11.12. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 85)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00
do 12.00 hod.
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statickej obrany. Po polčase bolo skóre 29:15 v prospech domácich. V tretej štvrtine sme sa začali lepšie pohybovať v obrane a znižovať náskok súpera.
V 4. štvrtine vďaka dobrej obrane, kde sme nepúšťali súpera do šestky a v útoku sme dokázali bodovať aj spoza trojkového oblúka, sa nám podarilo
znížiť náskok súpera na jeden kôš. Sekundu pred
koncom Marek Galko úspešným trojkovým pokusom strhol na našu stranu najtesnejšie víťazstvo.
E. Frický
Tabuľka
1. MŠK Žiar nad Hronom K 4 4 0 254:172 8
2. OZ DASKIT Lučenec 6 2 4 393:369 8
3. Slávia Medik Martin K 4 3 1 278:207 7
4. MŠK Žiar nad Hronom Z 4 1 3 227:257 5
5. Slávia Medik Martin Z 4 1 3 204:359 5
6. BC Prievidza mládež 2 1 1 118:110 3
STARŠÍ MINI

4. kolo: Žiar nad Hronom – Prievidza
41:27/29:49
Strelci – 1. zápas: Holička 10, Horváth 7, Mokroš 6, Štábel 5, Šály 3, Kvapil 2, Nagy 2, Lupták 2,
Vinarčík 2, Dérer 2.
Strelci – 2. zápas: Holička 10, Šály 6, Mokroš 5,
Majer 2, Nagy 2, Záhorec 2, Horváth 2.
Bez disciplíny a morálky sa ťažké zápasy vyhrávať nedajú. Od začiatku Žiarčania nedokázali nájsť
svoj typický herný rytmus. Fyzicky disponovanejší
súper to v druhom zápase dokonale využil a v euforickom výkone si už svoje suverénne víťazstvo,
napriek nepopierateľnej snahe domácich, nepustil z rúk. Starší minibasketbalisti si tak skomplikovali cestu na Majstrovstvá SR, ale stále majú všetko len vo svojich rukách.
Tabuľka
1. BC Prievidza mládež 8 5 3 326:260 13
2. IMC P. Bystrica
6 5 1 347:164 11
3. Victoria Žilina
6 5 1 347:171 11
4. MŠK Žiar nad Hronom 6 5 1 265:176 11
5. ŠKP B. Bystrica
6 2 4 257:161 8
6. MBK Liptovský Mikuláš 6 0 6 128:408 6
7. ŠBK Handlová
6 0 6 60:410
6

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
29.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
30.11. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
1.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
2.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
3.12. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
4.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
5.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
6.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
7.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
8.12. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
9.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
10.12. 13.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
11.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
12.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
13.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
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Volejbalistky s dvomi výhrami a jednou prehrou
VOLEJBAL
ŽENY EXTRALIGA

9. kolo: MŠK Žiar nad Hronom – Paneurópa 3:1
(-16, 21, 24, 19) V sobotu naše extraligové družstvo žien hostilo na svojej palubovke vysokoškoláčky Paneurópy Bratislava. Hostia boli vysokým
papierovým favoritom, čo sa aj v prvom sete ukázalo. Naše hráčky urobili množstvo nevynútených
chýb, čo Bratislavčanky využili a pohodlne zvíťazili
v prvom sete. Do druhého setu nastúpili naše hráčky ako vymenené, dobrým servisom a kvalitnými
blokmi zaskočili hosťujúce hráčky a vyrovnali stav
zápasu na 1:1. V treťom sete Žiarčanky pokračovali
v oduševnenom výkone, zvládli záver setu a ujali sa
vedenia. Prekvapenie ukončili v štvrtom sete, keď
súperkám nedali šancu a zápas dotiahli do víťazného konca. Naše hráčky podali bojovný a dobrý
výkon a po zásluhe získali v tomto zápase tri body.
Ostatné výsledky: COP Nitra – Pezinok 1:3, Kežmarok – Spišská Nová Ves 1:3, Žilina – UKF Nitra 0:3.
Igor Korbela
10. kolo: Spišská Nová Ves – MŠK Žiar nad Hronom 3:1 (14, 15, -22, 16)
Ostatné výsledky: UKF Nitra – COP Nitra 3:1,
Pezinok – Kežmarok 3:0, Paneurópa – Žilina 3:0.
11. kolo: Žilina – MŠK Žiar nad Hronom 2:3 (22,
-21, 21, -14, -10)
Ostatné výsledky: Pezinok – Spišská Nová Ves
3:1, Kežmarok – UKF Nitra 0:3, COP Nitra – Paneurópa 2:3.

Ilustračné foto: patriot.sk.

Tabuľka
Pezinok
UKF Nitra
Paneurópa
Spišská N. Ves
Žiar n. Hronom
COP Nitra
Kežmarok
Žilina

11
11
11
11
11
11
11
11

10
8
9
6
5
5
1
0

1
3
2
5
6
6
10
11

32:10
27:11
29:14
25:17
19:25
19:25
7:30
7:33

30
25
25
20
14
13
3
2

1. B. Bystrica
2. Čadca A
3. L. Hrádok
4. Prievidza
5. Krupina A
6. P. Bystrica A
7. Poltár
8. Hnúšťa A
9. Žilina A
10. Žiar n. Hronom

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
11
11
8
7
7
6
2
2
2

0
3
3
6
7
7
8
12
12
12

42:4
37:12
33:16
28:23
27:25
21:24
21:24
10:36
10:38
12:39

41
33
30
24
23
20
19
7
7
6

STARŠIE ŽIAČKY

6. kolo: Považská Bystrica – VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:0/3:1
Zostava: Drienková, Hriňová, Hrončeková, Krajčiová, V. Krajčiová, Kružlicová, Rihová, Romancová,
Smutková, Talánová, Uhrovičová, Zorkóczová.
Staršie žiačky vycestovali na ďalšie zápasy do Považskej Bystrice, súperovi blízkemu v tabuľke súťaže. Ambície, s ktorými sme išli, boli podstatne
vyššie, ako bol výsledok našej snahy a umenia
na ihrisku. Všetci, koľkí sme tam boli, sme nenaplnili
ciele a utrpeli sme zdrvujúcu prehru. Okrem šťastia
a herných skúseností nám veľmi chýba nasadenie
a chuť po víťazstve. Dobre nám ide hľadanie vinníkov, prečo nevyhrávame, ale to nie je dobrá cesta.
Takže z tohto kola jediné pozitívum: chceme hrať
volejbal. Len to treba podporiť kvalitou pri vykonávaní herných činností a podstatne inou bojovnosťou. V zápase mala premiéru nová hráčka, ktorá trénuje len mesiac a vôbec si neurobila hanbu.
Bajka Hrončeková môže byť po získaní skúseností
dobrou posilou kolektívu.
7. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – Banská
Bystrica 0:3/0:3
Zostava: Drienková, Hriňová, Hrončeková, Krajčiová, V. Krajčiová, Kružlicová, Rihová, Romancová,
Silná, Smutková, Uhrovičová, Talánová.
Družstvo starších žiačok privítalo na svojej palubovke hostí z čela tabuľky, doteraz neporazenú Banskú Bystricu. Pre vyspelejšieho súpera
neboli naše hráčky veľkou prekážkou pri získaní
plného počtu bodov. Z pohľadu trénera robia
príliš veľa vlastných chýb, ale z pohľadu početných divákov sa družstvo neustále zlepšuje.
J. Odzgan, tréner
Tabuľka

MLADŠIE ŽIAČKY

6. kolo: Zvolen – VK MŠK Žiar nad Hronom
3:0/3:0
7. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Slovan R.
Sobota 1:3/0:3
Zostava: Antalová, Gallová, Kartíková, Kazárová,
Krčová, Kupčiová, Mekíšová, Orlovská, Rusnáková,
Ružičková, Šedivcová, Šestáková, Zošiaková.
Družstvo hostiek naše dievčatá doslova „upodávalo“, keď napríklad v poslednom sete prvého
zápasu hosťujúca hráčka podávala a bodovala
zo stavu 1:3 až do konečných 1:25. Zatiaľ všetky
zápasy, v ktorých sme hrali, sme prehrali vďaka
podaniu súpera, ktoré je v niektorých prípadoch
pre takéto malé slečny jednoducho nespracovateľné. V zápasoch sa tak veľmi málo naučia obidve
strany, pretože lopta preletí ponad sieť jedenkrát,
dvakrát a veľmi zriedkavo trikrát. Škoda, že si to neuvedomujú viacerí tréneri mládeže, inak by už dávno platilo, že v kategórii mladších žiačok sa podáva
zospodu. Vtedy by sme videli určite viac z volejbalového „majstrovstva“ dievčat.
Andrea Kosorinská, trénerka
Tabuľka
1. Hnúšťa A
12 12 0 36:1 36
2. Brusno
12 10 2 31:6 30
3. Krupina A
12 10 2 30:8 30
4. Zvolen
12 8 4 24:17 21
5. R. Sobota
12 6 6 19:20 18
6. B. Bystrica
12 6 6 19:22 17
7. Poltár
12 4 8 19:26 13
8. Hnúšťa B
12 4 8 15:25 13
9. Žiar n. Hronom
12 0 12 4:36
0
10. Krupina B
12 0 12 0:36
0

Hokejbalistom sa nedarí
SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA

13. kolo: N-SPORT TREND Žiar nad Hronom
– DT Žirafa Považská Bystrica 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Góly: Lukáč
Zostava: Náter – Gáborík, Dobrík, Šulek, Pračka, Kukla, Kamo, Strohner - Ruttkay, Mojžiš, Heckl, Matuška,
Považanec, Lukáč, Takáč, Nemček, Uhrovič, Pluhár.
Zápas bol charakteristický množstvom nepremenených šancí domáceho mužstva a adrenalín zvyšujúcimi rozhodnutiami arbitrov duelu.
Ostatné výsledky: ŠK 98 Pruské – MHBO Géci Lipt.
Mikuláš 1:5, MŠK Kežmarok – Imperial Vitamins
Martin 2:1, HBC Žirafa Žilina – ŠK Profis 32 Brati-

slava 5:3, HBK Kometa Vrútky – LG TPS Bratislava
6:0, HBK Nitrianski rytieri Nitra – Reebok Ružinov
- odložené na 7. 4. 2012, Jokerit Petržalka – voľno,
predohrávka 21.kola - ŠK 98 Pruské – HBK Nitrianski
rytieri Nitra – 3:5.
14. kolo: N-SPORT TREND Žiar nad Hronom –
ŠHBK Ružinov Bratislava 3:8 (1:2, 1:2, 1:4)
Góly:Takáč,Mojžiš,Heckl.
ckl.
Zostava: Gordík – Dobrík, Gáborík, Kamo, Strohner,
Pračka, Šulek – Pastorok, Matuška, Heckl, Považanec, Ruttkay, Mojžiš, Uhrovič, Nemček, Takáč.

noviny.ziar.sk

Po druhýkrát v sezóne Žiarčania inkasovali osem gólov. V 14. kole Slovenskej hokejbalovej extraligy im ich nadelili hráči Ružinova.
Ostatné výsledky:
DT Žirafa Pov. Bystrica – ŠK Profis 32 Bratislava
2: 3, Imperial Vitamins Martin – MHBO Géci Lipt.
Mikuláš 2:1sn , HBC Žirafa Žilina – LG TPS Bratislava 2:3, HBK Kometa Vrútky – MŠK Kežmarok 6:5, ŠK
98 Pruské – voľno, Jokerit Petržalka – HBK Nitrianski
rytieri Nitra 2:5.
Zdroj: sporttrend.eu
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Slovenský pohár BCF v cyklokrose
CYKLISTIKA

Po úspešnej cestnej sezóne si cyklisti MŠK Žiar
nad Hronom dopriali nevyhnutnú trojtýždňovú
prestávku, počas ktorej sa venovali regenerácii
a rehabilitácii.
Začiatkom novembra zahájili prípravu na sezónu
2012. Ich súčasťou prípravy sú aj štarty na pretekoch v cyklokrose. Táto neolympijská disciplína
patrí už dlhé roky k obľúbeným a divácky veľmi
sledovaným športovým odvetviam na celom svete.

Juraj Bellan.

Kombinácia cestnej cyklistiky a cyklokrosu na seba
nadväzuje, čo je dobré pre prípravu mládežníckej
kategórie. Cyklokros prináša hlavne výbušnosť
a dravosť, cestná cyklistika vytrvalosť. V obidvoch
disciplínach rozhoduje kondícia a hlavne technika.
Cyklistický klub Banská Bystrica v spolupráci
s CK Krupina a s finančnou podporou Ministerstva
školstva SR zorganizoval na miestnom futbalovom
štadióne v Krupine už 10. kolo BCF Slovenského
pohára v cyklokrose. Krásne slnečné počasie, veľmi pekný cyklokrosový okruh, relatívne kvalitná
konkurencia a počet štartujúcich – to všetko bolo
zárukou pekného športového zážitku. Na tomto
podujatí sa v rámci prípravy úspešne predstavili aj
vybraní cyklisti MŠK Žiar nad Hronom.
David Zverko opäť víťazne, Juraj Bellan druhý
Podujatie odštartovala najmladšia kategória žiakov štartujúca na 20 minút. Najviac síl a technickej
zručnosti na trati preukázal pretekár ŠKC Dubnica
Alex Zeman, ktorý presvedčivo zvíťazil pred lídrom
Slovenského pohára Tomášom Personom z CyS
Žilina. Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom reprezentovala dvojica žiakov Ján Gajdošík a Jakub
Varhaňovský. Obaja podali výkon na hranici svojich
možností a obsadili celkové šieste a ôsme miesto.
S veľkým záujmom sme sledovali štart spojenej
kategórie kadetov, kadetiek, junioriek a masters B,
ktorá absolvovala pretek na 30 minút. Talentovaný
kadet MŠK Žiar nad Hronom David Zverko výborne
odštartoval a vytvoril si ihneď mierny náskok, ktorý
s pribúdajúcimi kolami neustále zvyšoval. S náskokom 1,:30 min. presvedčivo zvíťazil pred klubovým
spolujazdcom, neustále sa zlepšujúcim Jurajom
Bellanom. Po absolvovaní piatich pretekoch BCF
Slovenského pohára v cyklokrose tak zaznamenal
Zverko už svoje tretie prvenstvo. Úspešnú trojicu
kadetov v tomto preteku dopĺňal Kristián Zimány,
ktorý v záverečnom špurte obsadil pekné piate
miesto.

David Zverko.
Diváci netrpezlivo očakávali pretek hlavnej kategórie Elite, kde sa na štarte zišla kompletná
cyklokrosová špička na čele so súčasne najlepším
cyklokrosárom Slovenska, Robertom Gavendom,
pretekárom belgickej stáje KDL Landbrouwkrediet
cycling team. Gavenda potvrdil v preteku svoje
kvality, keď bezpečne s veľkým náskokom zvíťazil
pred Milanom Barényim z KCK Oslany a Marošom
Kováčom z Dukly Trenčín.
František Sitora

POZVÁNKY NA ZÁPASY

•Basketbal – muži
12. kolo: 3. decembra
Slávia TU Košice – BK MŠK Žiar nad Hronom
13. kolo: 4. decembra
BK ŠPD Rožňava – BK MŠK Žiar nad Hronom
•Basketbal – mladší žiaci
5. kolo: 3. decembra
Prievidza – BK MŠK Žiar nad Hronom
•Basketbal – mladší mini
4. kolo: 3. decembra
BK MŠK Žiar nad Hronom – Považská Bystrica
•Basketbal – starší mini
6. kolo: 10. decembra
BK MŠK Žiar nad Hronom – Považská Bystrica

•Basketbal – kadeti + starší žiaci 2
5. kolo: 10. decembra
Prievidza – BK MŠK Žiar nad Hronom K
•Volejbal – ženy extraliga
13. kolo: 3. decembra
Kežmarok – VK MŠK Žiar nad Hronom
14. kolo: 10. decembra
VK MŠK Žiar nad Hronom – Pezinok
15. kolo: 11. decembra
VK MŠK Žiar nad Hronom – UKF Nitra
•Volejbal – staršie žiačky
9. kolo: 3. decembra
VK MŠK Žiar nad Hronom – Hnúšťa A

•Volejbal – mladšie žiačky
9. kolo: 4. decembra
VK MŠK Žiar nad Hronom – Krupina A
10. kolo: 11. decembra
Krupina B – VK MŠK Žiar nad Hronom
•Slovenská hokejbalová extraliga
17. kolo: 3. decembra
ŠK Profis 32 Bratislava – N-Sport Trend Žiar
nad Hronom
18. kolo: 10. decembra
N-Sport Trend Žiar nad Hronom – LG Bratislava

