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V tomto čísle:
IMATRIKULAČNÝ SĽUB ZLOŽILO VIAC
AKO 100 ŠTUDENTOV

Športová hala možno prejde rekonštrukciou

Po prvýkrát bude aj v našom meste otvorená
pobočka Univerzity tretieho veku Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Slávnostný imatrikulačný sľub zložili študenti aj za asistencie rektorky univerzity. Viac na 3. strane.
VIANOČNÉ TRHY

Aj tento rok sa na Námestí Matice slovenskej
uskutočnia tradičné Vianočné trhy. V predajných
stánkoch sa postupne vystriedajú predajcovia s rôznym sortimentom a tešiť sa môžete aj
na tradičný vianočný punč. Strana 3.
STREDOŠKOLÁK
S REKORDNOU ÚČASŤOU ŠKÔL

STRANA 2

Labyrint na „ Hviezdoške“ vyriešený

Šestnásteho ročníka podujatia Stredoškolák
sa aj tento rok zúčastnili najmä stredné školy
z nášho kraja. Svoju činnosť prezentovali žiakom
8. a 9. ročníkov, ktorí sa rozhodujú o svojom štúdiu na strednej škole. Viac informácií na 4. strane.
POZVÁNKA NA NOVEMBROVÉ
ZASTUPITEĽSTVO

Vo štvrtok 29. novembra sa uskutoční posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Poslanci budú okrem
iného schvaľovať aj rozpočet mesta na budúci
rok. Pozvánku nájdete na 2. strane.

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

STRANA 2

Mikuláš príde z oblakov
5. decembra o 17.00 hod.
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Rekonštrukcia dodá športovej hale prestíž

Mestská Športová hala prejde možno už v najbližšom roku nutnou rekonštrukciou. Finančné
prostriedky chce viceprimátor mesta Peter Antal získať od rôznych ministerstiev a cez nadácie.
Rekonštrukcia športovej haly má smerovať
k zníženiu prevádzkových nákladov, ktoré sú
v súčasnosti privysoké. Aby sa však s prácami
na obnovení haly mohlo začať, najskôr sa musia
nájsť v rozpočte mesta finančné prostriedky na
vypracovanie projektov. „Až potom budeme vedieť
sumu potrebnú na celkovú rekonštrukciu,“ hovorí
Peter Antal a ďalej spresňuje: „Na celkovú rekon-

štrukciu určite finančné prostriedky v mestskom
rozpočte nenájdeme. Chcem preto osloviť rôzne
ministerstvá a nadácie, cez ktoré by sme potrebné
financie mohli získať.“
Nový šat potrebuje športová hala už niekoľko
rokov. Výmenu potrebuje najmä celé opláštenie
budovy, keďže v súčasnosti sú na vykurovaní úniky
tepla a objekt je preto obrovským hltačom energií.
„Kvôli tomu sa v športovej hale nemôžu konať ani
vyššie extraligové súťaže, ktorých súčasťou boli
v minulosti viaceré žiarske športové kluby. Hoci
sa budova pravidelne a neustále vykuruje, kvôli
únikom tepla jej priestory nedokážeme vykúriť
na viac ako desať stupňov Celzia,“ hovorí o enormne vysokých nákladoch na chod budovy Antal,
podľa ktorého by v budove mohli pribudnúť aj sociálne priestory.
Halu využívajú v súčasnosti najmä kluby Mestského športového klubu Žiar nad Hronom. Ak by sa
podarilo získať potrebné finančné prostriedky, išlo
by o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu objektu od jej
výstavby koncom sedemdesiatych rokov.
(li)

Poslanec Vozár vyriešil labyrint na „Hviezdoške“
jednoduchšia, prehľadnejšia a kto bude hľadať požadovaný vchod, nemusí už chodiť od vchodu ku
vchodu a hľadieť nad vstupné dvere a hľadať číslo.“

Tabule sa montovali so súhlasom
bytových spoločenstiev
V polovici novembra boli na Hviezdoslavovej
ulici osadené informačné tabule. Sprehľadniť
majú orientáciu na celom sídlisku Centrum II.
Z iniciatívy poslanca Emila Vozára boli v týchto dňoch namontované informačné tabule
na všetkých ôsmich bytových domoch, čo je spolu
56 vchodov. „Problémy pri orientácii a hľadaní daných vchodov majú nielen samotní obyvatelia, ale
aj záchranné zložky,“ vysvetľuje Emil Vozár a dodáva: „Požiadal som preto mesto o poskytnutie finančných prostriedkov na výrobu spomínaných informačných tabúľ. Orientácia na sídlisku tak bude

Informačné tabule sú umiestnené na každom
paneláku vľavo, vždy zo strany, kde sú vchody
do paneláka. Najdlhší bytový dom má informačné
tabule z oboch strán kvôli lepšej prehľadnosti. Každá tabuľka má rozmer 50 x 80 cm, čísla na nej sú
vysoké 40 cm.
Kúpu jednej tabule zafinancoval poslanec Vozár,
ostatné sú hradené z mestského rozpočtu. „Cena
jednej tabule je 14 eur. O montáž tabúľ na bytové
domy sa postarali mestské Technické služby, za čo
im patrí poďakovanie,“ hovorí poslanec Vozár.
Možno bude poslanec Vozár inšpirovať aj ďalších
poslancov, ktorí majú vo svojich obvodoch podobný problém s orientáciou pri hľadaní daných vchodov.
(li)

Pozvánka
V zmysle paragrafu 12 ods. 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 29. novembra 2012 (t. j.
štvrtok) o 14.00 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
2013.
4. Správa HKM z vykonaných kontrol.
5.Informácia o plnení rozpočtu mesta:
a) III. zmena rozpočtu mesta,
b) Návrh viacročného rozpočtu MsKC,
c) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2013 – 2014,
d) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky
2013 – 2014.
6. Dodatok k VZN č. 5/2012 o výške poplatku
za opatrovateľskú službu pre rok 2013.
7. Zvyšovanie poplatkov v mestských v DJ.
8. VZN o financovaní škôl a školských zariadení.
9. VZN o miestnych daniach.
10. VZN o spôsobe nakladania s komunálnym
odpadom a drobným stav. odpadom na území
mesta ZH.
11. VZN o poplatku za KO a DSO.
12. VZN o prideľovaní nájomných bytov
vo vlastníctve mesta ZH.
13. VZN o záväzných častiach územného plánu
mesta ZH – zmeny a doplnky č. 4.
14. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2012 a informácia o príprave Kalendára športových podujatí mesta
Žiar nad Hronom na rok 2013.
15. Interpelácie poslancov.
16. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a)SMM – majetkovo-právne vzťahy,
b)Delegovanie zástupcov zriaďovateľa dosamosprávy orgánov škôl a školských zariadení.
17. Záver.
Ivan Černaj, primátor mesta

Páchatelia prerezali pneumatiky na 15 autách
Polícia v Žiari nad Hronom pátra po páchateľovi,
ktorý poškodil pneumatiky na 15 motorových vozidlách, zaparkovaných na viacerých uliciach v Žiari
nad Hronom. „Páchateľ tu vyčíňal pravdepodobne
v noci zo štvrtku na piatok 16. novembra,“ hovorí
Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ v Banskej Bystrici a spresňuje: „Na Hviezdoslavovej ulici nezisteným predmetom poškodil pneumatiky na jedenástich osobných motorových vozidlách. Na desiatich
autách poškodil po jednej pneumatike a na vozidle
Škoda Superb poškodil ľavú zadnú aj prednú pneumatiku.“ Páchateľ neskôr prešiel aj na Ulicu SNP,
kde na vozidle Opel Astra poškodil všetky štyri
pneumatiky. Na Svätokrížskom námestí poško-

dil po jednej pneumatike na dvoch motorových
vozidlách a na Ulici hutníkov na vozidle Peugeot
dve pneumatiky na ľavej strane. „Majiteľom vozidiel spôsobil páchateľ celkovú škodu odhadnutú
na 429 eur. Poverený príslušník začal trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci, za
ktorý hrozí trest odňatia slobody až na 1 rok,“ dodáva Faltániová.
Niekoľko poškodených Žiarčanov sa obrátilo aj
na Mestskú políciu. Tá preto vyzýva občanov mesta, aby boli obozretní a v prípade akéhokoľvek
podozrivého správania jednotlivca alebo skupiny
na ulici nahlásili na číslo 159. Vandali pneumatiky
na vozidlách nielen prerezávajú, ale ich aj z osob-

Foto: archív MsP.
ných vozidiel priamo kradnú alebo iným spôsobom znehodnocujú.
(li)
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Študenti Univerzity tretieho veku zložili imatrikulačný sľub
V utorok 13. novembra zložilo imatrikulačný
sľub 101 študentov Univerzity tretieho veku
Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica. Imatrikulácií sa zúčastnili aj akademickí hodnostári
univerzity a primátor Ivan Černaj.
Imatrikulačný sľub zložilo 101 zo 152 zapísaných
študentov. Slávnostnej imatrikulácie sa zúčastnila
rektorka UMB Beata Kosová, manažérka UTV Irena
Šulajová, dekan Vladimír Hiadlovský, pedel rektora
Marián Lihan a riadieľ UTV Ján Sitarčík.
Po slávnostných príhovoroch bola slávnostne
podpísaná Rámcová dohoda o zabezpečení Univerzity tretieho veku v Žiari nad Hronom. „Skladanie imatrikulačného sľubu zahájili študenti svojim
sľubom, po ktorom im boli odovzdané imatrikulačné listy opatrené pečaťou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici,“ hovorí Adriana Giláňová, refe-

rentka pre metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení. Po krátkom programe, ktorý si
pre prítomných pripravila Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej, sa zástupcovia študentov poďakovali a odovzdali kytice akademických hodnostárom a primátorovi mesta.

Študenti sa budú vzdelávať v 6 odboroch
„Po prvýkrát sa v našom meste podarilo otvoriť pobočku Univerzity tretieho veku Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici v školskom roku
2012/2013 za účelom ďalšieho vzdelávania dospelých. Podmienkou bol vek nad 40 rokov a ukončené
stredoškolské vzdelanie s maturitou,“ konkretizuje
Adriana Giláňová.

Podpis Rámcovej dohody.
V školskom roku 2012/2013 tak bude v našom
meste otvorených šesť študijných programov. Starostlivosť o zdravie – cibrenie pamäte, Záhradníctvo, Kresba a maľba, Psychológia, Kurz anglického
jazyka a Informačno-komunikačné technológie. (li)

Vianočné trhy aj s bohatou kultúrnou nádielkou
Žiarčania sa opäť môžu tešiť na Vianočné trhy
priamo na námestí. Tento rok sa uskutočnia
v dňoch od pondelka 17. do nedele 23. decembra.
Vianočné trhy sa už od roku 2008 konajú pravidelne aj v našom meste priamo na Námestí Matice
slovenskej. Stánky s predajným tovarom budú tento rok pre návštevníkov otvorené v čase od 10.00
do 18.00 hod. a stánky s občerstvením od 10.00
do 20.00 hod. „Pre návštevníkov Vianočných trhov
bude pripravených desať predajných stánkov a altánky na sedenie,“ konkretizuje Ján Žiak z Mestského úradu v Žiari nad Hronom.
Aj tento rok sa návštevníci môžu tešiť na stánky
s občerstvením, v ktorých nebude chýbať varené
víno, punč, medovina, chlieb s masťou a cibuľou

či mäsové a cukrárenské výrobky. „Predajné stánky
budú ponúkať vianočný tovar ako sú rôzne ozdoby, sošky, venčeky, sviečky, dekorácie, ručné práce
– háčkovaný a pletený tovar, imelo, anjelici či betlehemy,“ spresňuje Ján Žiak. V ponuke budú tiež včelie produkty ako med, fľašková medovina, oblátky,
cukrovinky, orechy, sušené ovocie, syry a údené
výrobky. Nebudú chýbať ani stánky s keramikou,
dekorovaným sklo, remeselnými a darčekovými
predmetmi s vianočnou tematikou a odevmi ako
sú šály, rukavice či čiapky.

Vianočný punč mestského úradu
Počas Vianočných trhov sa bude opäť variť a podávať vianočný punč aj v stánku mestského úradu.

Terénna sociálna práca pokračuje ďalším projektom
V stredu 7. novembra sa uskutočnila slávnostná akadémia k príležitosti ukončenia projektu
Terénna sociálna práca v meste Žiar nad Hronom. Projekt splnil svoj očakávaný účel a mal
veľmi pozitívne ohlasy.
Terénni sociálni pracovníci a ich asistenti usporiadali slávnostné podujatie, kde spojili kultúrny
program s prezentáciou svojej činnosti za štyri
roky. „Výstava bola nainštalovaná pred vstupom
do Divadelnej sály Mestského kultúrneho centra,
kde boli umiestnené aj ukážky výrobkov a fotografií detí z voľnočasových aktivít, ktoré sa stretávajú
v kancelárii terénnych sociálnych pracovníkov,“
hovorí sociálny pracovník, Pavel Horváth a dodáva: „Výrobky detí natoľko zaujali mnohých hostí, že
prejavili záujem o ich kúpu. V rámci programu vystúpili aj šikovné deti zo Špeciálnej základnej školy
s tancami a prekrásnou recitáciou od slovenských
spisovateľov. Na toto kultúrne podujatie pripravili program s deťmi ich učiteľky.“ Okrem toho mali
hostia možnosť zažiť tanečné vystúpenie súboru
Knam zo Zvolena, ktorý predviedol rytmy latinsko-amerických tancov.

z detí, ktoré navštevujú voľnočasové aktivity v našom komunitnom centre. Na mnohých súťažiach
dosiahli úspech a ocenenie aj vďaka ich vedúcej
Lucii Vlačuhovej, ktorá ich vedie od založenia tanečného súboru,“ konkretizuje ďalej Pavel Horváth.
Terénni sociálni pracovníci poskytli možnosť
zviditeľnenia sa širokej verejnosti aj začínajúcej
hudobnej skupine mladých chlapcov zo Žiaru nad
Hronom Gypsy Stars. „Počas programu sme hosťom predstavili aj aktivity, ktoré sme realizovali počas celého obdobia našej pôsobnosti v meste a aj
pomocou prezentácie s fotkami sme priblížili našu
každodennú prácu,“ hovorí Pavel Horváth a na záver: „Touto cestou by sme sa chceli ešte raz srdečne
poďakovať všetkým, ktorí s nami spolupracovali.
Od novembra 2012 sa prechádza na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, takže naša
práca nekončí a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“
Slávnostná akadémia vznikla vďaka finančnej podpore spoločností Kaufland, COOP Jednota Žarnovica, Nadácia ZSNP a Slovalco Žiar nad Hronom. Organizačne pomohli mesto Žiar nad Hronom, MsKC
Žiar nad Hronom a Romano Kher z Bratislavy. (li)

Romano Jilo sa sformoval v žiarskom
komunitnom centre
Medzi účinkujúcimi bol aj Jakub Dunko, úspešný
recitátor na rôznych súťažiach. „Súbor Romano Jilo
už mnohí poznajú. Tento tanečný súbor je zložený
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Predávať sa bude primátorský i poslanecký punč,
ktorí budú podávať poslanci Emil Vozár a Mária Biesová. Ako po minulé roky, výťažok z jeho predaja
opäť poputuje jednej zo žiarskych organizácií.
Súčasťou Vianočných trhov bude aj kultúrny
program od 16-tej hodiny, ktorý pripravuje žiarske
Mestské kultúrne centrum. V pondelok 17. decembra sa môžete tešiť na vystúpenie Mužskej speváckej skupiny Sekera a koledovanie medzi stánkami.
V utorok 18. decembra vystúpi Vokálne zoskupenie
Otto Voce z Banskej Bystrice a v stredu spevák Patrik Kee. Vo štvrtok si nenechajte ujsť živý Betlehem
a spomínaný vianočný punč. V piatok zaspieva
slovenský Bocelli Marián Bango s hosťom Ivanou
Kováčovou.
(li)

Kútik zdravia vo všetkých
materských škôlkach

Od 16. novembra prebieha v areáloch našich
materských škôl výsadba drobného ovocia.
Žiarske materské škôlky vypracovali projekt nazvaný Kútik zdravia, v rámci ktorého budú priamo
v areáloch škôlok vysadené kríčky drobného ovocia – malín, černíc, ríbezlí, egrešov a josty. „Účelom
tohto projektu bolo ukázať deťom ako sa v skutočnosti vysádzajú kríky a priblížiť im následnú
starostlivosť o vysadené kríčky,“ hovorí Marcela
Gendiarová z Odboru životného prostredia MsÚ
a dodáva: „Detičky budú počas celého roka sledovať rast kríkov, naučia sa rozlišovať ovocie nielen
hmatom a zrakom, ale keď ovocie dozreje, môžu si
na ňom aj pochutnať.“
Na realizáciu projektu bolo vyčlenených
2 000 eur. Projekt financovala Nadácia ZSNP a Slovalco. Na projekte sa ďalej podieľalo aj mesto Žiar
nad Hronom a výsadbu kríkov, položenie dlažby
a osadenie plotov zrealizovali Technické služby,
s. r. o. Žiar nad Hronom. „Všetkým, ktorí sa podieľali
na realizácii projektu, ďakujeme za spoluprácu,“ dodáva Marcela Gendiarová.
(li)
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Študenti riešili medzigeneračné vzťahy so psychológom
Koncom októbra sa v Mestskej obývačke konala interaktívna beseda na tému Priateľov
si vyberáme, rodinu nie, ktorá bola za účasti
psychológa a multiplikačného pracovníka Ligy
za duševné zdravie. Témou boli medzigeneračné vzťahy.
Mestská obývačka, ktorá sa nachádza v priestoroch Mestskej plavárne, vznikla za finančnej podpory Mládež v akcii. Slúži na rôzne podujatia a stretávanie sa mladých ľudí.
Úvodom do problematiky medzigeneračných
vzťahov, konfliktov a noriem bol úryvok z filmu,
ktorý demonštroval hádku medzi otcom, matkou
a dcérou. Jadrom besedy bola prednáška o Eriksonových psychosociálnych fázach vývinu. Cieľom
bolo priniesť väčšie uvedomenie do existujúcich
rozdielov, ale i podobností medzi generáciami
so zameraním sa na toho vyplývajúce konflikty

a hľadanie ich riešení. „Bližšie sme sa pozastavili nad fázou, ktorú práve riešia študenti a fázou,
v ktorej sú ich rodičia,“ hovorí psychologička Mgr.
Denisa Petorová z Centra pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva v Žiari nad Hronom
a pokračuje: „Súčasťou besedy bolo prehrávanie
scénky Neskorý návrat domov. Cieľom bolo interaktívnou formou prebrať typický konflikt a hľadať
alternatívne riešenia situácie, priniesť uvedomenie
do odlišností rolí a pozícií v konflikte. Po počiatočnom ostychu študenti scénku zahrali.“ Ako ďalej Denisa Petorová podotýka, vzniklo tak veľa podnetov
na diskusiu, ktorá nasledovala. Svoje otázky mohli
tiež položiť písomnou anonymnou formou. V závere stretnutia psychológ študentom odpovedal
na ich otázky a nechýbali ani informácie o pôsobení
Ligy za duševné zdravie a o službách CPPPaP. „Spätná väzba študentov bola pozitívna. Besedu hodno-

Pozor na nebezpečný počítačový vírus
Policajný zbor upozorňuje verejnosť na škodlivý vírus, ktorý sa šíri internetom a infikuje počítače. Užívateľa upozorní, že jeho počítač bol
zablokovaný Policajným zborom Slovenskej
republiky a žiada zaplatenie pokuty.
Vo viacerých krajinách a v poslednom období aj
na Slovensku sa prostredníctvom internetu šíri trójsky kôň (kód ransomware), ktorý napáda počítače.
Po aktivácii upozorní užívateľa, že jeho počítač
zablokovala polícia. Údajne z dôvodu porušenia
autorských práv, šírenia detskej pornografie, šírenia spamu a podobne. Súčasťou je aj požiadavka
na zaplatenie pokuty.
Polícia takýmto spôsobom v žiadnom prípade
nekoná. Ide o neoprávnené podvodné vylákanie
finančných prostriedkov. Upozorňujeme verej-

nosť, aby na podobné výzvy nereagovala a takéto
oznámenia ignorovala. Odporúčame všetkým užívateľom vykonať antivírusovú kontrolu a inštaláciu
posledných bezpečnostných záplat jednotlivých
softwarových (antivírusových) aplikácií.
(r)

Foto: pd.
tili ako zaujímavú. Odniesli si nové poznatky o tom,
že rodina je evolučný vynález, že každý člen rodiny
je tiež „len“ človek so svojimi kladmi či zápormi. Naučili sa tiež, že niektoré nezhody alebo konflikty sú
nevyhnutné a majú svoj zmysel,“ dodáva na záver
psychologička.
(li)

Ochránime váš majetok
Mesto Žiar nad Hronom ponúka
službu ochrany majetku podnikateľských objektov, rodinných domov
a bytov pomocou elektronických
zabezpečovacích zariadení pre podnikateľov a občanov mesta Žiar nad Hronom.
Orientačné ceny za služby mesačne:
– byty
od 15 €,
– rodinné domy
od 20 €,
– malé podnik. priestory
od 30 €,
– stredné podnik. priestory od 40 €,
– veľké obchody
od 60 €,
– sklady
od 70 €.
V prípade záujmu zavolajte bezplatne Mestskú
políciu na č. t. 159, ktorá s vami dohodne bližšie
podmienky.
(r)

Na Stredoškolákovi takmer 50 stredných škôl
gicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Žiari nad Hronom. „Podujatie Stredoškolák je určené pre žiakov základných a špeciálnych základných škôl 8. a 9. ročníkov,“ povedala Eva Hlaváčová,
odborná pracovníčka CPPPaP a dodala: „Samozrejme, sme veľmi radi, keď žiaci prídu aj so svojimi
rodičmi, nie iba s pedagógmi. Rodičia sú totiž prvoradí, ktorí by mali svojim deťom poradiť v rámci
výberu školy a ďalšieho kariérneho rastu.“

Žiakov je každý rok menej,
školy pribúdajú
Už 16. ročník podujatia Stredoškolák prilákal
v utorok 20. novembra žiakov 8. a 9. ročníkov
základných a špeciálnych základných škôl do
priestorov Mestského kultúrneho centra.
Takmer 50 stredných škôl zo širšieho regiónu Banskobystrického kraja, ako aj školy z iných regiónov
prezentovali činnosť svojich školských zariadení.
Pedagógovia, majstri odborného výcviku i samotní
študenti stredných škôl tak boli k dispozícii budúcim prvákom na stredných školách. Školákov oslovili ukážkami vlastných odborných a umeleckých
prác a predviedli praktické zručnosti nadobudnuté
počas štúdia v danej škole s cieľom osloviť a vzbudiť záujem o štúdium na tej – ktorej škole.
Organizátorom podujatia je Centrum pedago-

Na podujatí sa tento rok prezentovalo 47 subjektov, čo je o sedem škôl viac ako v minulom školskom roku. Ako ďalej Eva Hlaváčová, podotkla,
školy majú svoje stánky z roka na rok krajšie, aktuálnejšie a kreatívnejšie. Spôsobené je to zrejme i tým,
že žiakov je z roka na rok menej a škôl je viacej.
„Účasť na podujatí bola veľmi dobrá. Každoročne
sem okrem našich žiakov dochádzajú aj školáci
z okresov Banská Štiavnica a Žarnovica. Tento rok
sa prezentovali školy z Handlovej, Piešťan i z Dety,
takže záber bol naozaj široký.“
Na podujatie sú každý rok veľmi dobré ohlasy, či
už zo strany školákov, rodičov, alebo od samotných
škôl. „Vždy na konci školského roku sa nás školy
pýtajú na termín, kedy sa v ďalšom školskom roku
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podujatie uskutoční, aby sa ho mohli zúčastniť.
Podujatie je veľmi vhodné aj pre rodičov, ktorí majú
deti integrované alebo inak hendikepované. Práve
toto je miesto, kde si môžu pozrieť stánky jednotlivých škôl, kde svoje dieťa umiestnia, čo ho bude
zaujímať a čo by mohlo byť prínosom pre jeho ďalší
rast,“ dodala na záver Eva Hlaváčová.
Poďakovanie za zorganizovanie podujatia patrí
Nadácii ZSNP a Slovalco, mestu Žiar nad Hronom
a Mestskému kultúrnemu centru, ktoré bolo tento
rok spoluorganizátorom podujatia Stredoškolák.
(li)
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Mestský mládežnícky parlament za okrúhlym stolom

V piatok 9. novembra sa v priestoroch Domu
kultúry v Handlovej uskutočnilo zasadnutie
okolo okrúhleho stola. Okolo pomyseľného stola tentoraz zasadli predstavitelia miest a obcí,
mimovládnych a neziskových organizácií, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a najmladšími účastníkmi sa stali zástupcovia dvoch mládežníckych parlamentov.
Na tomto stretnutí nechýbal ani novo rozbehnutý Mestský mládežnícky parlament mesta Žiar nad
Hronom na čele s koordinátorkou mládeže Dominikou Švecovou.

Hlavnou témou zasadnutia bola otázka dobrovoľníctva. Zasadnutie slávnostne otvorilo dobrovoľné vystúpenie mládežníkov mesta Handlová,
za čím nasledovalo predstavenie vernisáže s názvom Strom dobrých pocitov. Táto výstava zachytáva príklady dobrovoľníckej činnosti z tohtoročných
dní dobrovoľníctva.
Za pomyselným okrúhlym stolom všetkých
privítala poslankyňa Európskeho parlamentu,
Katarína Neveďalová, ktorá tiež otvorila diskusiu
na tému Rozvoj zručností prostredníctvom dobrovoľníctva, ich hodnotenie a využitie ako cesta
k zamestnanosti. Ide o projekt v rámci Programu
celoživotného vzdelávania Grundtvig – Učiace sa
partnerstvá.
Diskusia nabrala rýchly spád. Všetci zúčastnení
sa problematikou dobrovoľníctva zaoberajú už
dlhšie obdobie, a preto ich nápady a pripomienky
boli trefné a výstižné. Ani náš Mestský mládežnícky
parlament nezostal v úzadí. K tejto problematike sa
vyjadril hlavne z pohľadu študentov, ktorí by radi

Dvojtýždňový kurz priamo na anglickej univerzite

Nielen žiaci, ale aj učitelia Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom sa neustále
vzdelávajú. Jeden z mnohých vzdelávacích
programov absolvovala vyučujúca anglického
jazyka, Mgr. Ľubica Tešlárová, ktorá sa v júli
tohto roku zúčastnila dvojtýždňového kurzu
na anglickej univerzite v meste Canterbury.
Ľubica Tešlárová absolvovala na anglickej univerzite program Metodológia a jazyk pre stredoškolských učiteľov v rámci programu celoživotného vzdelávania Comenius – Ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov. Financovaný bol
Národnou agentúrou Programu celoživotného
vzdelávania. „Kurz viedli zahraniční lektori Judit
Feher a Peter Dyer,“ hovorí Ľubica Tešlárová a pokračuje: „Počas kurzu som nadobudla veľa vedomostí a zručností, ktorými obohacujem vyučovacie
hodiny cudzieho jazyka. Aktivity boli zamerané na

inovatívne vyučovanie v oblastiach slovnej zásoby,
gramatiky, správnej výslovnosti, prácu s písomným
materiálom či audionahrávkami. Zistili sme ako riešiť komunikačné cvičenia cez modelové situácie,
rolové úlohy, aktivity s použitím zmyslov, humoru,
pesničiek, umenia, drámy, využitia internetu ako
zdroja informácií pre učenie a vyučovanie, ako motivovať žiakov a ako rozvíjať kreativitu žiakov.“
Všetky tieto nadobudnuté vedomosti a zručnosti
sa aplikujú na vyučovacích hodinách cudzích jazykov na Súkromnej obchodnej akadémii v Žiari
nad Hronom. Na hodinách nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka tak budú môcť žiaci spozorovať iné metódy výučby.
„Príďte sa pozrieť na ukážky vyučovania cudzích
jazykov počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude
konať 5. decembra od 8.00 do 15.00 hod. na našej
škole a sami sa presvedčíte, že učenie sa cudzích
jazykov je zábavné a zaujímavé,“ pozýva Ľubica
Tešlárová.
Od budúceho školského roku 2013/2014 ponúka Súkromná obchodná akadémia všetkým
študentom aj španielčinu ako jeden z voliteľných
cudzích jazykov. Vyučujúcou bude práve Ľubica
Tešlárová, vyučujúca anglického a španielskeho jazyka. Aj tu tak bude priestor pre nové, zaujímavé a
inovatívne vyučovanie.
(li)

študovali na vysokých školách. Podľa ich názoru
je aj neformálne vzdelávanie možnosťou zvýšenia
ich konkurenčnej výhody oproti ostatným uchádzačom. Je to spôsob obohatenia ich životopisov,
poprípade cesta, ktorá im môže pomôcť k výberu
vysokej školy a následne aj zamestnania.
Je vidieť, že na Slovensku je veľa ľudí s dobrým
srdcom. Presvedčili nás o tom najmä skúsenosti
a príklady diskutujúcich na rôzne podoby či spôsoby dobrovoľníctva. Pre zástupcov Mestského
mládežníckeho parlamentu, ako aj pre ostatných
to bolo určite príjemne a inšpiratívne strávené
popoludnie, z ktorého si odniesli veľké množstvo
poznatkov. Teraz je už len na nich ako ich využijú.
Ako povedal primátor mesta Handlová, Rudolf
Podoba, Dni dobrovoľníctva v Handlovej nepretrvávajú len v dňoch od 21. do 22. septembra ako
tomu bolo tento rok. „V našom meste, a malo by to
tak byť v každom jednom meste na Slovensku, začnú 1. januára 2013 a skončia 31. decembra 2013,“
dodal na záver.
Andrea Vozárová

Seniori vystavovali svoje práce

Foto: S. Vodnák
V stredu 24. októbra usporiadalo mesto Žiar
nad Hronom oslavu pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. V rámci nej Základná organizácia JDS
v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom
pripravila v priestoroch pred Estrádnou sálou
výstavku ručných prác členiek krúžku šikovných rúk.
Výstavka mala úspech a časté otázky, ako aj dobre mienené výčitky smerovali na organizátorov
v tom, že vystavované predmety nepredávame, či
v tom, že výstavka je iba jednodenná.
Na základe toho si do budúcoročného plánu aktivít zahrnieme aj usporiadanie predajnej výstavy.
V spolupráci s MsKC by to mohlo byť reálne v druhom polroku 2013.
Ján Truben, predseda ZO JDS

Tvoja správna voľba
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom realizovalo preventívny projekt zameraný na prevenciu závislostí. V rámci
programu Európskej komisie Predchádzanie
a boj proti trestnej činnosti bol schválený projekt s názvom Tvoja správna voľba, ktorý predložil v rámci výzvy odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
Cieľmi projektu je snaha o elimináciu trestnej
činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním
na tabak, alkohol a marihuanu. „Projekt je určený
pre deti vo veku od 9 do 10 rokov, s využitím inovatívnych prístupov práce s deťmi formou interaktívnej tvorivej dielne,“ povedala kpt. Mgr. Jana Šmodrková a dodala: „Interaktívna výstava bola tiež

realizovaná v meste Žiar nad Hronom v priestoroch
Centra voľného času v dňoch od 5. do 9. novembra. Do projektu za zapojilo sedem základných škôl
a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari
nad Hronom zabezpečovalo aktivity v rámci interaktívnej výstavy pre 348 žiakov 3. a 4. ročníkov.“
Ako ďalej Jana Šmondrková uviedla, zo strany zúčastnených žiakov sa stretli s veľmi pozitívnou spätnou väzbou a verí, že každý si z výstavy odniesol
veľa poznatkov.
Poďakovanie za spoluprácu patrí riaditeľke Centra voľného času v Žiari nad Hronom, Helene Gáfrikovej, Anne Kubíkovej a Mirke Malatincovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari
nad Hronom za lektorskú činnosť, ako aj študentom stredných škôl Dominike Štompfovej, Laure
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Kolesárovej, Lukášovi Tóthovi, Karolovi Haschovi
a Kristianovi Sukopovi, riaditeľom stredných škôl
– SOŠ drevárska Zvolen, Súkromná SOŠ technická Žiar nad Hronom, Gymnázium M. Rúfusa Žiar
nad Hronom a SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom.
(r)
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Pri písaní ho inšpiruje tajná múza
TAK PÍŠEM JA

Ďalším talentovaným Žiarčanom,
ktorý rád a s láskou
píše, je 18-ročný
Ján Ihracký. Písaniu
sa venuje približne
tri roky. Zúčastnil
sa aj tohtoročnej
súťaže Tak píšem
ja, ktorú organizuje
žiarske Pohronské
osvetové stredisko.
Janko začal písaním kratších poviedok. „Akosi ma však prestalo baviť písať tie pasáže,
v ktorých sa nič nedialo,“ hovorí na úvod a pokračuje: „Museli tam však byť, aby príbeh dával zmysel. Tak som sa preorientoval na poéziu, ktorá ma
očarila krásou slova a tým, že netreba písať veľa,
aby som vypovedal celý príbeh.“ Účasť v súťaži Tak
píšem ja a úspech na Literárnom Zvolene s jednou
z jeho poviedok ho však opäť zaviali k ich písaniu.
V súčasnosti teda píše poéziu i prózu.
Janko píše najmä preto, aby potešil a zaujal ľudí.
„Mám rôzne obdobia vo svojej tvorbe. Raz chcem
medzi ľuďmi siať radosť, inokedy ich chcem zase
šokovať a keď už, tak poriadne, nech to má grády.
A takisto píšem aj vtedy, keď má niekto z mojich
priateľov, alebo skôr priateliek, sviatok. Snažím
sa ich rozveseliť nejakou tou básničkou,“ prezrádza talentovaný Janko. Ako ďalej prezrádza, píše
pre ľudí, ktorí si chcú prečítať jeho výtvory. „Píšem pre ľudí, ktorým keď oznámim, že som napísal novú poviedku, tak sa im zjaví žiarivý úsmev
na tvári a okamžite ma prosia, aby som im ju poslal. Samozrejme, rád im vyhoviem.“

Svojimi poviedkami a básňami robí
radosť priateľom

získal napríklad za poviedku, ktorá bola o tom,
ako si išiel kúpiť biele cvičky a cestou do obchodu ho stretli rôzne prekážky a úskalia. „Aby som
bol úprimný, pri písaní ma inšpiruje aj moja tajná
múza. Práve jej sú venované tie večerné verše,“
hovorí tajomne Janko. V súčasnosti je v maturitnom ročníku a navštevuje aj „zušku“, takže času
na písanie má o čosi menej, ako by si želal. „Poviedky píšem hlavne vtedy, keď naďabím na nejakú zaujímavú súťaž. Avšak, moja lenivosť vždy
spôsobí, že to písanie odkladám a potom dielo
posielam na poslednú chvíľu. Čo sa týka poézie,
tak sa snažím každý večer napísať pár veršov, ale
do súťaží ju už neposielam.“
Janko vo svojich poviedkach rozoberá najmä
ľudské vzťahy. „Moje postavy sa počas príbehu
výrazne vyvíjajú a keď porovnáte hlavnú postavu na začiatku príbehu a na konci, mnohokrát by
ste nepovedali, že je to tá istá osoba.“ Čo sa týka
poézie, tak sa Janko venuje najmä tej ľúbostnej.
V súčasnosti má však napríklad rozpísanú aj jednu
hororovú báseň. Námety na tvorbu čerpá podľa
toho, čo práve zažíva. „Pri vtipných poviedkach
je to najmä vonku s kamarátmi. Pri vážnejších témach už musím tuho zavrieť oči a premýšľať nad
príbehom a jeho zápletkami. Taktiež tuho zatváram oči aj pri ľúbostnej poézii, pri ktorej si musím
predstavovať krásnu dievčinu a všetky jej čo i len
nepatrné detaily.“
Keď dopíše novú poviedku či báseň, prvých kritikov má hneď niekoľko. „Sú nimi moja mamka,
moja slovenčinárka Lucia Bendiková a moja spolužiačka a skvelá kamarátka Lucka Koštová, ktorá
taktiež píše, a tak spolu často klebetíme o našich
dielach.“
Životným cieľom Janka je stať sa učiteľom
a vzdelávať mladých ľudí. „Čo sa týka písania, tak
nemám nejakú silnú túžbu vydať vlastnú knihu.
Stačí mi, keď budem vidieť úsmev na perách svojich priateľov po prečítaní si mojich diel,“ hovorí
skromne na záver stretnutia Janko.

Mladého autora inšpirujú pri písaní básní či poviedok najmä jeho priatelia a sám život. Ocenenie

Rande naslepo
Chce prehovoriť, ja len:
,,Psst! Netreba slová.“
Mám pocit, že pohľadom do očí
spoznal som jej minulosť,
že toľkej kráse oči nestačia,
že je nadzmyslová,
čarovná, bo zastavila pochmúrneho
času plynulosť.
Lúče z našich očí čelne sa zrážajú,
zapaľujú sa nepoznané iskričky vášne,
ktoré po cestičke nehy
do našich sŕdc sa zvážajú,
len s tebou moja neznáma,
to myslím vážne.
Srdečný úsmev napustený
malinovou vôňou,
na slnečnej tvári sa jej črtá,
stmavnenej chladnou tôňou,
odbila hodina štvrtá.
Za zvukov bijúcich zvonov
a trúbenia okoloidúceho autobusu,
áno práve za týchto okolitých zhonov,
rozhodol som sa dať ti prvú pusu.
Pery nedočkavé ako čerstvý prváčik,
priblížili sa k tvojim malinovým,
nad nimi peha malá ani máčik,
prizerala sa bozkom júnovým.
Horúce boli sťaby letný vetrík
a vrúcne ako v rodnom dome prijatie.
Zapadajúce slnko oblieklo jej svetrík
a ukončilo našej lásky objatie.

(li)

Predvianočné obdobie v Horných Opatovciach
Tak ako v mnohých
obciach, tak i v našich Horných Opatovciach sa dodržiavali
predvianočné tradície
a zvyklosti.
To magické čaro, ktoré
nevyprchalo s množstvom tradícií a zvyklostí,
ktoré vytvárajú zvláštnu
atmosféru, na ktoré sa
tešíme po celý rok. Od sv.
Martina až do Vianoc zvyky, ktoré každým rokom v spomienkach oživujú už
len pamätníci, spomínajú ako to prebiehalo počas
ich detstva či mladosti.
Od prvej novembrovej nedele sa po dedinách
dodržiavali tradícia – večer čo večer sa ženy i dievky schádzali na priadkach do jedného domu.
Každá žena si so sebou doniesla praslicu a na nej

mala priviazanú kúdelu a v ruke mala vreteno.
Ktorá mala kolovrat, tak so ho priniesla. Keď ženičky priadli, dievky počas večera si aj zaspievali
ľudové piesne: „Na sigeti, na potôčku, pijú chlapci,
u hája, ťuhája borovičku“ alebo „Slniečko zapadá,
mesiačik vychodí, teraz mi môj milý, hej, na rozum
prichodí“. Ako pribúdalo hodín, rozhovorili sa aj
staršie ženy so svojimi spomienkami. Spomínali
neuveriteľné príhody, ktoré ony počuli od svojich
rodičov. Pritom gazdiná ponalievala do pohárikov,
aby bola dobrá nálada. Keď si vypili, tak si dievky
zaspievali: „Svätý Peter, svätý dúr, všetkých mládencov do tohto domu dur“. Dievky už očakávali
príchod mládencov. Keď sa zavrela krčma, tak
mládenci išli spevom ulicou a za zvukov harmoniky vošli do domu, kde boli priadky. Dievky už
vedeli, že je koniec robote. A tak sa spoločne zabávali až do polnoci. Keď odbila 12-ta hodina, tak si
zaspievali: „Poďme že my, poďme, už dvanásta odbila, že by ma moja mať, že by ma moja mať, doma
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neubila. Doma neubila, že neskoro chodím, že ja
po dedine s mládencami chodím“.
Čas ubiehal, až prišiel 6. december, keď chodí
sv. Mikuláš s čertom, ktorý mal oblečený kožuch
hore futrom, na hlave rožky, vyplazený jazyk a
na páse mal reťaz. Keď čert zaštrkotal reťazou, deti
sa báli a túlili sa k mame. Keď sa ich Mikuláš opýtal, či sú dobré, či sa vedia modliť, hneď sa začali
modliť a sľubovali, že sa budú dobre učiť. Potom
ich Mikuláš obdaroval darčekmi.
Až prišiel 13. december – sv. Lucia. Na tento deň
sa zachoval zvyk, že sa dievky i mládenci poobliekali do bieleho rúcha, tvár si zamaskovali a prikryli
si hlavy. A s husacím krídlom v ruke chodili po dome
a vymetali nečistotu. Krídlo, ktoré mali v ruke, bolo
namočené do sadze a s takým krídlom každého
po tvári natierali.
A tak sa nám pomaly blížia vianočné sviatky –
sviatky radosti a zmierenia.
Viktor Obertáš
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Vážení občania,
v dnešnom pokračovaní spoločného Projektu civilnej ochrany obyvateľstva si povieme niekoľko rád, resp. informácií v prípade vzniku mimoriadnej
udalosti, pričom o tejto skutočnosti ste boli informovaní a následne, ako reagovať, čo bezprostredne urobiť.
I keď jedinec pri vzniku mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže však vhodnou voľbou znížiť straty na životoch a zdraví ľudí, ako aj
výrazne znížiť dopady vplyvu pôsobenia mimoriadnej udalosti vo svojom okolí. Preto si povedzme, čo má každý vedieť v prípade ohrozenia mimoriadnou
udalosťou.

Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti:
- správne a včas reagovať, usmerňovať okolie, to znamená, ak zaznie siréna, podľa druhu tónu a dĺžky varovania, rozoznáte pred čím Vás siréna varuje a
pozorne počúvajte následnú hovorenú informáciu prostredníctvom rozhlasu, televízie, mestského alebo obecného rozhlasu
- pri pobyte mimo budovy, vyhľadajte, čo najrýchlejšie úkryt, ak je to možné, prípadne vstúpte do najbližšej budovy
- ak sa nachádzate v domácnosti, zhromaždite celú rodinu, byt neopúšťajte, nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne
postarané
- vytvorte uzavretý izolovaný priestor, tzn. utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu, netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete
utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpusteným saponátom
- uhaste otvorený oheň a iné spalovacie zariadenia
- sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielacích pokynov
- telefonujte len v súrnom prípade, napr. rodinným príslušníkom, ktorí by sa mohli ocitnúť v pásme ohrozenia
- nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania, 150, 155, 158, 159, 112, riešia vzniknutú situáciu
- postarajte sa o domáce hospodárske zvieratá, podľa možnosti ich umiestnite mimo pásma ohrozenia, pričom použite prostriedky individuálnej ochrany
jjjednotlivca
- čakajte doma na ďalšie pokyny a zároveň sa presvedčte, či vo vašej blízkosti nie su ohrození starí ľudia, chorí alebo neschopní pohybu
- postarajte sa o deti bez dozoru
- pri akejkoľvek činnosti zachovajte kľud a rozvahu, nešírte paniku a poplašné správy
- dodržujte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a krízového riadenia, orgánov štátnej správy, samosprávy, orgánov, ktoré príjmajú opatrenia na odstráne
nie príčiny vzniku mimoriadnej udalosti a opatrenia na zamedzenie pôsobenie jej šírenia sa
- informácie dostanete Vám dostupnými informačnými prostriedkami

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2013
MU…MU…MU…MU…MU
Čo mukaš, sirénu som nepočul, ani richtár nič nehlásil, veď nehrozí mimoriadna udalosť.
Pre teba teraz nie, pán môj, ale pre mňa je toto mimoriadna udalosť a potom už bude aj pre teba.

(li)

KM MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
(Pokračovanie nabudúce...)
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Mestská obývačka
Možno ste sa aj vy alebo vaši najbližší práve zaradili medzi celiatikov. Nemáte ešte istotu v tom,
čo môžete a nemôžete jesť, na čo si dať pozor.
Máte obavy zo zmien v každodennom stravovaní a strach zo straty kvality života. Tento strach
je však neopodstatnený, pretože aj tí, ktorí trpia
celiakiou, môžu žiť svoj život takmer bez ťažkostí.
Treba k tomu len dodržiavať niekoľko pravidiel.
Život s celiakiou určite môže byť životom bez
kompromisov.
Chcete sa opýtať viac? MUDr. Andrea Gelienová,
gastroenterológ v spolupráci s lekárňou Nukleus
vám prezradia ako na celiakiu. Preto príďte dňa
11. decembra (t. j. utorok) o 15.30 hod. do Mestskej obývačky, kde okrem iného budú prezentované potravinové produkty vhodné pre celiatikov, ktoré si môžete v lekárni zakúpiť.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Si mladý? Zaujímaš sa o dianie v meste
a v jeho okolí? Chcel by si niečo zmeniť ? U nás
budeš mať možnosť ukázať čo je v tebe!
Po krátkej prestávke sa opäť spúšťa projekt bývalej koordinátorky mládeže v Žiari nad Hronom,
Michaely Pribilincovej. Jej miesto nahradila Dominika Švecová, ktorá taktiež prevezme pozíciu
tútorky Mestského mládežníckeho parlamentu(MMP).
Mestský mládežnícky parlament je určený
pre všetkých mladých ľudí vo veku od 14 do 30
rokov. V priebehu jednotlivých mesiacov v roku
sa uskutočnia štyri stretnutia (t. j. jedno stretnutie každý týždeň) v Mestskej obývačke na 1. poschodí krytej plavárne v Žiari nad Hronom. Ak
sme ťa aspoň trochu oslovili, neváhaj a napíš
na dominika.svecova@ziar.sk alebo príď v pondelok 3. decembra do Mestskej obývačky

•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.
Hudobno-biografický program si môžete pozrieť
29. novembra o 19.00 hod.
•Uffove dobrodružstvá na Marse
Astronomický program pre verejnosť. Planetárium deťom (pre mladších školákov). V prípade
priaznivého počasia pozorovanie oblohy astronomickou technickou. Dňa 30. novembra o 16.00 hod.
•Náš pohľad na oblohu
Astronomický program pre verejnosť. Večer pod
hviezdnou oblohou + prehliadka aktuálnej oblohy.
Dňa 30. novembra o 18.00 hod. V prípade priaznivého počasia pozorovanie nočnej oblohy astronomickou technikou o 19.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

27.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
28.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
29.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
30.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
1.12. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
2.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
3.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
4.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
5.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
6.12. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
7.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
8.12. 13.00 – 21.00 lekáreň Flora
9.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
10.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
11.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 - 13.00 hod
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

1.12. VK Stom, M. R. Štefánika 24, Lutila
(672 20 71)
2.12. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
8.12. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica
(674 46 64)
9.12. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Hľadám domov

AKO NA CELIAKIU

•Kurz grafológie
Pokračuje 8. 12. a 15. 12. v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.Cena kurzu: 28 €.
•Polícia známa – neznáma
Vernisáž výtvarnej súťaže pre MŠ a ZŠ Polícia známa – neznáma sa uskutoční 4. decembra o 10.00
hod. v priestoroch Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom. Výstava potrvá
do 15. januára 2013.
•Spoonriverská antológia – divadlo poézie
amerického básnika Edgara Lee Mastersa. Príbehy
obyvateľov mesta Spoonriver. Dramaturgia a réžia:
Tomáš Šteidl. Účinkujú: Divadelný súbor ATĎ – žiaci 2. stupňa literárno-dramatického odboru ZUŠ
Z. Strnadovej – Parákovej. Dňa 12. decembra
o 16.00 hod. v sále POS.
•Amdiv 12 – workshop, divadelné spektrum. Autor – dramaturg – režisér – herec – inscenácia. Dňa
8. decembra o 9.00 hod. v sále POS. Účastnícky poplatok: 2 €/osobu.

GIGI

Gigiho našla hliadka MsP
v uliciach mesta. Je veľmi
jemný, trošku ustráchaný.
Má približne pol roka, je
menšieho vzrastu, vhodný
skôr do bytu. Bude odčervený, očkovaný, čipovaný.
TYSON

Tyson je asi 1,5-ročný
psík, podľa vzhľadu zrejme
kríženec alabaia alebo akity. Svojím vzrastom vzbudzuje rešpekt, ale k ľuďom
je priateľský. Vždy sa veľmi
teší, keď k nemu niekto príde do koterca, vie si sadnúť
na povel aj podávať labku.
Je kastrovaný, očkovaný,
čipovaný.

HĽADÁME TEBA

JOHNY

Johny je približne 2-ročný
psík nemeckého ovčiaka.
K ľuďom je priateľský, je
inteligentný, so psíkmi znášanlivý. Je vhodný do rodinného domu so záhradou.
KIKO A VLKY

Kiko a Viky prišli do útulku spolu s matkou a ďalšími dvoma sestričkami
ako 2-týždňové šteniatka. Momentálne majú asi
3 mesiace. Budú menšieho
vzrastu (do 7 kg), vhodní sú
do bytu alebo domu s prístupom do vnútra.

MIKULÁŠSKE VENČENIE

Chceli by ste pomôcť psíkom v útulku, ale
nemôžete žiadneho adoptovať?
Môžete ich prísť zobrať na vychádzku a dopriať
im trochu pozornosti. V sobotu 8. decembra chystáme spoločné venčenie útulkáčov. Spred útulku
vyrážame o 13.00 hod. Psíkom tiež môžete priniesť granule, maškrty, konzervy, obojky... Psíkov
máme viac ako dosť, bolo by super, ak by sa dostal každý na prechádzku.

sn
diz ovým
ajn
om
!

Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu
o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú
na čísle: 0908 661 737
alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 609
772 ( prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).

Z pera čitateľa
PREMENA

V autobuse ma zaujalo dievča sediace vzadu. Do autobusu
nastupovala nenamaľovaná,
s tenisovou raketou v batohu.
Po pár kilometroch, napriek
slabému svetlu v autobuse,
som si všimol, že si narúžovala
pery. Potom sa v jej ruke objavila ceruzka očného tieňu a
pozerajúc do zrkadielka, začala
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kúzliť. Z nenápadnej športovkyne sa postupne stávala zvodná
slečna. Zrkadielko jej napovedalo, že je sa treba trochu pohrať s riasami. Potom ešte trochu púdru na čelo. Nakoniec sa
štíhlymi prstami viackrát pokúsila zväčšiť objem svojich tmavohnedých vlasov. Z autobusu
vystupovala rozochvená vzru-

šením, presvedčená o tom, že
dneska rozhodne musí stretnúť
toho pravého. V poslednom zábere som ešte videl ako vonku
prehodila hrivu svojich vlasov
dopredu a dozadu, akoby tým
chcela naznačiť, že premena
je už dokonaná. Potom sa mi
stratila v tme začínajúceho sa
podvečera. Teodor Komenda
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám obývaciu stenu – tmavú, čiastočne presklenú. Ďalej bielu skriňu s nadstavcom, váľandu, konferenčné stolíky
(3 ks), kuchynský stôl a čalúnené stoličky (3 ks).
2/24
T: 045/672 65 95
•Predám chladničku, starší typ, funkčná. T: 045/672 65 95
3/24

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

4/24

•Predám 10-dielnu knižnú publikáciu Dejiny umenia, slovom i obrazom. Veľký formát, 10 ks. T: 045/672 65 95
5/24

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

•Predám detsky písací stolík s nadstavcom, veľmi kvalitný.
Cena nového: 200 €. Pohovka s úložným priestorom, modro - béžová s vankúšmi, krátko používaná v dievčenskej izbe.
Modro - zelený detský luster, delfíny, drevený. Všetko spolu:
150 €. T: 0907 858 187
16/24

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...)

•Predám svadobné šaty vhodné na prešitie na stužkovú
24/24
slávnosť alebo na ples. T: 0905 586 792
•Predám kabínku na skúšanie odevov. Konštrukcia z antikoru v kombinácii s čiernou dyhou a zrkadlom. Cena dohodou. T: 0903 507 045
23/24

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 2-izbový byt v ZH, Ul. Svitavská, prerobený, zateplený dom, plastové okná, slušný vchod, 50 m2, cena: 30 000
1/24
€. T: 0905 224 142
•Predám 1-izbový byt v ZH, cena: 20 000 €, alebo dám
do podnájmu. Cena dohodou. T: 0908 776 157
6/24
•Predám ovocnú záhradu, zariadenú zrubovú chatku, pivnicu, altánok s krbom. Na pozemku je elektrina, voda. Lokalita: Janova Lehota – Pieskova baňa. Cena dohodou.
T: 0948 261 640
7/24
•Predám 1-izbový byt s balkónom, 3. poschodie, výťah, byt
je v pôvodnom stave. Byt sa nachádza na Etape. Cena: 16 500
€, zľava možná. T: +420 608 631 305
12/24
•Predám, príp. prenajmem 1-izbový byt v širšom centre
mesta, 50 m2, 10. poschodie + loggia, neprerobený, plast.
okná. Cena dohodou. T: 0908 253 460
15/24
•Predám nadštandardne prerobený 3-izbový byt, 2. poschodie, dve pivnice, 58 m2, laminátová podlaha, v kúpeľni
keramická dlažba, bezpečnostné dvere Adlo, kuchynská linka Danko + spotrebiče, vstavané skrine Roxy. Mesačné náklady: 140 €. Cena: 38 000 €. T: 0915 867 897
20/24
•Predám 1-izbový byt v centre ZH vo výbornom stave,
kompletne zariadený. Rozloha: 38 m2. Plastové okná, vymenené podlahy, nové rozvody plynu a vody. Strecha, vikiere
a bleskozvody po nedávnej revízii a oprave. Slušný a tichý
vchod. Cena: 22 990 € (dohoda možná). T: 0940 825 353 22/24

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpime rovinatý stavebný pozemok s IS s rozlohou okolo
1000 m2 v obci Lovčica – Trubín. Šírka pozemku min. 23 met14/24
rov. T: 0903 593 344 a 0907 698 166

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do prenájmu garsónku v blízkosti centra ZH. T: 0905
8/24
327 702
•Prenajmem dlhodobo 1-izbový byt, Etapa, voľný od 1. ja13/24
nuára 2013. T: 0908 288 536
•Hľadám do podnájmu zariadený 3-izbový byt alebo RD,
v ZH alebo v blízkom okolí. S kuchynkou, kúpeľňou a WC,
možnosť parkovania pre 2 – 3 osobné automobily, funkčný
televízor, internet, slušné prostredie a susedia. Predpokladaná doba prenájmu od 1.1.2013 do 31.12.2014 (2 roky). Solventnosť s vysokou platobnou morálkou, korektnosť v jednaní. T: 0917 595 801
21/24
•Dám do prenájmu 2-izbový slnečný byt na Ul. Štefana
Moysesa v Žiari nad Hronom, od 1. januára 2013. Byt sa nachádza na 4./4 poschodí, plastové okná, nová kuchynská linka. Byt má balkón a k bytu prislúcha pivnica. Nehnuteľnosť sa
prenajíma nezariadená. Veľmi dobrá občianska vybavenosť,
parkovanie pred domom. Cena: 310 €/mesiac, vrátane energií, káblovej televízie a ostatných poplatkov. T: 0918 883 648

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 21.000 EUR, výmera:
35 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 32.000 EUR,
výmera: 49 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
29.400 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. SNP (širšie centrum mesta), v pôvodnom
stave. Nová cena: 31.000 EUR, (pôvodná cena 34.000
EUR), výmera: 58 m2 + pivnice 12 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
38.990 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Dukelských hrdinov – oplotený areál Penzióna ŽIAR,
čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 22.900 EUR,
(pôvodná cena 24.900 EUR), výmera: 61 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný. Nová
cena: 34.500 EUR, (pôvodná cena 36.750 EUR), výmera:
65 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, v pôvodnom stave. Cena: 31.900 EUR,
výmera: 68 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
37.490 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena:
35.990 EUR, (pôvodná cena 37.800 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M. R.
Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
43.500 EUR, (pôvodná cena 51.500 EUR), výmera: 74 m2
•3-izbový atypický tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. SNP – blízko centra mesta, kompletná
rekonštrukcia. Nová cena: 55.000 EUR, (pôvodná cena
60.000 EUR), výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, v pôvodnom stave-zachovalý. Nová cena:
39.990 EUR, (pôvodná cena 42.000 EUR), výmera: 81 m2
•3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom,
Ul. Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný,
vrátane zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná
cena 103.000 EUR), výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
62.000 EUR, výmera: 83 m2

•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 57.000 EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera:
85 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.500 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR),
výmera pozemku: 823 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR,
(pôvodná cena 26.500 EUR), zastavaná plocha: 118 m2,
výmera pozemku: 595 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová
cena: 27.500 EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha: 156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
•RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 92.999 EUR, (pôvodná
cena 97.000 EUR),zastavaná plochy: 326 m2, výmera
pozemku: 837 m2
•RD v Rudne nad Hronom, vhodný na chalupu,
v pôvodnom stave. Nová cena: 35.000 EUR, (pôvodná
cena 66.388 EUR), obytná plocha: 80 m2, výmera
pozemku: 570 m2
•rodinný dom v Hornej Vsi, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 68.000 EUR (pôvodná
cena 78.500 EUR), úžitková: 120 m2, výmera pozemku:
923 m2
POZEMKY:
•4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/
m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
•3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť
„Banská Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty alebo
chalupy, siete na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/
pozemok, výmera jedného pozemku: 800 m2
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce),
určený na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 25.000
EUR, výmera: 605 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:
•obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 48.000
EUR
•chalupa v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaná.
Nová cena: 70.500 EUR, (pôvodná cena 77.500 EUR),
úžitková plocha: 132 m2, výmera pozemku: 524 m2

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk

9/24

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením 1-izbový byt na Etape za 2-izbový byt. Cena do17/24
hodou. T: 0940 802 992

AUTO MOTO
•Kúpim auto VW polo alebo Golf, v dobrom pojazdnom stave. Cena dohodou. T: 0940 802 992

18/24

•Predám Mitsubishi Carisma, r. v. 1997, 1,6 benzín, najazdené 205 000 km, na zimných pneumatikách. Cena: 800 €.
Bližšie info po telefóne. T: 0911 417 557
19/24
•Predám nové pneumatiky: 155/80 R14 a 185/60 R14 + disky, sada letných a zimných. T: 0903 377 346
25/24
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ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí u vás alebo u mňa
doma. Rada sa postarám o vaše deti. S opatrovaním mám
10/24
skúsenosti. Teším sa na spoluprácu. T: 0915 471 830
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Blahoželanie

Pekné knihy
pod vianočný stromček
Mestské kultúrne centrum v spolupráci s našimi
novinami pripravilo súťaž o hodnotné ceny pod
vianočný stromček. Počas niekoľkých týždňov ste
mohli posielať správne odpovede na otázky:
1. Kde je pochovaný J. Považan?
2. Koľko obrazov je vystavených v galérii v MsKC?
3. Na koľkých obrazoch je namaľovaný kaštieľ?
Správne odpovede:
J. Považan je pochovaný v Žiari nad Hronom.
V galérii je vystavených 37 obrazov, 1 je zapožičaný.
Kaštieľ je namaľovaný na 4 obrazoch.

Dňa 30. novembra uplynie rok,
čo do našej rodiny pribudol jej najmladší člen.
Kajka, si naše slniečko, ktoré veľmi ľúbime.
K prvým narodeninám ti zo srdca prajeme
všetko najlepšie...
Maminka, ocinko, brat Roman, starká,
starký a celá rodina.

Ako trávia voľný čas naši starí rodičia
Pod týmto názvom sme v priestoroch školskej
knižnice na „Dvojke“ pripravili výstavu rôznych
výrobkov, ktoré vytvorili a na výstavu zapožičali
starí rodičia našich detí. Výrobky z dreva i prútia,
vyšívané, háčkované i štrikované tašky, obrusy,
klobúky, anjelici, paličkované a sypané obrázky,
patchworkové gule, svietniky aj stromčeky. Veľmi
pekne touto cestou ďakujeme starým mamám – p.
Hromádkovej, Loučičanovej, Kosmeľovej, Pružinovej a Bičárovej, ktoré prišli deťom aj ukázať, ako
pod ich rukami takéto dielka vznikajú.
Ingrid Téglásová, vychovávateľka
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POĎAKOVANIEDotĺk
Stíchlo srdce, utíchol hlas,
milovala život, milovala nás.
Dotĺklo srdce,
ktoré nás milovalo,
zamdleli ruky,
ktoré pre nás toľko vykonali.
Dňa 8. novembra 2012 sme sa navždy
rozlúčili s našou drahou
Jolanou Kubíkovou,
ktorá nás opustila vo veku nedožitých
83 rokov.
S láskou v srdci spomína syn.

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali dvoch
výhercov. Poukážku na nákup kníh v hodnote 30
eur získava Peter Kavacký zo Žiaru nad Hronom
a Encyklopédiu Pavel Andok z Ostrého Grúňa.
Ceny do súťaže venovala Kniha pre teba v Žiari
nad Hronom.
(r)

SPOMIENKAtĺk
Kto v srdci žije,
neumiera...
Dňa 26. novembra si pripomíname 11 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Milan Richter.
Spomínajte s nami.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKAtĺk
Dňa 25. novembra uplynulo
15 rokov od chvíle, keď nás navždy po ťažkej chorobe opustila mama, stará mama a prastará mama
Jolana Frantová
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaci synovia a dcéra s rodinami.

SPOMIENKAtĺk
Kto ju poznal,
ten si spomenie...
Dňa 24. novembra si pripomenieme
30.
výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša drahá matka a stará matka
Anna Kováčiková.
Tí,, ktorí ste ju
j poznali,
p
, venujte
j jej
j j spolu
p s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

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

Tel.: 0905 332 388

SPOMIENKAtĺk
Len kytičku kvetov z lásky
vám na hrob 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 uplynulo 5 rokov od chvíle, keď nás opustila naša drahá
Emília Balážová
a 41 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý
Ľudovít Baláž.
S úctou spomínajú dcéry a syn.

Spomeňte si
na svojich najbližších
aj vy protredníctvom MN
noviny.ziar.sk
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Deň žiackych knižníc na „Dvojke“
Pri príležitosti Dňa žiackych knižníc si „Dvojka“ pripravila pre svojich žiakov týždenné
podujatie Čítame povesti, súčasnú literatúru a
romány sci-fi. Základom týždňa od 22. do 26.
októbra bol pohľad kľúčovou dierkou na minulosť, súčasnosť a budúcnosť v literárnych dielach.
Pre žiakov 1. až 3. ročníka sme si pripravili čítanie povestí od Jozefa Horáka so zameraním na tie
z nášho regiónu (Sitnianska biela skala, Sitniansky
vatrár, Šášovský hradný pán). Úlohou žiakov 4. a
5. ročníka bolo oboznámiť sa s literárnou tvorbou
našich súčasných spisovateľov. Pre našich žiakov
sme vybrali Gabrielu Futovú s jej úžasnými knihami
plnými príbehov z každodenného života aj našich
žiakov: Naša mama je bosorka, Brata musíš poslúchať, Keby som bola bosorka, Poškoláci, Psia škola kocúra Červenochvosta. Žiaci v 6. až 7. ročníku
pracovali so sci-fi literatúrou J. Verneho, na 8. až
Posledný októbrový
pondelok mali žiaci
1. A, 2. A, 2.B, 3. A a
4. A triedy na „Dvojke“
možnosť zažiť netradične školu po tme. Čakal
ich večer plný strachu,
hier, kúziel a tvorivosti.
Zapojili sa do tvorivých

9. ročník čakal Harry Potter od J. K. Rowlingovej.
V školskej knižnici mali pripravené knižky, ktoré
využili na čítanie s porozumením a prácu s umeleckým textom. V úvodnej fáze si žiaci mohli pozrieť
prezentáciu, kde mali priamy kontakt s autormi.
V rámci ďalších aktivít mali žiaci nielen možnosť
text čítať, ale aj overiť si nadobudnuté vedomosti
v praktických činnostiach. Takisto mohli diskutovať
o daných literárnych dielach so svojimi spolužiakmi, učili sa vyhľadávať knihy v knižnici a niektoré
informácie aj na internete. Rozvíjali svoju fantáziu
a svoje pocity vyjadrili kresbou či slovom.
Potvrdilo sa, že takéto aktivity, ktoré v škole prebiehajú nielen v rámci Medzinárodného dňa knižníc, vedú žiakov k tomu, aby aj v tejto pretechnizovanej dobe siahli po dobrých knihách.
Mgr. Z. Irgelová a Mgr. T. Kulichová,
školské knihovníčky

Noc v škole na „Dvojke“
dielní, s baterkou v ruke absolvovali krkolomnú
dráhu, strašidelnú komnatu, naučili sa pieseň s ježibabou Decibelou a navštívili školu ďalšej babky
Ježibabky. Bodkou za večerom plným tajomstiev
bola hra na tmavom školskom dvore. Potom poniektorí unavení sa v triedach uložili spať. Dobrá
ospalá nálada pokračovala počas celého utorňajšieho vyučovania.
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

Na návšteve u hasičov
V stredu 14. novembra zastal pred našou škôlkou maličký autobus, aby nás odviezol na hasičskú
stanicu. Boli sme zvedaví, čo nás čaká a verte nám,
hasiči nás teda nesklamali. Všetko nám poukazovali: autá, výstroj a všetku techniku, ktorú pri svojej
práci používajú. A keby len to. My sme si to všetko
mohli vyskúšať. Ochrannú prilbu, sekerku, pneumatické kliešte aj nožnice. Posedieť si v hasičskom
aute sa nám páčilo asi najviac zo všetkého. Bola
tam siréna aj svetelný maják, bomby na dýchanie
v zadymenom prostredí aj dýchacie masky. Takú
rúru na spúšťanie z poschodia na prízemie ako
majú oni ste určite ešte nevideli. Hasiči boli poriadni chlapi a my už vieme, že ak sa nimi chceme stať,

27. november 2012 | Mestské noviny

Deň starých rodičov
V utorok 30. októbra prežili škôlkari z elokovanej triedy na Ul. A. Kmeťa
11 krásne dopoludnie. V triede bolo
od rána veselo a
chystalo sa všetko
potrebné na tvorivé
dielne, aby starkým
ukázali, akí sú šikovní.
Starkých privítali básničkou, pesničkou aj tančekom. Starkí im nadšene tlieskali a aj sa s nimi
zahrali obľúbenú hru. Ale najväčšia zábava prišla až potom. Starkí maličkých poriadne prekvapili. Babky napiekli chutné koláčiky, mafinky a
iné dobroty, prišívali s deťmi gombíky, vyrábali
veselých šaškov a špajdľami zošívali obrovské
jesenné listy do prekrásnych ozdôb na stenu.
Ani dedkovia nemali chybu. Vŕtali spolu s malými pomocníkmi do dreva, zatĺkali klince, stavali
obrovitánske domy z drevených stavebníc a jeden starký dokonca priniesol zaujímavé kamene priamo z bane, v ktorej pracuje.
„Milí naši starkí, ďakujeme vám za krásny
deň. A tie srdiečka, ktoré ste od nás dostali,
sme vám darovali z lásky, lebo vás veľmi, veľmi ľúbime.“
Deti E triedy z MŠ
– ET na Ul. A. Kmeťa č. 11
musíme všetko jesť, pravidelne cvičiť a veľa, veľa sa
učiť. Požiarnik predsa musí byť múdry, aby sa vždy
vedel správne rozhodnúť. Veď pomáhať ľuďom
v kritických situáciách si vyžaduje naozaj chlapa
na pravom mieste. Už vieme, že privolať pomoc
hasičov, zdravotníckych záchranárov či policajtov
zvládne každý, kto pozná telefónne číslo 112. My
sme si ho zapamätali, ale veríme, že ho len tak rýchlo potrebovať nebudeme.
Touto cestou ďakujeme Gregorkovej mamine,
Martine Klacek a jej ockovi, že nám sprostredkovali takýto úžasný zážitok.
Deti E triedy MŠ – ET na Ul. A. Kmeťa č. 11

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice na „Jednotke“

Počas celého 22. októbra boli dvere školskej
knižnice v Základnej škole na Ul. Dr. Janského
otvorené. Pri príležitosti Medzinárodného dňa
školských knižníc sa tu realizovali rôzne rozmanité čitateľské aktivity spestrené dramatizáciami a výtvarným stvárnením žiakov.
Medzi školákov zavítali aj ich staré mamy, babky
a deduškovia, aby im prečítali rozprávočku alebo
nejaký zaujímavý a vtipný príbeh, pretože: „Kto
krajšie číta rozprávočky ako starká alebo starký?“
Prváci nezabudli ani na svojich kamarátov z mater-

skej školy, a tak ich v tento deň pozvali do školskej
knižnice, kde si spoločne prečítali ako psíček a mačička umývali dlážku vo svojej chalúpke z knihy
O psíčkovi a mačičke. A keďže sa im príbeh veľmi
páčil, o chvíľu už boli zo školákov a škôlkarov psíčkovia a mačičky a všetci si na kolenách vyskúšali
umývanie podlahy podľa ich návodu. Spoločne
potom poskladali z obrázkov rozprávkových postavičiek prekrásne rozprávkové leporelo, ktoré teraz
zdobí stenu knižnice. Pre škôlkarov bola odmenou a poďakovaním za ich prácu aj krásna záložka
do knihy, ktorú im prváci vlastnoručne vyrobili
a radi podarovali.
Cesta tretiakov viedla do domova dôchodcov
– za starčekmi, starenkami, babkami a starkými.
S radosťou prijali ponuku tretiakov spoločne stráviť čas čítaním knihy, pri ktorej sa zas mohli na
chvíľku v myšlienkach vrátiť aj do svojich detských
čias. Tretiaci si ako poďakovanie za všetky ich príbehy a spomienky pripravili pekný program piesní
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a tancov.
Štvrtáci v tento deň navštívili mestskú knižnicu,
kde si priblížili Halloween. A hoci téma v knižnici
bola strašidelná, odchádzali z knižnice s dobrou
náladou a s príjemným pocitom z dopoludnia
stráveného s knihami. Hosťom čitateľskej besiedky
bola aj Božena Kaššová z Mestskej knižnice v Žiari
nad Hronom, ktorá má ku knihám a čitateľom
kníh veľmi blízko. V príjemnej atmosfére nechýbal
smiech, zaujímavé postrehy, ale aj mnohé nové
a dobré nápady. Zároveň bola vyhlásená súťaž
o čitateľsky najaktívnejšiu triedu školskej knižnice.
Hlavným cieľom všetkých aktivít dňa bolo otvoriť
dvere knižnice pre všetkých žiakov. Spoločne si
pripomenúť, aké príjemné vedia byť chvíle strávené
s knihou a akými rôznymi spôsobmi a formami
nás knihy môžu osloviť. Pretože aj v dnešnej
dobe má kniha svoje čestné, nenapodobiteľné a
nenahraditeľné miesto.
Mgr. Lívia Silná
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Aj nováčikovia na medzinárodnej scéne úspešní
KARATE

Žiar nad Hronom.
Prvý deň turnaja niesol názov Slovakia Open a
bol určený pre staršie vekové kategórie. Tu nás
v junioroch reprezentoval Rastislav Štyriak. V kategórii do 55 kg si vybojoval striebro. Rasťo našiel odvahu a štartoval aj v seniorskej kategórii
do 60 kg, kde si svoj strieborný triumf opäť zopakoval.

Adam Dolnický (druhý zľava),
víťaz kategórie chlapci 5 – 7 rokov do 24 kg.
Cez víkend 10. a 11. novembra sa náš najväčší ľadový štadión Ondreja Nepelu v Bratislave
premenil na dejisko veľkého medzinárodného
turnaja v karate pre všetky vekové kategórie.
Ľadovú plochu prikryla izolačná pokrývka,
na ktorej sa rozprestieralo 8 zápasísk.
Popri účastníkoch z 8 krajín (Slovensko, Čechy,
Maďarsko, Lotyšsko, Rakúsko, Grécko, Ukrajina,
Venezuela) sa turnaja zúčastnila aj úradujúca majsterka sveta v súborných cvičeniach kata Yohana
Sanchez z Venezuely. V tejto nadupanej konkurencii sa podarilo bodovať aj našim karatistom z MŠK

Adam Dolnický zlatý,
Šimon Sečkár bronzový
V druhý deň turnaja sme mali na zápasiskách
viacej pretekárov, nakoľko bol tento deň venovaný
nižším vekovým kategóriám. Niesol sa pod názvom
Rapid Cup, podľa mena usporiadajúceho karate
klubu Rapid Bratislava.
Turnaj sa začal vyvíjať pre nás veľmi priaznivo,
keď hneď v prvej kategórii súborné cvičenia kata
chlapci 5 – 7-roční sa podarilo zabodovať Šimonovi
Sečkárovi, pre ktorého to bola prvá medzinárodná
súťaž. Šimon si z turnaja odniesol bronzovú medailu. V kategóriách športového zápasu sme tiež ukázali, že na to máme. V najmenších chlapcoch 5 – 7

rokov do 24 kg podal bravúrny výkon Adam Dolnický, ktorý nenašiel premožiteľa a tak si vybojoval
zlatú medailu.

Sklenka a Laurov priniesli striebro,
Veisová bronz
V kategórii 10 – 11-ročných chlapcov do 35 kg sa
svojich súperov nezľakol Erik Sklenka, ktorý našiel
premožiteľa až vo vyrovnanom finále a do našej
zbierky pribudla strieborná medaila. Podobne si
počínal aj Milan Laurov v kategórii dorastencov
14 – 15-ročných do 52 kg, kde si vybojoval taktiež
striebornú medailu. V dievčenských kategóriách
sa podarilo zabodovať len talentovanej Dominike
Veisovej, ktorá si v kategórii mladších dorasteniek
12 – 13 rokov vybojovala bronz.
Napriek pekným výkonom sa naši ostatní pretekári neprebojovali na stupne víťazov, ale medailová
bilancia z týchto dvoch dní je veľmi dobrá a svedčí
o poctivej práci na tréningoch. Pretekárom ďakujem za vzornú reprezentáciu nášho klubu i mesta.
Ľubomír Striežovský, tréner Karate klubu
MŠK Žiar nad Hronom, www.karatezh.sk

Karkuš, Barančoková opäť zlatí, Debnár strieborný
PLAVCI

V sobotu 10. novembra sa vo Veľkom Krtíši stretlo 160 plavcov na záverečnom 5. kole
Banskobystrického plaveckého pohára 2012.
Pod vedení tréneriek Miroslavy Mesárošovej a
Martiny Bartkovej sa preteku zúčastnilo 16 delfínčat.
Najvyššie ocenenia v podobe zlatých pohárov si za
svoje celoročné výsledky priniesli Alex Karkuš a Ema
Barančoková. Strieborný pohár získal Jakub Debnár.
Celkové umiestnenia ostatných plavcov: Samuel
Beňo 6. miesto, Michal Ivanec 6. miesto, Terezka
Veselá 6. miesto, Michaela Rišňovská 7. miesto,
Melisa Martina Bartková 7. miesto, Alexandra Koštová 9. miesto a Šimon Veselý 10. miesto. Alexovi
Karkušovi sa v disciplíne 400 m voľný spôsob podarilo vyplávať nový rekord Banskobystrického plaveckého pohára v kategórii 11-12- ročných žiakov.

7. miesto 50 m voľný spôsob.
Samuel Beňo: 2. miesto 100 m znak; 3. miesto
100 m voľný spôsob, 50 m znak; 4. miesto 50 m
prsia a 50 m voľný spôsob.
Melisa Martina Bartková: 2. miesto 50 m motýlik; 3. miesto 200 m polohový pretek; 7. miesto
50 m prsia a 100 m prsia.
Miška Rišňovská: 2. miesto 200 m poloh. pretek;
4. miesto 50 m motýlik, 50 m znak; 5. miesto 100 m
voľ. sp.; 6. miesto 50 m voľ. sp.; 7. miesto 50 m prsia;
10. miesto 100 m prsia.
Šimon Veselý: 2. miesto 100 m voľný spôsob;
4. miesto 200 m voľný spôsob; 5. miesto 50 m motýlik, 100 m prsia; 6. miesto 50 m prsia; 7. miesto
50 m voľný spôsob.
Alexandra Koštová: 6. miesto 50 m znak;

VÝSLEDKY 5. KOLA

Ema Barančoková: 1. miesto 100 m znak, 50 m
motýlik, 50 m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob,
200 m znak, 50 m znak.
Alex Karkuš: 1. miesto 400 m voľný spôsob, 50 m
motýlik, 50 m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob,
100 m motýlik, 50 m znak; 2. miesto 200 m voľný
spôsob.
Martin Andreánsky: 1. miesto 50 m motýlik,
50 m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob; 3. miesto
50 m prsia.
Michal Ivanec: 1. miesto 100 m znak; 3. miesto
50 m znak; 4. miesto 100 m voľný spôsob; 5. miesto
50 m voľný spôsob; 6. miesto 50 m prsia.
Terezka Veselá: 1. miesto 100 m voľný spôsob;
2. miesto 100 m znak; 3. miesto 50 m voľný spôsob
a 50 m znak.
Radoslav Košta: 2. miesto 100 m motýlik, 50 m
znak; 5. miesto 100 m voľný spôsob, 50 m motýlik;
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7. miesto 200 m prsia; 8. miesto 100 m voľný spôsob; 9. miesto 50 m prsia.
Urban Patay: 6. miesto 100 m voľný spôsob,
100 m prsia, 50 m znak; 7. miesto 50 m prsia, 50 m
motýlik; 9. miesto 50 m voľný spôsob.
Adam Jančok: 7. miesto 100 m voľný spôsob,
100 m polohový pretek; 8. miesto 50 m znak;
9. miesto 50 m prsia; 12. miesto 50 m voľný spôsob.
NAJMLADŠÍ PRETEKÁRI

Fedor Stajník: 2. miesto 25 m znak; 3. miesto
25 m voľný spôsob a 25 m prsia.
Ema Nagyová: 3. miesto 25 m voľný spôsob a
25 m znak; 7. miesto 25 m prsia.
Viktória Máliková: 7. miesto 25 m znak; 8. miesto
25 m voľný spôsob; 10. miesto 25 m prsia.
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O víťazstvo nás pripravili zbytočné straty lôpt
BASKETBAL - KADETI

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica 47:80 (12:26, 24:48, 37:62)
Strelci: Šouc 12, Skladan 9, Supuka 8, Kašša 7, Obert 5, Valo, Mokroš, Kádaši 2.

Zápas bol od prvých minút v réžii bystrických
hráčov, ktorí nehrali lepší basketbal, ale účinnejší. Domáci im tým dopomohli i slabou podkošovou streľbou a znovu najmä zbytočnými strata-

mi. Častá zmena obrán i pressingov nepomohla
Žiarčanom zmeniť vývoj zápasu, a tak si hostia
odniesli víťazstvo.
Eduard Frický, tréner

Žiarčanom chýba väčšie tréningové nasadenie
BASKETBAL - STARŠÍ MINIŽIACI
MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

3. kolo: MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad
Hronom 80:36 (39:20)
Strelci: Kádaši 23, Majer 8, Rajnoha 3, Mokroš 2.
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom 82:42 (43:25)

Strelci:Kádaši 31, Ostáš 4, Koňarik 2, Mihálka 2,
Záhorec 2, Mokroš 1.
Žiarčania boli v útoku aj obrane pomalí a málo
dôrazní, ťahali tak celý zápas za kratší koniec. Potešiteľný je výkon Jakuba Kádašiho a niektoré úseky hry, keď dokázali hostia hrať vyrovnanú partiu

so súperom, ktorý ich ešte minulý rok porazil aj
rozdielom troch tried. Lekcia z rýchlosti a agresívneho zakončenia by mohla niektorých hráčov
nakopnúť do väčšieho tréningového nasadenia.
Norbert Nagy, tréner

Na domácej pôde bez bodu
BASKETBAL - MLADŠÍ MINI B

MŠK BK Žiar nad Hronom B – BC Prievidza
mládež 25:54 (6:16, 13:4, 4:18, 2:16)
Strelci: Holic 8, Ziman 4, Barcík 4, Balogh 4, Sirotný 2, Šonkol 2, Krnčoková 1.
Naši hráči mali slabší vstup do zápasu, keď
úvodnú štvrtinu prehrali 16:6. Nestíhali sme sa
vracať do obrany a súper pohodlne zakončoval
svoje protiútoky. V druhej štvrtine však Žiarčania
predviedli výborný výkon. Rozohrávači Barcík

s Holicom nielen presne zakončovali, ale svojimi
prihrávkami vytvorili množstvo šancí pre svojich
spoluhráčov. V tretej a v poslednej štvrtine sa už
prejavila väčšia skúsenosť hostí a tím Prievidze
postupne zvyšoval svoj náskok.
MŠK BK Žiar nad Hronom B – BC Prievidza
mládež 35:48 (12:19, 9:6, 6:15, 6:8)
Strelci: Ziman 11, Šonkol 6, Barcík 5, Sirotný 5,
Holic 4, Balogh 2, Baláž 2.

V druhom zápase naši hráči spresnili hru, a preto
bolo skóre oveľa vyrovnanejšie. V útoku sa nám
darili naše nacvičené kombinácie a v obrane
všetci hráči bojovali o každú loptu. Škoda, že sa
nám nepodarilo zastaviť súperove protiútoky.
Výborný výkon podali Ziman, Šonkol, Barcík,
Balogh a Sirotný. No za predvedený výkon si
zaslúžia pochvalu všetci hráči.
Baláž Marek, Ladislav Balogh

Príležitosť dostávajú aj menej skúsené hráčky
VOLEJBAL - MLADŠIE ŽIAČKY
MSR STRED - JUH

znova sa im začalo dariť. Napokon celý zápas vyhrali 3:1 a poskočili už na tretie miesto tabuľky. (vr)
1. B. Bystrica 14 10
2. Krupina „A“ 14 7
3. Žiar n. Hr. 14 7
4. Poltár „A“ 14 6

0
4
2
1

2
0
1
4

2
1
1
1

Foto: tg.
6. kolo: TJ ŠK VK Krupina „B“ – VK MŠK Žiar
nad Hronom 0:3 (-22, -8, -18)/0:3 (-9, -22, -10)
Našim dievčatám sa spočiatku veľmi nedarilo, ale postupne sa dostávali do hry. Keď viedli, príležitosť zahrať si dostali aj menej skúsené hráčky. V pomiešanom zložení napokon
zvíťazili v obidvoch zápasoch 3:0 a 3:0. (vr)
7. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Iskra Hnúšťa 3:0 (6, 20, 18)/3:1 (13, -12, 13, 20)
Prvý zápas hrali naše dievčatá veľmi pekne, darilo sa im v útoku i v obrane, pekne si rozohrávali.
Svedči o tom i výsledok, keď zvíťazili hladko 3:0.
Druhý zápas začali opäť veľmi pekne, avšak v druhom sete trošku poľavili, súperky pritvrdili podanie
a domácim sa nedaril spraviť pekný príjem, vďaka čomu druhý set prehrali. Za stavu 1:1 na sety
sa dievčatá odhodlali nepustiť si víťazstvo z rúk a
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0
0
2
1

0
2
1
1

40:10
35:13
34:16
36:18

36
34
30
30

5. R. Sobota
6. Hnúšťa
7. Poltár „B“
8. Krupina „B“
9. Brusno
10. Zvolen

14 8
14 5
14 3
14 1
14 2
14 0

0
1
0
1
1
0

1
1
0
2
0
0

1
1
2
0
1
1

2
3
1
0
0
1

2
3
8
10
10
12

31:17
26:24
14:33
12:35
11:34
3:42

27
21
11
10
10
1
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Na domácej palubovke víťazne, z Bratislavy s prehrou
VOLEJBAL - ŽENY EXTRALIGA

8. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom –
ŠŠK Vivus Bratislava 3:0 (18, 13, 17)
Proti dosiaľ nebodujúcemu nováčikovi dosiahli
Žiarčanky povinné víťazstvo, keď v každom sete dokazovali svoju prevahu. Po prehre Kežmarku s Paneurópou sa vrátili na 6. priečku tabuľky. Tréner Martin Vaško k stretnutiu povedal: „Som veľmi rád, že
sa nám konečne podarilo prelomiť šnúru prehier.
Podali sme celkom dobrý výkon, až na pár momentov. Bol to súper, aký bol, ale stále vieme, kde
máme slabiny. Verím, že nás toto víťazstvo nakopne a že pribudnú ďalšie, hlavne na domácej pôde.“
Ostatné

zápasy: COP

Nitra

–

Spišská

Nová Ves 3:1, Kežmarok – Paneurópa
Bratislava 0:3, Pezinok – UKF Nitra 3:1.
9. kolo: VŠK Paneurópa Bratislava – VK
MŠK Žiar nad Hronom 3:0 (20, 19, 15)
Na palubovke favorita naše hráčky veľa vody nenamútili a z Bratislavy odišli s prehrou 0:3. Káder
Žiarčaniek neustále trápia zranenia. Tréner Martin
Vaško k stretnutiu povedal: „Odohrali sme zápas,
v ktorom sme spravili obrovské množstvo chýb.
Nemôžeme byť spokojní ani s jednou hernou činnosťou. Súperovi sme nedokázali vôbec nijak ublížiť. Mali by sme sa trošku zamyslieť aj nad prístupom. Stále však verím, že sa to zlepší a v odvetných

kolách naskáču na naše konto body za víťazstvá.“
Ostatné zápasy: Pezinok – COP Nitra 3:0, UKF Nitra – Kežmarok 3:0, Vivus Bratislava – Spišská Nová Ves 1:3.
1. Pezinok
2. Paneurópa
3. Spiš. N. Ves
4. UKF Nitra
5. COP Nitra
6. Žiar n. Hr.
7. Kežmarok
8. Vivus

9
9
9
9
9
9
9
9

4
6
3
4
1
2
1
0

4
1
4
1
2
0
1
0

0 0 0 1 24:7 24
1 0 1 0 25:6 23
0 0 2 0 23:10 21
0 0 4 0 19:13 15
1 0 1 4 13:19 11
0 2 1 4 11:21 8
0 0 0 7 6:22 6
0 0 4 5 4:27 0

Proti silnejším súperom sa Žiarčanky nepresadili
VOLEJBAL - JUNIORKY I. LIGA VÝCHOD

6. kolo: MVK Poltár – VK MŠK Žiar nad
Hronom 3:0 (7, 14, 13)/3:0 (17, 14, 13)
Naše hráčky sa proti silnejšiemu súperovi nedokázali presadiť. V obidvoch zápasoch spravili veľké množstvo chýb, či už na príjme, resp.
na podaní a oba zápasy vysoko prehrali. (ab)

7. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – TJ Slávia
TU Zvolen 1:3 (22, -21, -20, -23)/3:0 (19, 19, 22)
1. L. Hrádok 14 9 3 0 0 0 2 36:9 36
2. Poltár
12 9 0 1 0 2 0 32:8 29
3. Košice
12 6 3 1 0 0 2 30:11 29

4. Vranov n. T.
5. S. N. Ves
6. B. Bystrica
7. Hnúšťa
8. Žiar n. Hr.
9. Zvolen

14 5 1 1 0 2
12 5 1 0 0 2
12 3 2 0 0 0
12 0 3 1 2 3
12 1 0 0 1 4
12 0 1 0 1 1

5
4
7
3
6
9

23:24 20
20:19 18
15:23 15
19:29 13
9:33 4
6:34 4

Dôležité body z výhry nad Brusnom
VOLEJBAL - KADETKY MSR STRED - JUH

6. kolo: ŠK CVČ Brusno – VK MŠK Žiar nad Hronom 1:3 (12, -24, -21, -19)/1:3 (-21, 15, -21, -23)
V boji o štvrté miesto súťaže nastúpili dievčatá
do zápasu ustráchane a vlastnými chybami pomohli súperovi získať prvý set 25:12. V druhom
sete prehrávali už 24:21, ale dobrým podaním
Netolickej vyrovnali na 24:24 a set vyhrali 26:24.
Ďalšie dva sety vyhrali a tým aj celý zápas 3:1.

V druhom zápase po vyhratom prvom sete sa
naše hráčky uspokojili a dovolili súperkám vyrovnať na 1:1. V treťom a štvrtom sete sa ťahali bod
po bode, ale v koncovkách dokázali zabrať a vyhrali
aj druhý zápas 3:1 a pripísali si dôležité body. (ab)
7. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – MVK Poltár 0:3 (-13, -7, -14)/2:3 (-21, -14, 13, 27, -13)

1. Poltár
2. Hnúšťa „A“
3. B. Bystrica
4. Žiar n. Hr.
5. Krupina
6. Brusno
7. Hnúšťa „B“
8. Zvolen

14 12 1 1
14 12 0 0
14 7 1 0
14 4 3 0
14 5 1 1
14 5 1 0
14 2 0 0
14 0 0 0

0 0 0 42:3 41
0 1 1 37:6 36
0 1 5 25:19 24
2 1 4 26:24 23
0 2 5 23:24 20
0 2 6 20:25 18
0 0 12 6:36 6
0 0 14 0:42 0

Staršie žiačky na čele tabuľky
VOLEJBAL - STARŠIE ŽIAČKY
MSR II. TRIEDA STRED - JUH

listky nehrali dobre a až v dramatickej koncovke
rozhodli o jeho zisku v pomere 27:25. Najlepšie im
vyšiel hneď nasledujúci set, v ktorom jednoznačne
dominovali a zvíťazili 25:7. V konečnom účtovaní
si pripísali po víťazstvách 3:0 a 3:0 6 bodov a po
prehre Banskej Bystrice „B“ v Rimavskej Sobote (1:3
a 0:3) majú na čele súťaže 6-bodový náskok. (tg)
7. kolo: ŠVK Tatran Banská Bystrica B – VK MŠK Žiar nad Hronom 0:3
(-16, -17, -17)/3:2 (-19, 13, 25, -18, 12)
V prvom stretnutí podali Žiarčanky proti mladšiemu, no kvalitnému družstvu zodpovedný výkon a
potvrdili úlohu favorita. V druhom stretnutí však
nepochopiteľne poľavili. Za stavu 2:1 pre domáce sa
víťazným setom vrátili do zápasu, no v tajbrejku domáce potvrdili prvú prehru Žiaru v tejto sezóne.(tg)

6. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – MVK
Detva B 3:0 (16, 12, 14)/3:0 (25, 7, 19)
Domáce dievčatá mali stretnutia pod kontrolou,
no nevyhli sa zaváhaniam. Najdramatickejší bol
prvý set druhého zápasu, v ktorom naše volejba-

Predohrávka dohrávaného 1. kola: VK
MŠK Žiar nad Hronom – VK Iskra Hnúšťa „B“ 3:0 (9, 20 ,17)/3:0 (7, 19, 14)
Proti mladšiemu družstvu podali dievčatá nepresvedčivý výkon, ktorý však stačil na povinné víťažstvá.
(tg)
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1. Žiar n. Hr.
2. B. Bystrica „B“
3. R. Sobota
4. Lovinobaňa
5. Krupina „B“
6. Detva „B“
7. Hnúšťa „B“
8. Brusno „B“

14 12 1 0 1 0 0 41:4 40
12 8 0 1 0 1 2 28:11 26
12 4 4 1 0 1 2 28:15 26
12 5 1 0 0 3 3 21:19 18
12 3 3 0 0 2 4 20:21 18
10 0 3 0 1 2 4 13:24 10
14 0 2 0 0 3 9 9:38 6
10 0 0 0 0 2 8 2:30 0
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Pekný cyklokrosový víkend
CYKLISTIKA

Vychádzajúca cyklokrosová nádej,
Žiarčan Jakub Varhaňovský.
Pekný cyklokrosový víkend zažili pretekári
a ich fanúšikovia v Bánovciach nad Bebravou
a v Trenčíne počas 7. a 8. kola Slovenského pohára BCF v cyklokrose.
V sobotu 3. novembra sa konali preteky siedmeho kola Slovenského pohára BCF v cyklokrose v Bánovciach nad Bebravou po prvýkrát. Organizátori
Šport – Bicykle v spolupráci s MsKS Bánovce postavili trať v divácky atraktívnom prostredí sídliska Sever. Na okruhu nechýbali schody, umelé prekážky,
výbehy, asfalt či tráva. Práve tá bola na niektorých
miestach poriadne rozbahnená, šmykľavá a narobila viacerým pretekárom, ktorí s ňou prišli do styku,
problémy. Ale práve to je ten pravý cyklokros.
Úvod pretekov už tradične patrí žiakom. Štart
a vjazd do terénu najlepšie zvládla naša žiarska
cyklokrosová nádej Jakub Varhaňovský, prenasledovaný vedúcim pretekárom priebežného poradia
Slovenského pohára Matúšom Štočekom z CyS
Žilina. Varhaňovskému patrilo prvé kolo, potom

však zaútočil Štoček a víťazstvo si nenechal ujsť.
Po sympatickom výkone obsadil Jakub Varhaňovský druhé miesto. Bojovný výkon na trati podali aj
ostatní žiaci MŠK. Matúš Černek obsadil 5., Adam
Foltán 6. a Matúš Valuška 7. miesto.
Nasledoval štart spoločnej kategórie kadetov –
Masters B a žien. Od štartu sa ujal vedenia vedúci
pretekár priebežného poradia Slovenského pohára Pavol Kvietok z ŽP Šport Podbrezová , ktorému
neustále dýchal na chrbát zlepšujúci sa žiarsky
kadet Kristián Zimány. Dvojica absolvovala celý
pretek na čele a o víťazovi sa rozhodlo až v záverečnom okruhu. V tom urobil Zimány chybu, ktorú
Kvietok využil a bezpečne zvíťazil. Druhá priečka
teda patrila Zimánymu a tretiu obsadil Alex Zeman
z ŠKC Dubnica. Adrián Foltán skončil na 4., Nicolas Jelža na 6., Henrich Hasch na 8. a Matej Truban
na 10. mieste. Matej Foltán z preteku pre porušenie
pravidiel odstúpil.
Po kadetoch prišiel štart hlavnej kategórie – muži
Elite, s ktorou odštartovali aj juniori. V druhom
okruhu sa na čele usadila pätica pretekárov, v ktorej
figuroval aj náš talentovaný junior David Zverko.
Ten následne vyzul galusky a musel bežať do depa
na výmenu kolies. Technický problém ho stál stratu
výhodnej pozície. Napriek tomu to Zverko nevzdal
a pomaly sa doťahoval dopredu. Nakoniec obsadil
pekné druhé miesto za víťazným Šimonom Vozárom z ŽP Šport Podbrezová. Tretie miesto putovalo
tiež do Žiaru zásluhou Juraja Bellana.

V priebežnom hodnotení
Žiarčania na čele tabuľky
Nedeľné preteky v Trenčíne sa konali v lesoparku
Brezina. Príjemné prostredie, trať identická s predchádzajúcimi ročníkmi, ťažká, ale spravodlivá. Opäť

nechýbali schody na výhľadňu, náročné zjazdy, strmé výbehy, prekážky a poriadne dlhé stúpania. Kto
na to nemal, neobstál v tvrdej konkurencii. Preteky
kvôli rýchlejšiemu stmievaniu v lesoparku načasoval organizátor ŠG Kellys Trenčín o hodinu skôr,
takže štart prvej kategórie žiakov bol odštartovaný
presne na pravé poludnie. Tentoraz štart a vjazd
do terénu najlepšie zvládol Matúš Štoček z CyS
Žilina prenasledovaný Žiarčanom Jakubom Varhaňovským a Čechom Jiřím Servusom z Mapei Cyklo
Kaňkovský. Trojica si vytvorila značný náskok a v takomto poradí aj prišla do cieľa. Dôležité skúsenosti
z tohto preteku si určite odniesli aj žiaci Adam Foltán, Matúš Valuška a Matúš Černek, ktorí obsadili
siedme, ôsme a desiate miesto.
Po dojazde žiakov bola odštartovaná spoločná
kategória kadetov, žien a Masters B. Aj tu bolo štartovné pole značne natiahnuté a v čele sa udržali
len tí najlepší. Pavol Kvietok z ŽP Šport Podbrezová
zaslúžene zvíťazil pred Čechom Michalom Brázdom
z Mapei Cyklo Kaňkovský. Kristián Zimány nestačil
na najlepších a obsadil tretie miesto. Ostatní
kadeti MŠK obsadili: Adrián Foltán 6., Nicolas Jelža
8., Ján Gajdošík 14., Henrich Hasch 18., Matej Truban
20. a Matej Foltán 21. miesto. V spojenej hlavnej
kategórii mužov Elite a juniorov dominoval a víťazstvo si odniesol domáci pretekár Róbert Gavenda
z AŠK Dukla Trenčín Trek. U juniorov si zaslúžené víťazstvo po bojovnom výkone odniesol David Zverko pred Šimonom Vozárom z ŽP Šport Podbrezová.
Juraj Bellan po zdravotných problémoch pretek
dokončil značne vyčerpaný na piatom mieste.
Po ôsmich kolách Slovenského pohára BCF v cyklokrose sa žiarski cyklisti ujali vedenia v priebežnom poradí pohára pred cyklistami ŽP Šport Podbrezová. Tretia priečka patrí ŠKC Dubnica.

Dôležité body zo zápasu s Prievidzou
BASKETBAL - STARŠÍ MINIŽIACI

4. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom – BC Prievidza 41:35 (17:11, 5:11, 11:8, 8:5)
Strelci: Horváth 10, Bača 9, Novák 5, Krajčovič 4,
Kucej 4, Ďurica 4, Ihring 2, Golebiowski 2, Šonkol
2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – BC Prievidza
55:51 (14:21, 16:6, 10:12, 15:12)
Strelci: Horváth 20, Bača 19, Novák 10, Krajčovič
3, Golebiowski 2, Šonkol 1.
Starší minibasketbalisti si pripísali dôležité

body za víťazstvá v dvojzápase proti súperovi
z Prievidze.
Oba zápasy boli vyrovnané a domácim Žiarčanom sa nedarilo výraznejšie sa bodovo odtrhnúť
od húževnatého súpera. Pričinili sa o to hlavne
nevynútené straty, zlé odstavovanie súpera pod
naším košom a slabá úspešnosť premenených
trestných hodov. O to viac teší, že chlapci bojovali
a dokázali sa prezentovať aj peknými akciami, ktoré ocenili aj diváci. Za zodpovedný prístup k týmto
dvom ťažkým zápasom treba pochváliť všetkých
hráčov.
J. Horváth, tréner

F.S.

