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V tomto čísle:
FUTBALOVÝ KLUB JE OPÄŤ MESTSKÝ

V máji tohto roku sa 51-percentým vlastníkom
žiarskeho Futbalového klubu stala súkromná
spoločnosť. Pred niekoľkými dňami však z futbalovej spoločnosti vystúpila. Poslanci odsúhlasili
bezodplatný prevod, a tak je futbalový klub opäť
čisto mestský. Viac sa dozviete na 3. strane.

Ďalšia Kortína nebude

MODRÉ Z NEBA

V deň svojich menín sa škôlkar Andrejko stal
na chvíľu malým smetiarom. Modré z neba pre
malého smetiara mu pripravila spoločnosť Technické služby, a. s. Strana 6.

Vianočný čas
Čas voňavého ihličia
a burských orechov.
Slávnostný hlahol zvonov
i polnočná Te Deum,
čo rozochvieva múry chrámov,
keď doznie chorál – Tichá noc.
Čas rozžiarených detských očí pod
rozsvietenou jedličkou.
Čas pre symbolický tanier
pred osirelou stoličkou.
Čas plný nehy, krásy, ticha,
keď celý kraj mrazom dýcha.
Čas, keď cítiš vôkol
tajomnú moc Vianoc,
keď v tebe ozve sa
ich magické chvenie,
čas na lásku, čas na odpustenie.

STRANA 2

Mladé
žiarske talenty
STRANA 5

Mesto začalo s rekultiváciou skládky

STRANA 3

Jozef Senko

Vianočné trhy
v dňoch od 19. do 22. decembra
v čase od 10.00 do 18.00 hod.
• predajné stánky s tovarom i občerstvením
• súčasťou vianočných trhov aj sprievodný kultúrny program

2

SPRAVODAJSTVO

13. december 2011 | Mestské noviny

Mesto odstránilo čiernu skládku pripomínajúcu nelegálnu osadu
Mesto Žiar nad Hronom odstránilo v utorok
29. novembra v časti Pod šibeničným vrchom
čiernu skládku odpadu, ktorá pripomínala rozširujúcu sa nelegálnu osadu. Skládka začala
vznikať v tomto roku a pôvodcami boli neprispôsobiví obyvatelia.
Mesto najskôr vyzvalo majiteľku pozemku, aby
svoj pozemok dala do poriadku. Tá požiadala samosprávu, aby vypratanie zabezpečilo mesto.
Po vzájomnej dohode sa s prácami začalo v utorok ráno. Skládku tvorilo päť objektov. Ich pôvodcovia boli počas celého mesiaca upozorňovaní,
nech opustia súkromný pozemok, pretože sa koncom novembra začne so sanáciou. Primátor Žiaru
nad Hronom, Ivan Černaj: „V meste máme jednu nelegálnu osadu, v ktorej žije takmer 400 ľudí. Ďalšiu
Kortínu nepotrebujeme. Keďže nám majiteľka pozemku v lokalite Pod šibeničným vrchom oznámila,
že to čo na ňom vzniklo je bez jej súhlasu, proti jej
vôli a požiadala nás, aby sme jej pozemok pomohli
vyčistiť, súhlasili sme. Keďže nejde o žiadne stavby,
ľudia, ktorí sa tam zdržovali, tam boli protizákonne,
vyhodnotili sme, že ide o čiernu skládku, ktorú sme
sa rozhodli odstrániť.“ Jednou z vysťahovaných je
aj Emília Kakarová: „Nemáme kde ísť. Musíme ísť
naspäť na Kortinu, kde sú ostatní Rómovia, mu-

síme sa pridať k nim. Bývali sme tam desať rokov.
Kúpila som si búdu a tam som žila. Ale z tadiaľ nás
vyhnali.“ Ako však povedala Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa, s týmito
občanmi mesto komunikovalo už od leta. „Dostávali informáciu, že sú na súkromných pozemkoch,
čiže sú tam neprávom a toto územie okupujú bez
akéhokoľvek dohovoru alebo vysporiadania vlastníckych vzťahov. Títo ľudia vedeli, že na týchto pozemkoch nemajú čo robiť a že sa musia po našich
výzvach zbaliť a priestor opustiť. Myslím si, že mali
dosť času na to, aby sa mohli zariadiť v rámci svojich možností.“ Pokiaľ by sa jednotlivci na mesto
obrátili a požiadali o pomoc, pracovníci odboru
by s nimi spolupracovali a prediskutovali záležitosť možnosti možného umiestňovania. „Je známe,
že na Slovensku nie sú zariadenia pre kompletné
rodiny, čiže im môžeme poskytnúť ubytovania iba
v krízových zariadeniach a útulkoch. Oni nás o túto
možnosť do dnešného dňa nepožiadali. Niektorí sa
dokonca vyjadrili, že sa dokážu premiestniť alebo
ubytovať u svojich rodinných príslušníkov,“ dodala
ďalej Monika Minárová.
Podľa Černaja je takáto situácia výsledkom
nezodpovednej politiky všetkých vlád, ktoré
na Slovensku za ostatných 20 rokov pôsobili a tzv.

Rómsky problém riešili len na papieri. „Situácia
na Slovensku dospela tak ďaleko, že na váš pozemok pritiahnu cudzí ľudia s doskami a iným odpadom a usadia sa tam. Keďže ide o nezákonné
hromadenie odpadu na cudzom pozemku, jediná
alternatíva ako urobiť poriadok, je odstrániť vzniknutú čiernu skládku, pretože to všetko, čo vám tam
navozia nie je nič iné ako nelegálny odpad.“
Obyvateľmi chatrčí boli štyria dospelí občania
a jedno dieťa. Búracie práce a odvoz odpadu boli
realizované na náklady mesta. Po tom, ako neprispôsobiví občania prišli o svoje prístrešky, predstava dočasného fungovania v útulku je už pre niektorých z nich prijateľná.
(li)

Ivan Černaj: „Splnomocnenec dáva návod ako porušovať zákony.“
V utorok 29. novembra pristúpilo mesto
k odstráneniu čiernej skládky Pod šibeničným
vrchom. Na tento krok zareagoval aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity, Miroslav Pollák, ktorý sa nestotožňuje s postupom mesta.
V liste, ktorý zaslal primátorovi, obviňuje mesto
aj z núteného vysťahovania neprispôsobivých
občanov.
Splnomocnenec mesto v liste obviňuje, že porušilo ústavné práva. Ako však na tlačovej besede
povedal primátor Ivan Černaj, tento list považuje
za nešťastný a nedá sa ním zastrašiť. „Je to absolútny nezmysel, neporušili sme žiadne práva. Jednoducho pán splnomocnenec, alebo tí, ktorí mu
radili, mu radili zle. Žiadny pojem obydlia v tom
ponímaní, ako hovorí on, neexistuje. Má to trošku
popletené. Pán splnomocnenec si týmto listom naozaj môže iba podložiť nohu stoličky, na ktorej sedí
a ktorá sa pod ním trasie.“ Zároveň vníma primátor
tento list ako prostriedok, ktorým sa splnomocnenec vyhráža a zastrašuje. „Cezo mňa chce dať takýto
odkaz aj ostatným starostom, aby sme s akýmikoľ-

vek takýmito aktivitami prestali. Čo je zarážajúce,
tento list je akýmsi návodom pre neprispôsobivých
ako majú porušovať zákony Slovenskej republiky.
Toto je odkaz splnomocnenca, ktorý má radiť vláde
SR.“ V spomínanom liste Miroslav Pollák definuje
pojem obydlia ako miesto, kde človek býva a podľa
príslušných výkladov sa tento pojem nemôže viazať na žiadne technické parametre. Obydlím tak
nazýva napríklad aj domček z papierových krabíc,
maringotku či chatrč. „Pán Pollák definuje pojem
obydlia nekompetentne, lebo takýto pojem Ústava SR, ani rôzne európske zákony, nepozná. V liste
tvrdí, že ak si niekto spraví aj z papierovej škatule
obydlie kdekoľvek, to znamená aj na verejnom
priestranstve, tak je to obydlie a nemáme právo
týchto ľudí dostať odtiaľ preč a riešiť to ako skládku
odpadu. Podľa neho im musíme hľadať aj náhradné
bývanie. Je to nezmysel, pretože to nie je v súlade
so stavebným zákonom, so zákonom o odpadoch
a so zákonom o ľudských právach a o súkromnom
majetku,“ tvrdí nekompromisne primátor Černaj.
Problém s neprispôsobivými obyvateľmi, ktorí vy-

tvárajú nelegálne skládky a osady, sa však podľa
neho dá riešiť. Mesto za týmto účelom pripravilo
projekt riadeného bývania, o ktorom sme vás už
informovali. „My sme sa s pánom Pollákom niekoľkokrát stretli a hovorili sme mu o projekte riadeného bývania. Presviedčame ho o tom, že je potrebné
nasmerovať financie, ktoré idú na riešenie tohto
problému, predovšetkým najskôr do riadeného
bývania. Potom môžu fungovať všetky ďalšie piliere, o ktorých splnomocnenec hovorí.“ Ak by mali
vznikať ďalšie skládky, treba byť podľa Černaja nekompromisní. Občania sa ho v rôznych diskusných
fórach pýtajú aj na to, či urobí takýto postup aj pod
Kortínou a v Parku Š. Moysesa, v ktorom je tiež čierna stavba. „Určite áno. Pri stavbe v parku čakáme
na rozhodnutie súdu. Vlastník stavby má pol roka
na to, aby urobil to, čo mu stavebný zákon prikazuje. V prípade, že nie, bude musieť rozhodovať súd.
Čo sa týka Kortíny, určite budeme takýmto spôsobom postupovať aj tam, ak nám vláda či splnomocnenec nepomôžu tento problém riešiť nami navrhovaným spôsobom.“
(li)

ZMENA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V CENTRE MESTA

Od pondelka 12. decembra je zmenené dopravné značenie medzi Mestským úradom
a predajňou kancelárskeho tovaru.
V súvislosti so zavedením jednosmernej premávky na komunikácii medzi bagetériou a zmiešaným
tovarom došlo k enormnému nárastu dopravy
na komunikácii práve medzi budovou mestského
úradu a predajňou s kancelárskym tovarom. Miloslav Baranec, Odbor správy majetku mesta MsÚ:
„Vozidlá, ktoré tu parkujú, trvale porušujú § 23,

ods. 1 zákona 8/2009 o cestnej premávke a výrazne zvyšujú riziko kolíznych situácií medzi premávajúcimi vozidlami, ale aj medzi vozidlami a chodcami. Keďže predajňa s kancelárskym tovarom
nemá inú možnosť zásobovania ako práve z tejto
uličky, zastavením v nej často blokuje prejazd a
za neprehľadnou zákrutou tvorí nebezpečnú prekážku.“ Snahou mesta je umožniť jej zásobovanie,
ale z protiľahlej strany ulice, kde je viditeľnosť auta
vyššia. Z tohto dôvodu boli na tomto úseku osade-

né značky Zákaz státia a Zákaz zastavenia. Pribudlo
tu aj dopravné značenie upozorňujúce na už existujúci priechod pre chodcov. Dopravné značenie
Daj prednosť v jazde a značka informujúca o tvare
križovatky sa presunuli.
Ako nás ďalej Miloslav Baranec informoval,
do 31. januára 2012 je tiež spoločnosť Tesco povinná osadiť dopravné značenie Zákaz vstupu chodcov, a to na prístupovú komunikáciu na parkovisko
obchodného domu.
(li)
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Mesto začalo s rekultiváciou skládky v Horných Opatovciach
V priebehu novembra začali práce na rekultivácii skládky odpadov v Horných Opatovciach.
V roku 2008 bola skládka komunálneho odpadu
v Horných Opatovciach uzatvorená. Na základe
zákonov o odpadoch, každá skládka musí byť uzatvorená a zrekultivovaná. Martin Baláž, hovorca
mesta: „Zo zákona má samospráva povinnosť svoju skládku zrekultivovať. Mesto Žiar nad Hronom
na tento účel získalo dotáciu z Európskych fondov
vo výške viac ako 3,6 milióna eur.“ V súčasnosti
na skládke prebiehajú zemné práce. „Odpad, ktorý
sa za tie roky hromadil na skládku, sa presúva do
vytýčených profilov. Následne na to budú pokračovať aj ďalšie práce na rekultivácii. Všetky práce realizuje spoločnosť Metro Stav, ktorá vyhrala verejné
obstarávanie,“ dodal hovorca.
Samotný projekt rekultivácie pozostáva z viacerých krokov. Pavel Mužík, projektový manažér:
„Odpad sa premiestni do projektovaných profilov a
následne na to bude zhutnený. Potom sa naň bude
nanášať dvakrát 25-centimetrová vrstva ílu, ktorá
bude tiež zhutnená a poslúži ako tesniaca vrstva.
Na to pôjde ešte drenážna vrstva, ďalej rekultivačná
zemina v hrúbke 1 meter a vrch skládky bude celý
zatrávnený. Na odvádzanie povrchových vôd z prekrytého telesa skládky sa vybuduje odvodňovacia
priekopa pozdĺž celej skládky.“ Súčasťou projektu
je aj 12 odplyňovacích studní, ktoré sa vytvoria
v telese skládky. Slúžiť budú na to, aby plyn, ktorý
vznikne v telese skládky, mohol unikať do prostredia. „Súčasťou skládky budú aj dva monitorovacie

Foto: KF
vrty, ktorými sa bude sledovať voda v monitorovacích vrstvách, ako aj jej kvalita. Monitorovanie sa
bude robiť 30 rokov,“ spresnil ďalej Pavel Mužík.
Na projekt Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Horné Opatovce, Žiar nad Hronom získalo
mesto nenávratný finančný príspevok vo výške
3 601 167 eur. Uzatvorením a rekultiváciou skládky
odpadov v Horných Opatovciach dôjde k zlepšeniu
životného prostredia v širokom okolí skládky. Prekrytá a zrekultivovaná skládka sa vráti do prírodného prostredia ako trvalý trávnatý porast.
Mesto pracuje aj na projekte Centrum zhodnocovania odpadov, o ktorom vás budeme informovať
v niektorom z ďalších čísiel Mestských novín.
(li)

Niektoré kluby MŠK chcú prestúpiť
do vznikajúceho občianskeho združenia
Na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpil pred poslancami
riaditeľ Základnej školy na Jilemnického ulici,
a zároveň predseda Slovenskej asociácie športu
na školách, Marian Majzlík. Predniesol im informáciu o vzniku iniciatívy, ktorá chce pozmeniť
fungovanie športu v meste.
Marian Majzlík: „Je to akási nová ponuka
pre prezidentov klubov na nové fungovanie športu. Ponúkať bude nové možnosti a iný spôsob fungovania správy finančného toku prerozdeľovania
finančných prostriedkov.“ Ako ďalej dodal, naďalej
chce s predsedami jednotlivých klubov rokovať
a hľadať kľúč k prerozdeľovaniu financií. „Navrhli
sme kritériá, ktoré by mali slúžiť na interné, ale aj
externé prerozdeľovanie finančných prostriedkov.
Tie budeme žiadať od sponzorov, budeme predkladať projekty na Ministerstvo školstva SR a budeme
ich žiadať pre žiarske deti aj od mesta,“ vysvetlil
ďalej Marian Majzlík. Podľa toho, koľko klubov by
do vznikajúceho občianskeho združenia prestúpilo, takú alikvotnú čiastku by od mesta požadovali.
V súčasnosti už je niekoľko klubov, ktoré by pod
toto občianske združenie chcelo prejsť. Dokonca
s Marianom Majzlíkom podpísali do budúcnosti
ochotu spolupracovať. „Istota však bude, až keď
pod občianske združenie prejdú. Hovoriť dnes
môžeme o približne desiatich kluboch,“ spresnil.
Vzniká tak otázka, ako sa bude riešiť otázka finan-

covania športu, ak čas zostane v MŠK a čas prejde
do občianskeho združenia. Stanovisko k tejto téme
zaujal aj Norbert Nagy, konateľ MŠK: „MŠK funguje
už deväť rokov a jasne stanovené pravidlá teraz začínajú naozaj platiť. Kluby si dnes môžu demokraticky vybrať. Nie však z dvoch alternatív, pretože
občianske združenie nie je alternatíva, ale druhá
platforma, ktorá tu vzniká. MŠK tu bol a bude aj
ďalšie roky. Rozhodnutím mestského zastupiteľstva má schválených 100-tisíc eur svojho rozpočtu
ako dotáciu od mesta.“ V súčasnosti v meste fungujú dve vetvy financovania športu. Jedna je blízka
MŠK, ktorý plne zodpovedá za športovú činnosť
klubov a druhá vetva je kalendár športových podujatí. „Tu sa účelovo dávajú dotácie na jednorazové
športové akcie. Každý jeden subjekt, ktorý v meste
pôsobí, si môže vybrať či bude v MŠK, alebo v tomto či ktoromkoľvek inom občianskom združení.
Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva žiarski poslanci prijali uznesenie. V ňom poverili vedúcu odboru športu a školstva Martu Mergovú úlohou, aby
do konca júna budúceho roku vypracovala koncepciu fungovania športu a telesnej kultúry v meste
na najbližších 5 rokov,“ spresnil ďalej Norbert Nagy
a dodal, že na tejto koncepcii budú aj s členmi pracovnej skupiny naďalej pracovať. Obidvom platformám tak chcú dať určitý rámec a obsah, v ktorom
bude šport v tomto meste úplne normálne a bez
problémov fungovať.
(li)

noviny.ziar.sk

Jediným vlastníkom
futbalového klubu je mesto
Spoločnosť FK Žiar nad Hronom tvorili vždy
dvaja spoločníci. Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva žiarski poslanci odsúhlasili, že po niekoľkých rokoch je futbalový klub
opäť čisto mestský.
Mestský športový klub mal vo futbalovom klube vždy 49 percent. V máji tohto roku vstúpil
s 51 percentami do spoločnosti nový partner,
a to spoločnosť STO. Martin Baláž, konateľ FK Žiar
nad Hronom: „Pred niekoľkými dňami majiteľ tejto
spoločnosti prejavil záujem vystúpiť z futbalovej
spoločnosti. Mestu poslal ponuku na bezodplatný prevod na spomínaných 51 percent. Na mestskom zastupiteľstve poslanci odsúhlasili, že za
jedno euro berie tento podiel MŠK a stáva sa tak
100-percentným vlastníkom futbalového klubu.“
Na organizovanie futbalu v meste tak zostáva už
iba mesto. V súčasnosti je však bez problémov vykrytá iba mládežnícka časť. Otáznik je nad mužskou
kategóriou, keďže tá je závislá od sponzorských
peňazí. „Keďže kontrolu nad futbalovým klubom
preberá MŠK, začneme sa venovať mužskej kategórii, aby sme ju stabilizovali. Rozprávať sa budeme
so všetkými ľuďmi, ktorí sa podieľajú na organizovaní mužského futbalu – či už sú to hráči, funkcionári a realizačný tím, a to s cieľom stabilizovať
situáciu. V žiadnom prípade nebudeme mužstvo
mužov odhlasovať zo súťaže, nič podobné nehrozí.
Ako budeme v jarnej súťaži pokračovať, s ktorými
hráčmi, to je otázka budúcich rokovaní,“ spresnil
ďalej Martin Baláž. Futbalový klub sa zatiaľ nestáva úplným členom MŠK, bude však jeho dcérkou
spoločnosťou. V budúcnosti sa môže stať, že sa futbalový klub zlúči pod MŠK. „Samozrejme, budeme
hľadať drobných i veľkých sponzorov. Ak príde zodpovedný strategický partner, tak sme opäť otvorení
ďalšej spolupráci. Nechceme však znova začínať a
po nejakom krátkom čase opäť končiť s partnerom,“ dodal na záver Martin Baláž.
(li)
PROJEKT ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA
V ŽIARI NAD HRONOM JE UKONČENÝ

V mesiaci november boli dodané posledné dve
vozidlá z projektu – veľké zametače VIAJET 6Rh
s pohonnou jednotkou na CNG palivo. Zametače
budú slúžiť na zametanie a čistenie miestnych komunikácií na území mesta a taktiež sa budú vyžívať
pri údržbe zelených verejných priestranstiev ako
„vysávače lístia“. V rámci tohto projektu sa vozový
park rozšíril aj o 2 vozidlá – malý podvozok UNIMOG U 400 s cisternou, ktoré boli mestu dodané
v júli tohto roku. Využívané budú pri údržbe miestnych komunikácií a chodníkov v letných mesiacoch
na znižovanie prašnosti v meste.
Spolu s kompaktným zametačom CITYCAT mesto
v rámci projektu celkovo získalo 5 vozidiel, na zakúpenie ktorých dostalo nenávratný finančný
príspevok vo výške 1 693 005,45 eur. Používaním
tejto čistiacej techniky bude pravidelne čistených,
skrápaných a umývaných 67 km miestnych komunikácií. Mesto tak bude napĺňať opatrenia uložené
v Akčnom pláne na zabezpečenie kvality ovzdušia a v Programe na zlepšenie kvality ovzdušia
v oblasti riadenej kvality ovzdušia. Prevádzkovateľom vozidiel budú Technické služby, s. r. o., Žiar
nad Hronom.
ORP
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Povinnosti poplatníkov za komunálne odpady
na území mesta Žiar nad Hronom
Blíži sa záver roka a týmto príspevkom by sme
chceli pripomenúť povinnosti všetkých poplatníkov za komunálne a drobné stavebné odpady
na území mesta Žiar nad Hronom.
Správca dane mesto Žiar nad Hronom podľa
§ 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a v súlade so zavedeným množstvovým
zberom podľa Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Žiar nad Hronom č. 14/2009 a VZN č. 8/2010
o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Žiar nad Hronom a č. 3/2010 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Žiar nad Hronom určuje daňovým
subjektom poplatok za komunálny odpad, ktorý
vzniká na území mesta.
Množstvový systém zberu odpadov v rozsahu
uvedenom VZN č. 14/2009 a č. 8/2010 bol vyhlásený za záväzný systém v celom katastrálnom území
mesta. V zmysle tohto VZN oprávnenou osobou
na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom je spoločnosť Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s., pričom pôvodcovia a držitelia odpadu sú povinní mať uzatvorenú zmluvu
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom s oprávnenou organizáciou.
Čo je komunálny odpad? Zákon o odpadoch
definuje komunálne odpady ako odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich

fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu (zo
záhrad, chát, chalúp a iné). Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev a verejnej
zelene, ako aj ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
Pri zabezpečovaní vývozu zmesového komunálneho odpadu je každý držiteľ odpadu povinný
v zmysle VZN č. 14/2009 dodržať frekvenciu vývozu
1 x za dva týždne, čo je v súlade s nariadením hlavného hygienika SR, pričom si každý daňový subjekt
môže vybrať objem zbernej nádoby od 60 l plastového vreca až po 1100 l nádobu na komunálny
odpad. Sadzba poplatku za jeden liter zmesového
komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu v zmysle VZN č. 15/2009 je 0,023 eur,
čo je v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.
Poplatníkom za komunálne odpady v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. je každá fyzická osoba, ktorá
má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
alebo ktorá je na území mesta vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnená ju užívať.
Taktiež poplatníkom je právnická osoba, ktorá
je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
na území mesta na iný účel ako na podnikanie a
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na
účel podnikania.
V nadväznosti na tieto ustanovenia VZN schváleného mestským zastupiteľstvom sa do množstvového zberu komunálneho odpadu zapojili všetky
fyzické osoby a tiež podnikateľské subjekty.
Na základe vyššie uvedeného žiadame všetky
fyzické osoby občanov, spoločnosti a firmy, ktoré nakladajú s komunálnym odpadom v rozpore
so Všeobecne záväzným nariadením, aby si splnili
daňovú povinnosť a podali ohlásenie k miestnemu
poplatku za komunálne odpady u správcu dane,
ktorým je mesto Žiar nad Hronom a následne si
uzatvorili zmluvu s oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi. K prihláseniu k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady zo strany poplatníkov je potrebné podať
formulár – Ohlásenie k poplatku na odbore ŽP MsÚ
v Žiari nad Hronom. V súlade s platnom legislatívou
zákon č. 511/1992 Zb. ustanovuje, že v prípade nesplnenia si daňovej ohlasovacej povinnosti zo strany poplatníka mesto Žiar nad Hronom ako správca
dane môže uložiť pokutu.
Všetky potrebné informácie sú k dispozícii
na webovej stránke mesta www.ziar.sk alebo na telefónom čísle odboru životného prostredia 678 71
63 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
OŽP
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Ale nájdu sa aj také, ku ktorým sú jeho
užívatelia ľahostajní.

Jedno z viacerých vzorných stojísk,
ktoré môžete nájsť v našom meste.

OZNAM PRE PREDSEDOV BYTOVÝCH
SPOLOČENSTIEV

V zmysle VZN č. 3/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Žiar nad Hronom
pre určenie poplatku je rozhodujúci stav
k 1. januáru určeného obdobia. Všetky zmeny
potrebné k určeniu poplatku za komunálny odpad je potrebné ohlásiť správcovi dane – mestu Žiar nad Hronom najneskôr do 31. januára
2012.
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Ceny pre mladé žiarske talenty

Kaufland je už otvorený
Posledný novembrový deň bolo slávnostne otvorené nové nákupné centrum Kaufland
v Žiari nad Hronom. Ako prví si v ňom okrem
pozvaných hostí mohli nakúpiť aj rodinní príslušníci zamestnancov predajne.
Postavením a otvorením Kauflandu nastala v našom meste situácia, že sa na pomerne malom
priestore nachádza hneď niekoľko nákupných centier. Napriek tomu spoločnosť nemá obavy, že by
nemali dostatok kupujúcich. S podobnou situáciou
sa už stretli aj v iných mestách. Martin Gärtner, vedúci úseku reklamy: „Takáto situácia je vo viacerých
mestách na Slovensku. Nemáme s tým nijaký problém. V podstate je to výhodné aj pre zákazníka, pretože omnoho rýchlejšie si môže porovnať ponuky,
vie sa obslúžiť na menšom priestore a ušetrí čas.
Výhodné je to aj pre nás, pretože keď sledujeme
ceny konkurencie, nemáme to ďaleko.“ Keďže naše
mesto nepatrí medzi najväčšie, zaznievajú i názory,
že sa všetky nákupné centrá pri takom počte nákupnej sily akou Žiar disponuje, neuživia. „Budeme
sa v prvom rade snažiť presadiť sami. Či nejakého
konkurenta z trhu vytlačíme, alebo nie, to by boli
silné slová. O to nám ani nejde. My chceme presvedčiť našim unikátnym konceptom, ktorý máme.
Sme jediní na Slovensku, ktorí ponúkame značkový vysoko kvalitný sortiment za diskontné ceny.
To znamená, že nie sme čisto diskont, sme široko
sortimentná predajňa, ale ceny máme diskontné.
A týmto chceme presvedčiť,“ konkretizuje Martin
Gärtner.
Oficiálne je Kaufland pre kupujúcich otvorený
od štvrtku 1. decembra. Pri tejto príležitosti spoločnosť pripravila zaujímavú otváraciu ponuku
a sprievodné akcie, ako napríklad ochutnávky čerstvého tovaru, ktoré sú pripravené aj počas nasledujúcich dní. V sobotu dokonca chodil po predajni
aj Mikuláš.
Stálu prácu našlo v Kauflande 85 ľudí
Otvorením Kauflandu sa vytvorilo 85 stálych pracovných miest. „K tomu je potrebné prirátať ešte
niekoľko desiatok brigádnických miest, ktoré využívame vždy podľa potreby. Samozrejme, je tu aj
druhotná zamestnanosť, pretože tovar ako chlieb
a pečivo berieme od regionálnych dodávateľov.
V prevádzke máme aj sedem koncesionárov, ktorí
ponúkajú doplnkové služby, čo sú tiež ďalšie pra-

Kaufland slávnostne otvoril
aj primátor Ivan Černaj.
covné miesta,“ dodáva na záver Martin Gärtner.
S otvorením nového nákupného centra netají
spokojnosť ani primátor Ivan Černaj: „Kaufland sa
tlačil do Žiaru od roku 2004, konečne sa to podarilo. Pre mesto to má niekoľko aspektov. Vznikol tu
nový objekt, ktorý je na kultúrnej úrovni a je veľmi
pekný. Takmer 90 ľudí tu nájde svoju prácu. Či už
sú to ľudia priamo zo Žiaru, alebo z blízkeho okolia.
Pre zákazníka to znamená hlavne to, že prichádza
konkurencia, ktorá môže v dobrom zatriasť aj ostatnými predajcami, ktorí by sa mali zlepšovať. Pre
mesto ako také, a to je najpodstatnejšie, je to ďalšia
daň z nehnuteľností, z ktorej mesto žije. Z týchto
daní financujeme zimnú údržbu ciest, chodníky,
osvetlenie či kultúrne podujatia. Je to teda určitá
symbióza – daň, ktorú spoločnosť zaplatí, sa tak
vracia aj samotným obchodníkom. Určite je to
dobrý počin, že do mesta prišiel ďalší obchodný
reťazec a ja budem rád, keď ich bude prichádzať čo
najviac.“
Nakupovať môžete aj počas vianočných sviatkov
Otváracie hodiny sú v Žiari rovnaké ako na celom Slovensku. December však bude výnimkou.
Štandardné otváracie hodiny sú od 7.00 do 22.00
hodiny každý deň, okrem dní, ktoré to zo zákona neumožňujú. V decembri však bude Kaufland
otvorený o hodinu dlhšie, a teda do 23-tej hodiny.
Týmto krokom sa spoločnosť snaží zabezpečiť väčší komfort zákazníkov v predvianočnom období.
Nakúpiť si však budete môcť aj počas vianočných
sviatkov. Na Štedrý deň bude predajňa otvorená
od 6.00 do 10.30 hodiny, 26. decembra do 18.00
hodiny a na Silvestra 31. decembra do 18.00 hodiny. Od 2. januára už budú v Žiari platiť štandardné
otváracie hodiny. Všetky dôležité informácie si zákazníci nájdu na webovej stránke spoločnosti, ako
aj v reklamných novinách, ktoré sa vydávajú špeciálne pre Žiar nad Hronom.

V Šášove horela strecha
rodinného domu
15-tisíc eur.

V pondelok 5.decembra bol pred 17-tou hodinou nahlásený požiar údiarne v Šášovskom
Podhradí, ktorá sa nachádzala pár metrov
za domom. Z nej sa požiar preniesol aj na strechu domu.
V rodinnom dome býva iba majiteľova 80-ročná
matka so sestrou. Tie si s počiatočným požiarom
nevedeli dať rady, a tak zavolali na tiesňovú linku.
Ako povedal majiteľ domu, je to pre nich veľké
nešťastie, ale zároveň je rád, že sa nikomu nič nestalo.
Hasiči museli chrániť aj susedný dom, ktorý je
vzdialený približne 1 meter. „Na ochranu susedného domu bol nasadený vysokotlakový prúd.
Po odpojení elektrického prúdu požiarom postihnutého domu príslušníci HaZZ dohasili požiar. Ten
sa za rýchleho zásahu príslušníkov HaZZ nerozšíril
do interiéru rodinného domu,“ uviedol Erik Piater,
hovorca KR HaZZ v Banskej Bystrici. Škoda na rodinnom dome bola predbežne vyčíslená na takmer
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Priamo na mieste nešťastia sa
hneď ráno bol pozrieť aj viceprimátor mesta Peter
Antal, a zároveň
konateľ
TechFoto: KF
nických služieb,
s. r. o., ktorý ponúkol rodine pomoc. Martin Baláž, hovorca žiarskej samosprávy: „Mesto je povinné poskytovať občanom
v takejto situácii prechodné núdzové ubytovanie
na krátky čas, prípadne jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Toto však rodina zo Šášova nepotrebovala. Mesto požiadali o pomoc pri odvezení odpadu,
ktorý po požiari vznikol, a jeho uloženie na skládku.
Rozhodli sme sa im pomôcť tak, že mesto zafinancuje uloženie odpadu. Bude to asi jedno nákladné
auto.“
(li)

noviny.ziar.sk

V stredu 30. novembra Nadácia ZSNP a Slovalco
už po ôsmykrát udelila ceny najtalentovanejším
žiakom a študentom z nášho mesta. Ocenených
bolo spolu 35 žiakov a študentov.
Slávnostného oceňovania sa zúčastnil predseda
správnej rady Nadácie ZSNP a Slovalco Milan Veselý
a členovia správnej rady Ján Klimko a Ivan Černaj. Nadácia výrazne podporuje mladé žiarske talenty, ktoré
niečo dokážu a v niečom predčia ostatných. Milan Veselý, predseda nadácie: „Som presvedčený o tom, že
deti je potrebné motivovať k tomu, aby sa vzdelávali
a dosahovali dobré výsledky. Je to pre ich budúcnosť.
Keď sa niečo naučia, to im už nikto nikdy nezoberie
a zabezpečí im to budúcnosť. My možno touto formou oceňujeme iba špičku, ale verím, že budeme
takto motivovať aj ostatných. Z prvých ocenených sú
dnes už možno vysokoškoláci, prípadne sú už v praxi,
možno sú v zahraničí. Verím, že sa vrátia do Žiaru a keď
sa vrátia, budú mestu robiť dobrú reklamu a budú ambasádormi nášho regiónu.“
Žiaci a študenti, ktorí boli ocenení sumou 50 eur síce
nestáli na tých najvyšších priečkach určených víťazom, ale veľmi úspešne vložili svoje sily a čas do stredoškolskej odbornej činnosti, vedomostných súťaží
a olympiád, literatúry a kultúrnych súťaží. V kultúrnej
oblasti si cenu prevzali Patrik Mlynár, Laura Bugajová,
Miloš Krššák a Eva Hricová. V humanitnej oblasti boli
ocenení Matúš Sedliak, Andrej Nárožný, Andrej Hric,
Tadeáš Chujac, Petra Lukovská, Zuzana Palkovičová,
Petra Páleníková, Nicola Minková, Ivana Zimmermanová, Lucia Mikulášová, Jozef Dutko a Veronika Chromá. Za prírodovednú oblasť si cenu prevzali Martin
Pajerský, Šimon Sebechlebský, Kristína Purdeková,
Matúš Sviržovský, Marek Oslanec, Kristína Crchová,
Dana Koštová, Marek Klement a Roman Janšto.
Najlepšie žiarske talenty získali za dosiahnuté úspechy sumu 300 eur. V kultúrnej oblasti sa darilo Radke
Škriniarovej, Denise Gluzekovej, Karin Kucbelovej
a Jane Frintovej. Za prírodovednú oblasť si cenu prevzali Filip Szabó, Miroslav Magyar a Ján Baxa. Finančnú
odmenu v humanitnej oblasti získali Radka Rozenbergová, Alžbeta Neuschlová a Dominika Slušná.
(li)

Vianočné trhy
Súčasťou vianočných sviatkov v Žiari nad Hronom sa stali aj vianočné trhy. Aj tento rok sa uskutočnia na NámestíMatice slovenskej.
Vianočné trhy sa uskutočnia od 19. do 22. decembra
v čase od 10.00 do 18.00 hodiny, stánky s občerstvením budú otvorené až do 20.00 hodiny.
V predajných stánkoch sa postupne počas piatich
dní vystriedajú predajcovia keramiky, dekorovaného
skla, remeselných a darčekových predmetov s vianočnou tematikou, odevných doplnkov ako sú šály, rukavice či čiapky. Nebude chýbať ani predaj vianočného
tovaru – ozdoby, sošky, venčeky, sviečky, dekorácie,
imelo, anjelici, betlehemy a ručné práce ako háčkovaný a pletený tovar. V ponuke budú i včelie produkty
ako med a fľašková medovina, oblátky, cukrovinky,
orechy, sušené ovocie, syry a údené výrobky.
Okrem toho budete môcť každý deň ochutnať varené víno, punč, medovinu, chlieb s cibuľou, mäsové
výrobky, cukrárenské výrobky – koláče, štrúdľu a vianočné pečivo.
Predajné stánky budú otvorené v čase od 10.00
do 18.00 hod. a stánky s občerstvením od 10.00
do 20.00 hod., kultúrny program bude pripravený
vždy od 16.00 hod.
(li)
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Modré z neba pre malého smetiara
Poslednú novembrovú stredu pripravili pracovníci Technických služieb – Žiar nad Hronom,
a. s. prekvapenie pre malého Andrejka Davidíka. Keďže v tento deň oslavoval svoje meniny,
mohol si vyskúšať, aké je to byť smetiarom.
Trojročného Andrejka vyzdvihli v tento deň jeho
„kolegovia“ priamo v škôlke. Na smetiarskom aute
sa s nimi previezol mestom a prácu smetiara si prišiel vyskúšať priamo do areálu technických služieb.
Tu bol pre neho pripravený program – vysypal
zbernú nádobu a vyskúšal si aj naozajstné smetiarske auto a vysokozdvižný vozík. Samozrejme,
na záver nechýbalo ďalšie prekvapenie v podobe
hračkárskeho smetiarskeho auta, ktoré mu odovzdal Ján Štefanička, ktorý sa mu počas programu
venoval a bol jeho naozajstným kolegom – smetiarom a Zuzana Gallová, riaditeľka spoločnosti.
Počas celého programu sa malý Andrejko ničoho nebál a do všetkých prác, ktoré pre neho boli
pripravené, sa vrhal nebojácne a s odhodlaním.
Pri jeho práci ho prišli podporiť aj rodičia, sestra
a stará mama. Andrejkova mama Mária bola s celého programu dojatá a netajila spokojnosť: „Veľmi
som sa potešila, keď som sa dozvedela o možnosti
pripraviť pre syna takéto prekvapenie, keďže smetiarske autá sú jeho veľkou vášňou a obľubou. Vždy
stojí pri okne, keď pracovníci vysýpajú smeti a ich
veľkými autami je doslova fascinovaný. Andrejko
je technický typ a autíčka sú jeho záľubou. Doma
ich má vo všetkých veľkostiach. Ale také veľké, ako

dnes dostal od technických služieb, ešte nemá,“
prezradila mama Mária, ktorú celé podujatie veľmi
dojalo a nechýbali ani slzy šťastia.
Práca smetiara nie je podradná
Modré z neba pre malých smetiarov je nová
aktivita TS – ZH, a. s. zameraná na deti vo veku
do 10 rokov. Je preto na rodičoch, aby svoje dieťa, ktoré má rado smetiarske autá a rado sa pozerá
na pracovníkov, ktorí chodia vysýpať smeti, prihlásili na takéto podujatia. Či už je to na narodeniny,
alebo meniny. „Pre oslávenca vieme prísť do škôlky
alebo do školy a priviezť ho k nám do spoločnosti,
kde mu ukážeme vozový park a techniku, s ktorou
pracujeme,“ konkretizovala Katarína Pružinová,
marketingová manažérka TS – ZH, a. s. a dodala:
„Pre toto podujatie sme sa rozhodli z niekoľkých
dôvodov. Detičky považujeme za našich spojencov
v environmentálnej výchove a environmentálnom
vzdelávaní, pretože oni učia nielen svojich rodičov,
ale aj budúce generácie. Na druhej strane, keď sú
deti malé, vo všeobecnosti sa im páči práca pracovníkov technických služieb. Postupne, ako rastú, je
však táto práca v spoločnosti považovaná za podradnú. Týmto spôsobom by sme preto chceli dokázať, že je to práca zaujímavá a veľmi ťažká, pri ktorej
potrebujeme silných a kvalifikovaných ľudí.“ Modré
z neba však nie je jediné podujatie, ktoré technické
služby organizujú. „Od vzniku spoločnosti vytvárame aktivity pre deti, ktoré sme však nemali súborne usporiadané. V súčasnosti sme ich zhromaždili

Mikulášske potulky s útulkáčmi
V nedeľu 4. decembra sa konal prvý ročník Mikulášskych potulkov s útulkáčmi.
Napriek tomu, že sa kvôli počasiu nezačali potulky
priaznivo, pred bránami útulku sa stretlo veľa ľudí, ktorí boli ochotní venčiť psíkov. So všetkými štvornohými
priateľmi sa všetci vybrali na „Šibák“. Po prestávke, ktorú strávili jedením maškrtiek, škrabkaním či behaním,
sa vrátili do útulku, kde už na chlpáčov čakali čisté koterce, misky s vodou a granulami. Pre venčiarov bolo
prichystané malé občerstvenie – štrúdľa, makové alebo tvarohové koláče, čaj a káva, ktoré doma pripravila
Adela Tináková. Touto cestou OZ Strážni anjeli ďakuje
všetkým deťom i rodičom, ktorí sa spoločného venčenia zúčastnili. Pre tých, ktorých odradilo nepriaznivé
počasie, máme dobré správy – takýchto akcií bude
v budúcnosti viac.
OZ Strážni anjeli

Jedným z darčekov pre Andrejka bolo
aj smetiarske auto.
pod názov Technické služby – Žiar nad Hronom,
a. s. školám. Do budúcnosti plánujeme aktivitu Detská odpadová polícia. Deti v nej chceme vzdelávať
podobne ako je to v detských univerzitách. Pripravujeme aj tematické dni ako sú Deň Zeme či Deň
vody, prostredníctvom ktorých chceme priblížiť
environmentálne aktivity a zvyšovať ich environmentálne povedomie,“ dodala na záver Katarína
Pružinová.
Modré z neba pre malých smetiarov nie je spoplatnené podujatie. Ak máte záujem a máte doma
malého smetiara, ktorý by chcel zažiť deň ako malý
Andrejko, stačí, keď napíšete do technických služieb na e-mailovú adresu: tsziar@tsziar.sk.
(li)

ŽIARSKI POSLANCI SCHVÁLILI KOMUNITNÝ PLÁN
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon mestám a obciam ukladá povinnosť vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb.
Dňa 24. novembra 2011 bol Komunitný plán sociálnych služieb
mesta Žiar nad Hronom schválený Mestským zastupiteľstvom
mesta Žiar nad Hronom.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom je
záväzným dokumentom, a zároveň otvorený potrebám občanov
mesta, participácii poskytovateľov sociálnych služieb s dôrazom
na dôsledné a efektívne napĺňanie stanovených priorít a cieľov.
Občania môžu do tohto dokumentu nahliadnuť na webovej
stránke mesta www.ziar.sk. V prípade otázok sa občania môžu
obrátiť priamo na Odbor starostlivosti o obyvateľa MsÚ.
OsOO

Nezabúdame na posolstvá kampane Červené stužky
1. december je známy ako deň boja proti HIV/
AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Aj
Základná škola na Ul. Dr. Janského sa zapojila
do kampane Červené stužky.
Podporili sme kampaň, ktorá má význam z hľadiska informovanosti a prevencie mladých ľudí na
tému HIV/AIDS a drogových závislostí. Nezatvárame oči pred problémom, ktorý sa týka každého
z nás. S narastajúcim problémom vyznieva väčšia
potreba zapojenia sa do spoločenskej kampane
s cieľom zníženia dôsledkov tohto celosvetovo
ohrozujúceho ochorenia. Prevencia na našej škole
nám nie je cudzia.
Od septembra sme zorganizovali niekoľko zaujímavých aktivít, ktorých cieľom bolo motivovať
žiakov základnej školy k získaniu vedomostí a zamysleniu sa nad problematikou HIV/AIDS. Tretiaci

a štvrtáci sa zúčastnili besedy Negatívne dôsledky
fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie človeka. V spolupráci s RÚVZ v Žiari nad Hronom sa nám
podarilo uskutočniť besedy pre piatakov na tému
Zdravý životný štýl.
Vyvrcholením kampane Červené stužky bol práve 1. december. Žiakom aj učiteľom našej školy
pribudli na oblečení červené stužky, ktoré sú symbolom solidarity k ľuďom postihnutých chorobou
AIDS. Pre žiakov druhého stupňa sa v spolupráci
s Územným spolkom Červeného kríža a RÚVZ
v Žiari nad Hronom uskutočnili besedy o HIV/AIDS
a o látkových a nelátkových závislostiach a chorobách s nimi spojenými. Pre žiakov 9. ročníka bolo
uskutočnené premietanie filmu Anjeli. Žiaci mali
možnosť dozvedieť sa viac o slovenských misionároch v Juhoafrickej republike. Film bol zameraný
práve na problematiku HIV a chorobu AIDS, ktorou
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v Afrike trpia aj deti. Súčasťou kampane sa stala aj
výučba formou interaktívneho vyučovania v anglickom jazyku na tému Závislosti, HIV/AIDS a Zdravý životný štýl. Počas tohto dňa sme si pripomenuli
aj dvadsiate výročie úmrtia Freddieho Mercuryho.
Žiaci mali možnosť formou prezentácie dozvedieť
sa viac o živote, tvorbe speváka a jeho odkaze
do budúcnosti vo vzťahu k AIDS. Venovali sme sa
aj výtvarným aktivitám. Deti tvorili symboly kampane – červenú stužku a kvapku krvi. Po náročnom
dni sme si oddýchli pri šípkovom čaji a chutných
jabĺčkach – symbolov zdravého životného štýlu.
Ohlasy žiakov na kampaň sú jednoznačne pozitívne, akcia prispela k zvýšeniu povedomia v oblasti
prevencie AIDS. Určite sa do takýchto aktivít zapojíme i budúci rok.
RNDr. Monika Rajčanová, Ing. Lenka Tršová
Husárová, koordinátorky kampane
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Mikuláš v meste
Vždy 5. decembra zavíta do nášho mesta
Mikuláš, aby spoločne so všetkými Žiarčanmi
rozsvietil vianočný stromček na námestí. Inak
tomu nebolo ani tento rok.
Príchod Mikuláša vždy s napätím očakávajú najmä tí najmenší. Sú plní očakávania z toho, čo im
opäť prinesie. Bohatej kultúrnej nádielky sa dočkali všetci, ktorí v pondelok popoludní zavítali do
Mestského kultúrneho centra. Čakanie na Mikuláša
si deti i dospelí krátili aj sladkým maškrtením. Aby
to však nebolo také jednoduché, maškrty si každý
sám aj pripravil. Nechýbalo pečenie vianočných
oblátok, farebné ozdobovanie perníkov a kto mal
chuť, mohol si namaľovať aj obrázok či vyrobiť svoju vlastnú vianočnú ozdobu alebo šperk.
Mikulášska nádielka pokračovala aj v divadelnej
sále, kde nedočkavé deti privítal vianočný škriatok.
Predviedol im vtipné predstavenie a nechýbalo ani
zábavné čarovanie s bublinami, do ktorého sa zapojili aj maličkí Žiarčania.
Ako sa krátilo kultúrne predstavenie, blížil sa čas
príchodu Mikuláša. Kto ho chcel vidieť, musel svoje
kroky smerovať na námestie. Aby bolo jeho privítanie ešte veselšie a ešte žiarivejšie, všetci nedočkavci
sa zaradili do žiarivého sprievodu. Nechýbali v ňom

Škriatok učil deti čarovať s bublinami.

Z pera čitateľa...
Vianočný čas
Rozžiarený vianočný stromček
na námestí.

Vlastnoručne upečené oblátky chutili najviac.
malí i veľkí, ktorí si na cestu svietili rôznymi baterkami, blikačkami, LED svetielkami i odrazkami.
Na námestí už bolo všetko pripravené – hrala sviatočná hudba, rodinky s deťmi čakali a nechýbal ani
vianočný stromček. Skôr, ako sa na pódium dostavil
najočakávanejší hosť, žiaci zo Základnej umeleckej
školy Zity Strnadovej-Parákovej v podobe zvieratiek, anjelov a čertíkov vyrozprávali a zahrali príbeh
o tom, ako chcel čert prekaziť Vianoce. Našťastie,
nepodarilo sa mu to. A to už bol iba krok k tomu,
aby medzi Žiarčanov zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Niektoré deti takmer ani nedýchali, keď
sa k nim milý dedko prihovoril mohutným hlasom.
Predtým, ako im rozsvietil vianočný stromček, mu
však museli sľúbiť, že budú celý rok poslúchať.
Až potom všetci spoločne šibnutím čarovného prútika rozžiarili najväčší stromček v meste.
Mikuláš sa neskôr so svojím sprievodom pobral
k čakajúcim deťom, s ktorými sa fotil, rozprával
a rozdával im sladké dobroty. Kto to nestihol, príležitosť bude mať zase až o rok.
(li)

Poďakovanie 39 darcom krvi
Posledný novembrový deň boli v Obradnej
sieni Mestského kultúrneho centra prijatí darcovia krvi. Odovzdané im boli bronzové, strieborné a zlaté plakety MUDr. Janského a plaketa
MUDr. Kňazovického.
Slávnostného odovzdávania sa okrem ocenených
darcov pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia
Územného spolku Slovenského červeného kríža.
Bronzová plaketa je udeľovaná za 10 odberov krvi,
strieborná za 20 a zlatá plaketa za 30 odberov u žien
a 40 odberov u mužov. Tentokrát bola udelená aj
plaketa MUDr. Kňazovického, ktorú získavajú ženy
za 80 odberov a muži za 100. V stredu si bronzovú
plaketu prevzalo 24 darcov, striebornú 10 a zlatú
4. Plaketa MUDr. Kňazovického bola venovaná
jednému darcovi – Stanislavovi Uhrínovi zo Žiaru
nad Hronom. V programe venovanom darcom sa
predstavili aj žiačky zo Základnej školy na Ul. Dr.
Janského pod vedením pedagogičky Soni Neštinovej.
Najzásadnejší vplyv na rozvoj transfúzií krvi mal
objav krvného obehu Angličanom Wiliamom Harveym v roku 1616. O 51 rokov neskôr prebehla
prvá úspešná transfúzia človeka, pričom lekár francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Jean Denis použil krv
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jahňaťa.
Koncom 17. storočia boli transfúzie krvi zakázané,
ale v roku 1930 odrazu nastal veľký zlom. Rakúsky
lekár Karl Landstein si všimol rozdielne zhlukovanie krviniek troch krvných skupín. V roku 1907 český psychiater Jan Janský prišiel s ďalším objavom,
že existujú nie tri, ale štyri základné krvné skupiny,
ktoré vtedy označil rímskymi číslicami I, II, III, IV. Až
po 30 rokoch boli krvné skupiny označené ako A,
B, AB a Nula. V tom období sa ešte stále robili tzv.
priame prevody krvi, teda spojila sa tepna darcu
so žilou príjemcu. Lekársky svet považoval transfúziu za riskantný a zdĺhavý zákrok, preto sa jej vyhýbal. Neskôr prišlo k objavu protizrážavého roztoku,
a tak sa mohlo začať s konzervovaním krvi a prišlo
aj k objaveniu RH faktora. S poznávaním vlastností
krvi svet zaznamenal aj prvých jej dobrovoľných
darcov. Najprv boli z radov zamestnancov nemocníc a neskôr v spolupráci s Červeným krížom sa
stretávali nadšenci, ktorí podstupovali odber krvi.
Stredajšie stretnutie dobrovoľných darcov bolo
poďakovaním za to, že sa darcovstvo stalo ich prirodzenou súčasťou života, i keď to nerobia kvôli
slovám chvály.
(li)
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Zimný slnovrat ovládol oblohu. Skrátil dni, dlhé večery a noci sú plné čarovnej moci. Na oblohu vystúpi strieborný mesiac, aby svojím svetlom
ožiaril krajinu vianočného ticha, ktoré
vládne nad strechami domov, zakrytými bielym závojom. Za ním, ako ovečky
za vodcom stáda, postupne rozsvecujú svoje svetielka tisíce hviezd.
Povetrie sa chveje dychom mrazu
nad krajinou, akoby odetou do snehového
zamatu.
Dojemná atmosféra Vianoc otvára knihu
spomienok. Pri jej čítaní nám stiahne hrdlo
a zvlhnú oči. Odkiaľsi zvnútra sa do krku
tlačí množstvo slov, no bojíme sa ich vysloviť. Veď tie najkrajšie slová sú práve tie
nevypovedané. Priam pudovo cítime túžbu
po prítomnosti svojich blízkych. Dotýkať
sa ich, tešiť sa z ich radosti pri rozbaľovaní vianočných darčekov... Mnohým už
nemôžeme dať nič, iba úctu v podobe
symbolického taniera s oblátkou s medom, položenom na štedrovečernom
stole pred „ich“ stoličkou a na mieste ich
posledného odpočinku zapálené sviece
s vianočným motívom. Vzduch v izbách
je presýtený prenikavou, jantárovou vôňou
ihličia. V ňom ako maják žiaria pestrofarebné svetlá vianočných stromčekov, odrážajúce sa od krehkých sklenených gúľ.
Večná symbióza farebných gúľ, človeka
a Vianoc. Vratný, periodicky sa opakujúci
nekonečný príbeh. Svetlo majáka, ktoré
v nemom úžase rozširuje oči detí. Svetlo
majáka, ktoré nám od útleho detstva ukazuje ten správny smer.
Vianoce – to je obraz, ktorého stredobodom je dieťa v jasličkách – symbol života, lásky a nádeje. Dieťa, ktoré svojimi
drobnými roztiahnutými rúčkami, akoby
chcelo objať nielen celú zem, ale spolu
s ňou i celý vesmír s jeho nekonečnými diaľavami. Toto všetko spolu vytvára
priam nadčarovnú atmosféru, ktorá nenápadne preniká do podvedomia každého
z nás a počas Vianoc nevtieravo ovplyvňuje naše myslenie. Nerobme si z Vianoc
iba oslavu pre oslavu. Týmto najkrajším
sviatkom roka nechajme to, čo im patrí
a vždy patriť bude – ich duchovné posolstvo pre nás. Nič na svete predsa nie je
vznešenejšie ako „mystické svetlo slávy“
svietiace nám na cestu už dve tisícročia.
Preto, pri pohľade na žiariaci vianočný
stromček a za zvukov majestátnych tónov
„Tichá noc, svätá noc“, v pokore skloňme
hlavu a veďme tichý, vnútorný dialóg sami
so sebou o hľadaní večnej pravdy. Pravdy,
ktorá tu vždy bola, je a bude aj po nás.
Pravdy, ktorá je v plnej miere obsiahnutá v slovách: „Gloria In Excelsis Deo!“
Jozef Senko
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Remeslo stav stavia v regióne nové bytovky
Dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva zužitkováva žiarska spoločnosť Remeslo stav aj pri
výstavbe nájomných bytov pre obce a mestá. Aj
v okolí Žiaru nad Hronom vzniklo niekoľko bytových domov, ktoré využívajú nájomníci z celého
regiónu. V súčasnosti spoločnosť stavia tri domy.
V Bzenici, časť Bukovina, vzniká dvadsaťštyri nových bytov v jednom objekte a šesť bytov v druhom
objekte. Ďalšie nájomné byty čoskoro pribudnú aj
obci Dolná Ždaňa. „Tam v súčasnosti dokončujeme
už tretí dom s dvadsaťštyri bytovými jednotkami.
V minulosti sme v obci postavili dva domy, v ktorých
spolu vzniklo 42 nových nájomných bytov,“ informuje Ivan Šulek, vedúci výroby Remeslo stav, s.r.o.
Rovnaký projekt realizovali aj pre mesto Žarnovica.
V roku 2008 v tomto meste vznikli dva nové domy,
v ktorých samospráva prenajíma obyvateľom byty.
Ako ďalej informoval Ivan Šulek, spoločnosť okrem
výstavby samotných objektov realizuje aj všetky
potrebné inžinierske siete k objektom. „Samozrejme, k stavbe patrí aj dopravná infraštruktúra, čiže
budujeme aj chodníky či parkoviská.“
Zaujímavosťou pri výstavbe nájomných bytov pre
mestá či obce je to, že Remeslo stav je pri týchto
projektoch nielen stavebníkom, ale aj investorom.
Znamená to, že spoločnosť celú výstavbu zafinancuje z vlastných zdrojov a mesto či obec bytovku
odkúpi za prostriedky, ktoré dostane zo Štátneho
fondu rozvoja bývania a úver spláca z vyzbieraného nájomného. „Takáto spolupráca mestá a obce
mimoriadne odľahčuje,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Remeslo stav, Bohumil Glezgo. „Pri výstavbe
bytovky nemusia nič riešiť, nie sú za ňu zodpovedné, po jej ukončení ju odkúpia. Keďže prostriedky
získajú zo ŠFRB, obecný rozpočet táto investícia
vôbec nezaťaží.“ Čo v prípade, že by obec úver ne-

získala? „To je naše podnikateľské riziko. V takom
prípade by nám ostal dom s nájomnými bytmi,“
odpovedá Bohumil Glezgo.
Ďalší profit pre obec je v tom, že nové nájomné
byty prilákajú nových obyvateľov. Obci stúpa ich
počet a tým pádom aj príjem z daní. Ako potvrdil
hovorca mesta Žiar nad Hronom, Martin Baláž,
naše mesto zaznamenalo v ostatných dvoch rokoch úbytok obyvateľov aj z toho dôvodu, že obce
stavajú nové nájomné byty. „Je to jedna z príčin.
Do nových bytoviek v okolí Žiaru sa viacero rodín
odsťahovalo. Keďže záujem stavať nájomné byty
majú aj ďalšie obce v okolí, aj Žiar nad Hronom
musí v tejto oblasti niečo urobiť, aby nám naši obyvatelia neodchádzali.“
Systém spolupráce, ktorý samosprávam ponúka spoločnosť Remeslo stav je ojedinelý. „Neviem
o tom, že by na Slovensku bola aj iná stavebná firma, ktorá je ochotná výstavbu nájomných bytov
obciam zafinancovať dopredu a čakať, kým si obec
vybaví úver zo ŠFRB a objekt odkúpi,“ hovorí konateľ Remesla stav. „Takéto riziko každý nepodstúpi.
Avšak my sme radi, že aj vďaka nám sa v našom
regióne rozbehla bytová výstavba a ľudia môžu využívať nové byty.“
(r)

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2012

Dátum konania predčasných volieb do NR
SR 2012 bol určený na sobotu 10. marca 2012
v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Voľby do Národnej rady SR. sa na území Slovenskej republiky budú konať na základe zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách
do Národnej rady Slovenskej republiky.
Právo voliť do Národnej rady SR má každý občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou vo výkone volebného práva je:
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Mesto vedie stály zoznam voličov, do ktorého
občan môže nahliadnuť, aby sa presvedčil, či je
v ňom zapísaný a či údaje zapísané o jeho osobe sú úplné a pravdivé. Stály zoznam voličov sa
vedie v KPK, okienko č. 4 – Ohlasovňa, kde môže
občan podať námietku k prípadným chybám a
nedostatkom.
V tomto istom okienku sa od 9. februára
do 8. marca 2012 budú vydávať aj voličské preukazy. Občan, ktorý sa v čase konania volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu,
môže požiadať o vydanie voličského preukazu.

S voličským preukazom môže voliť občan v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR. Voličský
preukaz je bez občianskeho preukazu neplatný.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo územia SR, môže písomne požiadať obec trvalého
pobytu o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou
musí byť na Mestský úrad doručená najneskôr
do 20. januára 2012.
Občanom, ktorí sú zapísaní v zozname voličov,
mesto do 14. februára 2012 doručí oznámenie
o čase a mieste konania volieb spolu so zoznamom kandidátov jednotlivých politických strán
a hnutí. Občanom, ktorí majú zrušený trvalý
pobyt a miestom ich trvalého pobytu je mesto
Žiar nad Hronom, oznámenie o čase a mieste
konania volieb doručené nebude, ale môžu si
ho vyzdvihnúť na Mestskom úrade, Kancelária prvého kontaktu – Ohlasovňa (okienko č. 4).
Títo občania budú zapísaní v zozname voličov
v okrsku č. 4 – Základná škola na Ul. Dr. Janského.
Zároveň chceme ešte raz upozorniť na zmenu sídla volebného okrsku č. 10, ktoré bude na
Základnej škole na Jilemnického ulici (doterajším sídlom bol Domov dôchodcov a Domov
sociálnych služieb na Ul. SNP). Bližšie informácie vám budú poskytnuté aj na Mestskom úrade alebo na tel. č.: 045/678 71 57, 678 71 42.
(r)
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STREDOŠKOLÁK

V utorok 22. novembra sa uskutočnil 15. ročník
podujatia Stredoškolák – servis profesijných informácií pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných
a špeciálnych základných škôl.
Na podujatí, o ktoré je každoročne veľký záujem,
prezentovalo svoju činnosť 42 stredných škôl, pričom každá SŠ si pripravila obsiahle a zaujímavé
informácie tak pre žiakov, ako aj rodičov a pedagógov. Každý účastník mal možnosť dozvedieť sa
o otváraných študijných a učebných odboroch,
podmienkach prijatia na štúdium, možnostiach
uplatnenia po ukončení štúdia, prípadne o možnosti pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Zaujímavé boli aj ukážky odborných a umeleckých prác
študentov, ponuky zahraničnej praxe a mimoškolskej činnosti na niektorých školách. Tých žiakov,
ktorí potrebujú viac informácií a chcú vybranú školu a priestory každodenného študentského života
bližšie spoznať, pozvali stredné školy na dni otvorených dverí.
Sme presvedčení, že informácie a poznatky získané na podujatí priniesli obohatenie všetkým účastníkom. Veríme, že pozitívne ovplyvnia a následne
prispejú k ich správnemu rozhodnutiu , ktoré vyústi do adekvátnej voľby študijného či učebného
odboru.
Teraz je už na rodičoch, aby získané informácie
od detí, alebo aj na základe svojej osobnej účasti
na podujatí prehodnotili a pomohli svojim deťom zorientovať sa vo svete práce. Aby vzhľadom
na ich predpoklady, záujmy, schopnosti a zdravotný stav zaujali správny postoj k výberu ich štúdia.
Pri rozhodovaní je potrebné zohľadňovať aj uplatniteľnosť vybraného odborného zamerania z pohľadu pracovných príležitostí na trhu práce.
Podujatie takéhoto charakteru sa nedá zrealizovať bez sponzorov. Centrum pedagogicko – psychologickeho poradenstva a prevencie v Žiari
nad Hronom ďakuje dlhoročnému hlavnému sponzorovi podujatia Nadácii ZSNP a Slovalco, primátorovi mesta Žiar nad Hronom Ivanovi Černajovi,
poverenej riaditeľke MsKC Alene Kršiakovej a pracovníkom MsKC za ich ústretovosť a ochotu pomôcť všetkým školám, ktoré ich o pomoc požiadali
a prispeli tak k zdarnému priebehu akcie.
PhDr. Eva Hlaváčová, CPPPaP Žiar n. Hronom
TRIEDENIE ODPADU NA KORTINE

V polovici novembra sociálni pracovníci v spolupráci s pracovníčkami Mestského
úradu z Odboru životného prostredia navštívili občanov priamo v lokalite Kortina.
Hlavným cieľom spoločnej aktivity bolo poukázať
na možnosť a dôležitosť triedenia komunálneho
odpadu. Pavel Horváth, sociálny pracovník: „Chceli
sme, aby pochopili že keď budú separovať odpad,
ktorého odvoz je zdarma, tak v konečnom dôsledku
budú produkovať menej komunálneho odpadu za
ktorý musia platiť. Na tejto aktivite sme ich tiež poučili o tom, ako správne triediť komunálny odpad
a vysvetlili im, aké je dôležité odpad triediť.“ Občanom z tejto lokality mesta poskytli pracovníci
aj rôzne letáčiky, na ktorých boli popísané postupy ako správne separovať odpad. Občania aktivitu prijali a zúčastnili sa jej v hojnom počte.(r)
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Ako trávia Vianoce
V

ianoce sú vo všeobecnosti považované za kresťanský sviatok. Slávia sa však aj v krajinách, kde kresťanstvo nie je prevládajúcim
náboženstvom. Môžeme ich však označiť aj za sviatky lásky a pokoja, kedy sa zvyknú rodiny zísť spolu a počas vianočnej atmosféry sa ešte
viac zbližujú. Zvykom Vianoc je i bohato prestretý stôl, na ktorom nechýbajú rôzne koláče, zemiakový šalát a vyprážaný kapor. Nechýbajú
ani vzájomné obdarovania menšími či väčšími darčekmi. My sme nazreli do domácnosti prednostky MsÚ Mariany Páleníkovej a niektorých
poslankýň Mestského zastupiteľstva, ktoré nám prezradili, ako a s kým prežívajú najkrajšie sviatky roka.
Mariana Páleníková, prednostka MsÚ
„Vianočné sviatky trávim
so svojimi najbližšími – mojimi deťmi, otcom, bratom
s rodinou a počas troch dní sa
u nás zíde ešte pár, nám veľmi
blízkych, ľudí. Počas štedrého
večera dávame mak pod obrus – pre hojnosť zdravia, šťastia a lásky v budúcom roku. Na stole nesmú chýbať oplátky,
med, opekance s makom, vianočná kapustnica,
kapor so šalátom, zákusky, ovocie, chlieb a pierko. Také od anjela... Všetko, čo máme na stole, je
tradičné a presne tak to pripravovali generácie
našej rodiny. Najväčšiu radosť pod stromčekom
mi určite urobí pohoda a iskričky v očiach ľudí,
ktorých mám rada.“
Monika Balážová, poslankyňa MsZ, volebný obvod č. 1
„Vianoce sú pre mňa hlavne
sviatky pokoja a stráveného času
s mojou rodinou. Spoločne zdobíme stromček, najmä s mojim
najmladším synom. Počas štedrej večere u nás nesmie na stole
chýbať med a oplátky, cesnak, chlieb, kapor so
zemiakovým šalátom, opekance a, samozrejme,
kapustnica, ovocie a koláče. Najväčšiu radosť mi
urobí darček darovaný z lásky, stačí maličkosť.
Stella Víťazková, poslankyňa MsZ, volebný
obvod č. 4
„Vianočné sviatky u nás sú
rodinnými sviatkami. Snažíme
sa tráviť tieto dni hlavne so svojou rodinou, v kruhu svojich
blízkych, pretože počas roka
sme takmer každý víkend mimo
domova a cez týždeň je toho
času naozaj málo. Myslím, že
naše Vianoce nie sú ničím originálne. Príprava
na Štedrý večer začína uprataním domácnosti,
kúpením živého stromčeka, najradšej máme
borovicu, ktorá krásne rozvoniava a pripomína nám Vianoce z detstva. Stromček zdobíme
spoločne vždy všetci. Snáď toto je jediná vec,
ktorá podlieha u nás móde a občas s dcérou
experimentujeme. Naše štedrovečerné menu
je oblátka s medom, prípitok, šošovicová polievka, vyprážaný kapor a domáci zemiakový
šalát, ktorý robievame všetci spolu len na Vianoce. Kapra vždy chystá manžel a šupiny z neho
musia byť vždy pre šťastie pod obrusom. Na
štedrovečernom stole nesmie chýbať cesnak,
orechy, ovocie med a sviečky. Ešte jeden zvyk
som si priniesla od svojej mamy do mojej domácnosti. Pred večerou hádžem vlašské orechy
do každého rohu v izbe pre prianie štedrosti

do ďalšieho roka. Po večeri si rozbalíme darčeky
pod stromčekom, medzi ktorými si každý nájde
aj nejaké malé prekvapenie. A keďže sme obaja s manželom Žiarčania, záver Štedrého večera
trávime s rodičmi, ktorých postupne navštívime. Ochutnáme vianočné dobroty svojich mám,
medzi ktoré rozhodne patrí štedrák mojej mamy
– kysnutý koláč s makom, orechami a tvarohom,
ktorý sa pečie len na Vianoce. Tohtoročné Vianoce budú však poznačené smutnou udalosťou
roka. Bude na nich chýbať môj otec, ktorý nás
vo februári navždy opustil.“
Mária Biesová, poslankyňa MsZ, volebný
obvod č. 3
„Vianočné sviatky trávim od
detstva s rodinou. Teraz sú to rodičia, svokrovci, súrodenci, švagriné, švagrovia, netere... Od rána
u nás vládne sviatočná atmosféra,
varenie večere a vôňu v domácnosti vytvára aj vianočný punč.
Večera je spoločná, horí sviečka, nechýbajú oblátky s medom a cesnakom, kapustnica, opekance
s makom, ryba so šalátom, krájanie jabĺčka, rozbitie orecha, aby sme vedeli, či budeme zdraví
a zákusky. Pod vianočný obrus dávame trochu
peňazí, aby ich bolo po celý rok dosť a z vianočného kapra šupinu do peňaženky. Od vianočného stola nikto nevstáva (iba gazdiná, teda ja),
aby sme boli spolu po celý ďalší rok. Naša rodina
máva na večeru tzv. „pôstnu“ kapustnicu, teda
bez mäsa, len sušené slivky a hríby a vždy mávame opekance s makom. Najväčšiu radosť mám
z toho, že sme všetci spolu. Darčeky majú u nás
v podstate len symbolickú hodnotu, je to zaužívané, tak ich dávame aj my. Snažíme sa počúvať
blízkych, po čom túžia a skoro vždy si to potom
nájdu pod stromčekom. V našej rodine majú
Vianoce zvláštnu príchuť aj v tom, že ja mám
na prvý sviatok vianočný, t.j. 25.12. narodeniny a
celá rodina príde na obed, teda zase sme spolu
od obeda do večera. Mám to veľmi rada a vždy sa
na tieto chvíle teším. Počas vianočných sviatkov
tiež veľa pečiem, asi 10 druhov koláčov (medovníky, úliky, vanilkové rožky, orechové rezy, arašidové kolieska, medové rezy, kokosové ježe...). Pre
čitateľov pripájam aj recept na výborný vianočný
punč: pol litra červeného vína a deci vody dáme
prevariť s klinčekmi, škoricou, trochou cukru
a rozmarínu. Potom pridáme šťavu z jedného pomaranča, pol citróna a na záver 2 dcl rumu, ktorý
iba prehrejeme.“
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Katarína Dekýšová, poslankyňa MsZ, volebný obvod č. 3
„Milujem Vianoce a pokladám
ich za najkrajšie sviatky roka.
Vianoce sú pre mňa niečo ako
výplata po odpracovaní celého
mesiaca. Tradične trávim Vianoce so svojimi rodičmi, s mojimi
dvoma sestrami a ich rodinami,
no a, samozrejme, aj s mojimi
deťmi a manželom. Tohto roku nás bude pri
stole už trinásť. Všetci sa teda zhŕkneme už
deň- dva pred Štedrým dňom a spolu kuchtíme a pečieme, zdobíme stromček, balíme darčeky a chystáme si koledy a vinše. Na sviatočne
prestretom stole nesmie chýbať krížik, pátričky,
sviečka, med a oblátky, prípitok, čečinové vetvičky pre každého stolovníka i nejaká tá minca
pod tanierom. Tesne pred večerou, keď sú už
darčeky pod stromčekom a vydržať pri stole je
pre deti veľmi ťažké, sa všetci modlíme a spomíname na všetkých našich blízkych, ktorí nie
sú s nami. Počas večere nikto nesmie odísť
od stola, lebo by sa mu niečo zlé prihodilo. Večeriame tiež tradične oblátky s medom a cesnakom, potom nasleduje kapustnica, kapor
so šalátom a nakoniec makové opekance, ktoré naša dcéra ako malé dievčatko premenovala na „makovce“. Najzvláštnejším receptom je
asi naša kapustnica, v ktorej kapusta vlastne
nie je. Varíme vo vode kyslú kapustu dovtedy,
kým nie je úplne bez chuti. Potom zalejeme
zápražku scedenou kyslou vodou, pridáme
cesnak, hríby, klobásu a smotanu. Do taniera si
do polievky dávame na kocky pokrájaný
chlieb. Keďže nás je vždy veľa, každý z nás má
svoju tradičnú robotu: starký varí kapustnicu,
starká pečie kysnuté koláče, jedna sestra má
na starosti rybu, druhá balí darčeky „ od Ježiška“, ja robím šalát a prestieram stôl, manžel
melie mak, švagor varí punč, staršie deti zabávajú tie najmenšie... a všetci netrpezlivo čakáme, až sa zotmie. A darčeky? Čím som staršia,
tým sú pre mňa darčeky menej dôležité. Milujem tú atmosféru, to slávnostné čaro a najmä
to, ako sa všetci snažíme byť lepšími. Ale, samozrejme, darčeky musia byť a spod stromčeka ich odnášajú u nás vždy deti a my ostatní
sa čudujeme, akí sme boli dobrí počas roku,
keď nám Ježiško toľko nadelil. Teším sa na sté
reprízy rozprávok a komédií v televízii a na to,
že keď uložíme deti do postieľok, my – dospeláci si posadáme okolo stola a hráme kanastu.
Ďakujem všetkým svojim blízkym, že mi doprajú prežiť takéto „moje„ Vianoce. A na záver
pridám želanie pre seba, ale aj pre všetkých
čitateľov novín: Prajem nám všetkým veľa, veľa
zdravia, pokoja v duši a aj štipku pokory, lebo
tá nás robí lepšími.“
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MSKC

IMPRO

18.00 hod.Vestibul Domu kultúry
na Námestí MS Žiar nad Hronom

šou ZH

20_ 12 2011

-

Hudobné impro_ ZH band
Pantomimické impro_
Miroslav Kasprzyk

Impro v miešaní drinkov_
Marián Horváth

Literárne impro_Janka Frindtová,
Martin Baláž, Tomáš Steidl

Výtvarné impro_
žiaci ZUŠ Z.Strnadovej -Parákovej
Divadelné impro_Štúdio Kasprzyk,
DS Štiavničanky, DS TOTO, DS C&M
a žiaci ZUŠ Z. Strnadovej – Parákovej
Žonglérske impro_ Paľo Surový
Vstupné:1€

NEVINNOSŤ

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

Vstupné: 30 EURO (prípitok, 2 večere)

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

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.
Tajomstvo býva totiž mnohokrát nebezpečnejšie
ako pravda.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV
OBHAJCA

17./18.12. o 19.00 hod. (thriller, USA, 118 min.,
české titulky)
To, čo sa zo začiatku javí ako jasný prípad s veľkým finančným výnosom, sa rýchlo zmení v neľútostný súboj dvoch právnických majstrov manipulácie.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH
DO 12 ROKOV
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Vážení spoluobčania,
k blížiacim sa vianočným
sviatkom
a do nového roka 2012
vám úprimne želám
zdravie, lásku,
priateľstvo a spokojnosť.
Ing. Michal Žurav,
poslanec MsZ

Poďakovanie

Ďakujeme pánovi poslancovi
Emilovi Vozárovi za pomoc pri vybudovaní
pieskoviska v našej materskej škole na Sládkovičovej ul. č.1. Kolektív MŠ a deti .

Živý betlehem
Mesto Žiar nad Hronom, Mestské kultúrne
centrum, žiaci cirkevnej školy a spevácky zbor
Holúbky z Kríža vás srdečne pozývajú na Námestie Matice slovenskej v Žiari nad Hronom
dňa 21. decembra (streda) v čase od 16.00
do 18.00 hod. na predstavenie Živý betlehem.

Jasličková pobožnosť
Žiaci Základnej školy s materskou školou
Š. Moysesa v Žiari nad Hronom vás srdečne
pozývajú na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa
uskutoční 25. decembra 2011 o 14.00 hod.
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie.

PREDAJ NÁBOŽENSKEJ LITERATÚRY

Srdečne vás pozývame na predaj náboženskej
literatúry vo vestibule cirkevnej školy v dňoch
od 14. do 16. decembra (t. j. streda – štvrtok –
piatok) v čase od 8.00 do 17.00 hod.
Základná škola na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari
nad Hronom vás srdečne pozýva
na Vianočný benefičný koncert,
ktorý sa uskutoční
15. decembra v Estrádnej sále
Mestského kultúrneho centra o 15.30 hod.
Program: vianočné reklamy, vianočná pieseň,
Vianoce sú keď..., Už sa zase tešíme – tanec,
list Ježiškovi – pieseň, Zima, zima, rozprávania
o adoptovanom dievčatku Birtukam z Etiópie,
školička tanca, Jingle Bells Rock – tanec, Vianoce so starou mamou, Tichá noc.
Výťažok z koncertu je venovaný na vzdelávanie etiópskeho dievčatka Birtukam.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Rómske Vianoce – Romani Karačoň – podujatie na šírenie rómskych tradícií. Dňa 16. decembra
o 10.00 hod. v POS. Hlavným organizátorom podujatia je Rómske materské centrum Hviezdička.
Tanečná škola Wanted – tanečný tréning. Dňa
16. decembra od 15.30 do 17.00 hod. a od 17.15
do 18.45 hod. v POS.
Regionálna prehliadka chrámových speváckych zborov – dňa 16. decembra v Kostole Sedembolestnej Panny Márie o 16.00 hod.
Klub paličkovanej čipky – dňa 18. decembra
o 15.00 hod. v POS.
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INFORMÁCIE
Klub Harmónia – stretnutie pre všetkých, ktorí sa
zaujímajú o svoje telesní i duševné zdravie.
Dňa 13. decembra o 16.00 hod. v POS.
Polícia známa – neznáma – 6. ročník regionálnej
výtvarnej súťaže pre deti a mládež na tému Takto
vidím prácu polície ja. Vernisáž výstavy sa uskutoční 13. decembra o 10.00 hod. na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Žiari nad Hronom. Podujatie sa koná s finančným prispením mesta Žiar
nad Hronom
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Na potulkách planétou
Oddychový program vás znesie z obežnej dráhy
Zeme k jej povrchu, kde navštívite rôzne končiny
sveta a jeho obyvateľov. Od vrcholkov juhoamerických Ánd k úrodným brehom riek Afriky, z ticha
Antarktídy do ruchu európskych ulíc. Cesta nás povedie oblasťami obývanými i neobývanými a predstaví divy prírody i tie vytvorené človekom. Dňa 15.
decembra o 19.00 hod.
Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále oboznamujúci s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po Slnečnú sústavu, počnúc veľkým
treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét a
bezprostredného okolia nášho domova. Poskytne
tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých
úkazov ako sú meteory či zatmenia. Po skončení za
priaznivých poveternostných podmienok pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou.
Dňa 16. decembra o 18.00 hod.
V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále
určené pre celú rodinu poskytuje pohľad
na naše Slnko, rozpráva o jeho význame
pre život na Zemi a vysvetľuje vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a v zime. Vo svojej druhej
časti sa podrobnejšie venuje Mesiacu, jeho vzniku,
pohybom a reliéfu. Z bezprostrednej blízkosti zažijete aj jedno z najväčších dobrodružstiev ľudstva –
pristátie na jeho povrchu. Nechýba ani prehliadka
planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies
v nej. Záverečnú časť tvorí ešte malá prechádzka
najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy.
Druhú časť večera vyplní v prípade priaznivého počasia, pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov
večernej oblohy s pomocou astronomickej techniky. Dňa 13. januára 2012 o 18.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

13.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
14.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
15.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
16.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
17.12. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 3
18.12. 8.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
19.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
20.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
21.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
22.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
23.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
24.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 4
25.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
26.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Iris
27.12. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
28.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
29.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
30.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
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31.12. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
1.1. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
2.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
3.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
4.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
5.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
6.1. 8.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
7.1. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
8.1. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
9.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
10.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed od
12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

17.12. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
n/Hronom (672 20 02)
18.12. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica (674 46 64)
24.12. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
25.12. MUDr. E. Považancová, ProCare, Priemyselná, Žiar nad Hronom (601 30 20)
26.12. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
31.12. MUDr. Ingrid Kupcová, Dr. Janského 2, Žiar
nad Hronom (672 22 72)
1.1. MUDr. Lucia Straňáková, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 03 98)
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
ŠTENIATKA

Tri krížence ratlíka a dlhosrstej čivavy. V skutočnosti však nevyzerajú
ako krížence ratlíka, sú
však veľmi drobné a
budú malého vzrastu.
Sú to traja psíci.
ZLATÝ RETRIEVER
DONY

Dony je krásny 7-ročný
pes, ktorého sa pôvodní majitelia vzdali. Je to
psík pokojný, priateľský,
vhodný k deťom. Bude
očkovaný, kastrovaný
a čipovaný.
KRÍŽENEC BUDDY

Buddy je mladý, asi 10mesačný psík. Je veľmi
priateľský – ako k ľuďom,
tak aj k psíkom. Vyzerá
ako zmenšenina labradora, môže mať do 10 kg.
Buddy bude odčervený,
vakcinovaný, kastrovaný
a čipovaný. Je vhodný do bytu alebo rodinného domu s prístupom do vnútra.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737.
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VYŠETRENIE ZRAKU
očným lekárom
každý piatok.
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www.geodesy-service.sk

Očná optika M, s. r. o.,
Horná 36,
974 01 Banská Bystrica.
Objednávky na vyšetrenie:
048/418 0349, 048/412 3545,
0905 811 140.

Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

Zhotovenie okuliarov do 2 hodín.
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Súrne predám chatu pri Lutile, veľmi pekná, s preskleným podkrovím a veľkým pozemkom. Nové zariadenie: kuchyňa + spálňa. Záhrada cca 2 x 200 m2. Cena
dohodou. 0043 664 4253009 alebo iveta27@a1.net

3/25

•Predám garáž na Ul. Hutníkov. Cena: 4 000 €.
8/25
T: 0911 845 150
•Predám veľký, čiastočne zrekonštruovaný 3-izbový
byt v Ostrom Grúni. Voľný ihneď. Cena dohodou.
9/25
T: 0902 592 219
•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 €.
11/25
T: 0905 587 268
•Predám pekný 3-izbový byt s garážou. Kontakt cez
18/25
SMS po 16.00 hod. na čísle: 0905 566 547
•Predám garáž s pozemkom pri planetáriu.
20/25
Cena: 5 500 €. T: 0905 744 325
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do prenájmu, prípadne predám garsónku
1/25
s loggiou, 5/11, Ul. Chrásteka. T: 0914 181 908
•Vezmem do dlhodobého prenájmu dvojgaráž, alebo veľkú garáž. Ponúknite. E-mail: itaservis@centrum.
2/25
sk. T: 0908 188 151
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový tehlový
byt v centre mesta. Voľný ihneď. T: 0908 924 497 5/25
•Dám do podnájmu neprerobený 3-izbový byt v OV
(2 loggie) na Ul. M. Chrásteka v ZH, oproti plavárni. Ná16/25
jom: 270 € + energie. T: 0949 137 517
•Prenajmem garáž v ZH, centrum 2. T: 0911 808 939
19/25

•Dám do prenájmu 2-izbový byt, prerobený, čiastočne zariadený, blízko centra, 2. poschodie. Slušný
vchod, parkovanie. Nefajčiarom. Nájom: 300 €/mesač11/24
ne, vrátane energií. T: 0915 888 255
•Dám od 1.1.2012 do prenájmu garáž pri planetáriu.
21/25
Platba vopred za rok: 400 €. T: 0948 007 389
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 2-3-izbový byt, môže byť aj družstevný
s dlžobou alebo exekúciou. Platba v hotovosti.
4/25
T: 0949 292 001
•Kúpim garáž za STS-kou, za prijateľnú cenu. Platba
6/25
v hotovosti. T: 0911 808 939
AUTO MOTO
•Predám 4 ks jazdené zimné pneumatiky 195/65
R15 DUNLOP SP Winter Sport, hĺbka dezénu 6,5 mm,
na originál plechových diskoch AUDI 80/90/Cabrio
10/25
(6J x 15). T: 0905 350 434
•Predám zimné pneumatiky Kleber Krisalp HP
2 195/65 R 15 T, na plech. disk., rozteč kolies 5x114,3
(ET 47), hĺbka dezénu 7 mm, vhodné na Kia Ceed, Opirus, Magnetis, Carnival, atď. Nové: 450 €/sada, teraz:
12/25
229 €/sada. T: 0903 258 445
•Predám 4 x 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 €/sada, teraz: 129 €/sada. Doho-

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

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová
cena 14.499 EUR (pôvodná cena: 15.500 EUR), výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt s jedným balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, v pôvodnom stave.
Cena: 20.000 EUR, výmera: 35 m2
•1-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Komenského, v pôvodnom stave.
Nová cena 26.000 EUR (27.000 EUR), výmera: 44 m2
•2-izbový panelový byt s jednou loggiou v Žiari
nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Cena: 29.000,00 EUR, výmera: 48 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave.
Cena: 23.000,00 EUR, výmera: 48 m2
•2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000 EUR, výmera: 76 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom
na sídlisku Etapa, v pôvodnom stave. Nová cena:
33.999 EUR (pôvodná cena: 40.000 EUR), výmera:
66 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Cena:
37.800 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 39.500 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dr.
Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane
zariadenia. Cena: 103.000 EUR, výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt s 1 loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 57.000 EUR, (pôvodná cena: 62.000
EUR), výmera: 80 m2
•4-izbový tehlový byt s dvomi loggiami v Žiari nad
Hronom, Ul. Jesenského, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 128.000 EUR, výmera: 89 m2
D O M Y:
•RD v Žiari nad Hronom, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 55.000 EUR, (pôvodná cena: 71.000
EUR), výmera pozemku: 1.056 m2

•RD v Žiari n/ Hronom, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 88.000 EUR,
(pôvodná cena: 103.000 EUR), zastavaná plocha:
238 m2, výmera pozemku: 1.964 m2
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 157.500 EUR, (pôvodná cena:
178.000 EUR), výmera pozemku: 828 m2
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 69.160 EUR, zastavaná plocha: 299 m2,
výmera pozemku: 1614 m2
•RD v Kosoríne, novostavba. Cena: 143.000 EUR,
zastavaná plocha: 188 m2, výmera pozemku:
1.552 m2
•RD v Hliníku nad Hronom, v pôvodnom stave.
Cena: 46.000 EUR, obytná plocha: 100 m2, výmera
pozemku: 997 m2
•RD v Starej Kremničke, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 51.500 EUR, (pôvodná cena: 58.000
EUR), výmera pozemku: 817 m2
•RD v Župkove, vhodný na chalupu, v pôvodnom stave. Nová cena: 17.250 EUR, (pôvodná cena:
21.000 EUR), zastavaná plocha: 285 m2, výmera pozemku: 697 m2
•RD v Rudne nad Hronom, vhodný na chalupu,
v pôvodnom stave. Nová cena: 53.000 EUR, (pôvodná cena: 66.388 EUR), obytná plocha: 80 m2, výmera
pozemku: 570 m2
•Exkluzívny RD v Kremnici. Cena: 240.000,00 EUR,
zastavená plocha: 1.402 m2, výmera pozemku:
2.835 m2
POZEMKY:
•stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku
•cena: 40,00 EUR / m2, výmery od 773 m2
do 1.392 m2
•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 Lutile (časť „pod horou“),
určený na stavbu RD, siete pri pozemku cena:
30.000,00 EUR, výmera: 919 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku cena: 178.150,00 EUR,
výmera: 5.090 m2

„Navštívte našu novú webovú stránku“.
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

da možná. T: 0903 340 236
13/25
•Predám Ford Mondeo Tourer (combi), r. v. 1997,
motor 1,8 Zetec, benzín - plyn (zapísaný v TP). STK
14/25
do konca r. 2012. Cena: 499 €. T: 0903 340 236
•Predám snehové reťaze - úplne nové, nepoužité,
ešte zabalené v krabici. Nové: 35 €, teraz: 15 €.
15/25
T: 0903 258 445

noviny.ziar.sk

ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu: certifikovaná opatrovateľka pre seniorov, deti. Upratovanie: byt, RD. T: 0908 068 582 7/25
•Hľadáme zodpovedných ľudí do obchodnej spoločnosti. Vhodné aj pre absolventov SŠ, VŠ alebo
17/25
na privyrobenie. T: 0907 693 147
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SPOMIENKA

Odišiel si tíško, niet ťa medzi
nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 13. decembra si pripomíname 5. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
Ing. Jozef Krčmár.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína manželka, syn a dcéra s rodinami.
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SPOMIENKA

Utíchol tvoj hlas, srdce
prestalo biť
a my už len so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 9. decembra uplynul
1 rok od chvíle, keď nás navždy opustil manžel, otec, starý otec a pradedo
Ján Gašparík
vo veku 80 rokov.
S láskou v srdci spomína manželka, deti
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Dňa 3. decembra uplynulo
7 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Olajec.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

„Od života pre seba nič
si nežiadal,
všetko len pre svoje deti
a rodinu, svoje zlaté srdce
celé si nám dal,
večný pokoj nech dá Boh
Ti za odmenu.“
Dňa 29. 12. uplynie 14 rokov od nečakaného
odchodu nášho drahého
manžela, otca a starého otca
Júliusa Dobiasa,
ktorý nás nečakane a bez rozlúčky opustil
vo veku 67 rokov.
Manželka Anna a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Sú chvíle, ktoré ťažko
prežívame,
sú okamihy, na ktoré
tisíckrát spomíname.
Márne ho naše oči všade
hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud mu nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude stále žiť.
Dňa 11. decembra sme si pripomenuli
2. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Tibor Nagy.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

noviny.ziar.sk

Odišla si náhle...,
ale ostávaš živá životom,
ktorý si darovala.
Žiješ v spomienkach a diele,
ktoré si rozpracovala,
ale žiaľ, nestihla dokončiť.
Zvolila si si Slnko a hviezdy a odišla si k nim...
Dňa 31. decembra si pripomíname 5. výročie od smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá manželka, matka,
dcéra, sestra, nevesta a švagriná
Melánia Príhodová, rod. Lovčičanová.
Venujte jej tichú spomienku. S láskou a úctou spomíname.
Smútiaca rodina.
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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 konstroje
štrukcie, potrubné rozvody, jednoúčelové stro
a zariadenia.....)

--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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• 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

SPOMIENKA

Ťažko je nám
bez teba,
smutno je nám
všetkým,
nič už nie je, mamička, také,
aké bolo predtým.
Dňa 1. decembra by sa bola dožila naša milovaná mamička, babička
a prababička
Anna Ivaničová
80. narodenín.
Spomína smútiaca rodina.

˘
Dakujeme
citatelom
˘
a klientom
za prejavenú dôveru
v roku 2011.
˘

˘

www.ziar24.sk
prevádzka: Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•1-izb., OV, Ul. Bystrická, Kremnica, 20.000,- € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, nadštandardne prerobený, Ul. Duk. hrdinov, 22.000,- € / 662.772,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 33.000,- € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, v štvorbytovke, s 2-garážou a záhradou, Stará Kremnička, 40.000,- € / 1.205.040,- Sk
•3-izb., OV, centrum II ZH, 43.100,- € / 1.298.430,60 Sk
P
KU
•4-izb., OV, kompletne prerobený, Etapa, ZH, 60.000,- € / 1.807.560,- Sk
VÝ ytov ých).
b ĺžen
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku, Krahule,
v blízkosti Kremnice, 15.000,- € / 451.890,- Sk
ad
z
j
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500,- € / 979.095,- Sk
(a
•RD (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 38.000,- € / 1.144.788,- Sk + dohoda
•RD, Sklené Teplice, 69.000,- € / 2.078.694,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000,- € / 2.711.340,- Sk
•orná pôda o výmere 4 ha, okolie ZH, 0,30 € / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 10 ha, pri hlavnej ceste, Hliník nad Hronom, 5,- € / 150,63 Sk / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 6,- € / 180,76 Sk / m2 + dohoda
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 6.500,- € / 195.819,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11,- € / 331,39 Sk / m2
•obchodno-kancelársky priestor (dvoj kancelária), Banská Bystrica
•budova s kancelárskymi + dielenskými priestormi v areáli ZSNP, Žiar nad Hronom, 140.000,- € / 4.217.640,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300,- € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička, 266.000,- € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)

Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom,
susedom
a známym, ktorí odprevadili
na poslednej ceste našu drahú
Martu Mesiarikovú,
rod. Hartwichovú,
ktorá nás navždy opustila dňa 23. novembra
2011 vo veku 86 rokov.
Ďakujeme za slová útechy, prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš
veľký žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

To, že sa rana zahojí, je len
klamné zdanie,
v srdci bolesť zostane a tiché
spomínanie.
Dňa 7. decembra sme si
pripomenuli 10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starký a prastarký
Ján Trebula.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.
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Aktivity Dalkie v Žiari nad Hronom počas roka 2011
DALKIA

DALKIA DEŤOM

MODERNIZÁCIA A PLÁNY DO BUDÚCNOSTI

Dalkia sa snaží aj naďalej skvalitňovať svoje služby odberateľom, a tak sú už v príprave aj plány
na budúci rok. Pre rok 2012 sa spoločnosť sústredila na zdroj energie, ktorý dodáva teplo i elektri˘

noviny.ziar.sk

PF 2012
Spolocnost Dalkia by rada touto cestou
zapriala obyvatelom Žiaru nad Hronom
príjemné prežitie vianocných
sviatkov
˘
a vela pozitívnej energie v roku 2012. Vykrocme
˘ spolu tým správnym smerom aj
v budúcom období.
˘

Dalkia začiatkom roka už tradične pripravila
pre žiakov základných škôl súťaž, ktorá je úzko
spojená s ochranou životného prostredia. Cieľom
podujatia Biodiverzita okolo nás, s podtitulom Keď
vďaka biodiverzite moje mesto ožije, bolo vytvárať
a prehlbovať vzťah detí k prostrediu, v ktorom
žijú. Víťazom lokálneho kola sa stala trieda IV.E
zo ZŠ Jilemnického č.2. s projektom, v ktorom
opisujú biotop, teda prírodné prostredie jedného
alebo viacerých druhov, Lutilského potoka. Žiakov i učiteľov sprevádzali pri práci pedagogické
materiály, ktoré boli vypracované špeciálne pre
tento projekt.

˘

PROJEKT VÝMENY ROZVODOV TEPLA

Rozvody tepla sa v Žiari nad Hronom začali
postupne vymieňať od roku 2004 v rámci stavby
„Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar
nad Hronom“. Dalkia, ako dodávateľ tepla, pristúpila k modernizácii vonkajších rozvodov tepla z dôvodu efektívnejšej prevádzky tepelného
hospodárstva. Modernizácia spočívala vo výmene starých vonkajších rozvodov tepla, vedených

v teplovodných kanáloch, za nové – bezkanálové
potrubné vedenie. Nové rozvody sú vedené v optimálnych trasách a dimenziách, čím dochádza ku
zníženiu dĺžky tepelných rozvodov centrálneho
zásobovania teplom na území mesta a následne
nižším tepelným stratám. V tomto roku sa realizoval uzol č. IV na uliciach Cyrila a Metoda, Štefana
Moysesa a Dukelských Hrdinov.

˘

Aby celý proces dodávky tepla od Dalkie ako
dodávateľa, až po konečného spotrebiteľa fungoval, je potrebné vykonávať neustále kontroly, revízie a údržby celého systému, od zdroja
cez rozvody, až po vykurovacie telesá v dome.
V tomto reťazci je Dalkia ako dodávateľ tepla
zodpovedná hlavne za bezporuchový chod
plynových kotolní, odovzdávacích staníc tepla
a za kvalitu rozvodov tepla po majetkovoprávnu hranicu. Práve leto bolo obdobie, kedy sa
realizovali najväčšie opravy, údržby a revízne kontroly tak, aby bolo všetko pripravené
na aktuálne prebiehajúcu vykurovaciu sezónu.
Spoločnosť Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. ako
dodávateľ tepla zodpovedný za stabilné a pravidelné dodávky tepla a teplej úžitkovej vody,
investovala počas roka 2011 v Žiari do viacerých
projektov.

nu svojim odberateľom. Z mnohých plánovaných
investícii boli prioritou číslo jedna označené mnohé investície, ktoré majú za úlohu zvýšiť bezpečnosť našich pracovníkov, vyššiu účinnosť a spoľahlivosť dodávky.
Medzi ďalšie plánované významnejšie aktivity
patrí zmena palivovej základne uholného kotla,
ktorý bude spaľovať 100 % biomasy vo forme
drevnej štiepky. Táto aktivita prinesie diverzifikáciu paliva, ale v neposlednom rade i podstatné
zníženie prašnosti okolia.
Ďalšou plánovanou činnosťou je realizácia ekvitermickej regulácie novej výmenníkovej stanice
para/horúca voda, ktorá udrží automaticky nastavené parametre tohto média podľa vykurovacej
krivky.
Medzi plány na zvýšenie spoľahlivosti možno
zaradiť automatický prepúšťací ventil v kompresorovej stanici, novú sušičku stlačeného vzduchu
i výmenu ohrevu zemného plynu v regulačnej
stanici a rekonštrukciu elektrickej rozvodne, kde
sa zastarané prístrojové vybavenie mení za nové,
modernejšie a bezpečnejšie.
M. K.
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Žiarski maratónci bilancujú
„BEH MÁ TO ČARO, ŽE NEMÁ LIMIT A TY V ŇOM NACHÁDZAŠ POTEŠENIE SPÔSOBOM,
AKÝ SI ZVOLÍŠ (CHCEŠ RELAX - MÁŠ HO, CHCEŠ ENERGIU - MÁŠ JU,
CHCEŠ NÁMAHU - MÁŠ JU...)“. BOLA BY ŠKODA TO NEZAŽIŤ.

Ivan Benča a Pavol Ivan.
Atletická sezóna skončila a to je správny čas
na jej zhodnotenie aj medzi maratóncami. Žiar
nad Hronom (aj okolie) sa odjakživa mohol
pýšiť širokou atletickou základňou, z ktorej vyrástli mnohí úspešní reprezentanti a medailisti
z majstrovstiev Slovenska a Československa.
Je tu aj početná skupina vytrvalcov (nie všetci sú
registrovaní v AK) a tí majú svoje ciele a preteky,
z ktorých sa im darí nosiť dobré výkony a výsledky.
Nepatrí sa hodnotiť ich výkony, v tejto bezpochyby najťažšej športovej disciplíne, od stola, takže
ponúkame ich vlastný pohľad na aktuálnu sezónu
a plány na ďalšiu.
•Ivan Benča (neregistrovaný) – maratón 3:04:14,
polmaratón 1:23:44: „Sezóna 2011 bola pre mňa
určite úspešná. Zúčastnil som sa troch extrémnych
behov u nás a v Čechách, na jar som si vylepšil
osobák na polmaratóne, a to na domácej pôde.
Na jeseň sa mi podarilo na maratónskej trati priblížiť k mojím vysneným 3 hodinám, dá sa povedať,
na dostrel. Takže v nasledujúcej sezóne sa o to budem pokúšať, dať maratón pod 3 hodiny, čo by bol
pre mňa fantastický úspech.“
•Miroslav Čaba (AK MŠK Žiar nad Hronom) – maratón 3:44:31, polmaratón 1:39:13: „Podarilo sa mi
absolvovať prípravu v dobrom zdraví, no maratón
je hlavne o skúsenostiach a tie mi chýbajú. Som
len maratónec – učeň, no s výkonmi som spokojný,
viac s polmaratónom. Prípravu na budúcu sezónu
zvolím už odvážnejšie a verím vo výkon so samými
trojkami (3:33:33).“
•Mária Čabová (AK MŠK Žiar nad Hronom) – maratón 3:54:04, polmaratón 1:50:01: „Behanie mi
dáva radosť a ak sa podarí zabehnúť ešte aj dobrý
čas, som veľmi šťastná. Ak nie, mám dôvod do budúcnosti sa zlepšovať. Najviac si cením maratónsky
výkon. Na budúci rok sa chcem zbaviť tých hrozných čísel na konci mojich výkonov...04, 01.“
•Vladimír Černák (neregistrovaný) – maratón
4:03:36, polmaratón 1:55:29: „V tomto končiacom
sa roku som splnil to, čo som si vlani, keď som začal
s behom, predsavzal. Akákoľvek trať je pre bežca
výzvou a tá maratónska bola pre mňa tou najväč-

šou. Som rád, že v prostredí bežcov a pretekov som
spoznal príjemných ľudí a super atmosféru. Aj toto
je jeden z mnohých dôvodov, prečo beh každému
odporúčam.“
•Ivan Černaj (AK MŠK Žiar nad Hronom) – polmaratón 1:43:19: „Pre mňa ako amatérskeho bežca,
ktorý začal behať po štyridsiatke, je beh predovšetkým o relaxe a o zdraví. Keď sa ma niekto pred
pretekmi opýta – tak čo, na koľko to dnes vidíš –
moja odpoveď je vždy – v zdraví a v dobrej nálade dobehnúť. A takto si to chcem aj udržať. Jedno
viem – bez behu už nechcem byť. Ten fantastický
pocit po dobehnutí je úžasný.“
•Marcela Gondová (neregistrovaná) – maratón
3:41:59: „Beh je pre mňa relax, oddych, načerpanie
dobrej energie a cítim sa po ňom veľmi dobre, zdravo na tele aj duchu. Hlavne v tomto období, kedy
sa veľmi naň teším. Behám rada aj v lete, ale chladnejšie počasie mi viac vyhovuje. Tohto roku sa mi
podarilo pre mňa zabehnúť veľmi dobre maratón
v Bratislave. Teším sa na prípravu a v budúcom roku
sa budem snažiť zabehnúť ho aspoň tak dobre ako
tento rok. Pre všetkých, ktorí rozmýšľate, či s behaním začať, určite to urobte a čím skôr.“
•Michal Homola (neregistrovaný) – maratón
3:56:43, polmaratón 1:44:41: „Sezónu hodnotím
veľmi dobre, zlepšil som sa vo všetkých disciplínach a po piatich rokoch mám nové osobné rekordy. Takto chcem pokračovať aj v budúcom roku, ale
prioritou ostáva zdravie a radosť z behu.“
•Pavol Ivan (neregistrovaný) – maratón 3:41:49:
„Behávam hlavne pre svoje zdravie, kondíciu a
vyčistenie hlavy. Ak už na preteky idem, tak je to
o stretnutí s množstvom ľudí, ktorí majú takého
istého koníčka, tú istú krvnú skupinu ako ja, kvôli
atmosfére, ktorá na pretekoch vládne. Ak by som
mal svoj športový rok 2011 ohodnotiť, tak bol pre
mňa rokom troch vrcholov: Maratón v Bratislave,
Beh na Slavkovský Štít – 7,2 km s prevýšením 1400
m a najhodnotnejší výkon sa mi podarilo podať na
Beskydskej sedmičke – cca 90 km, 5300 m prevýšenie za 16:36:31 hod. Vrchol, na ktorý sa pripravujem
v budúcom roku, je 24 hodinovka na Lysej Hore.“
•Marcela Kocholová (AK MŠK Žiar nad Hronom)
– maratón 4:00:20, polmaratón 1:43:19: „Počas
roku 2011 ma stretlo veľa dobrého a kúsok toho nepríjemného. Na jednej strane cítim, že som sa veľa
naučila ako smerovať celú osobnosť a vôľu vpred
k danému cieľu. Druhou stranou tejto mince je, že

aj keď som celý režim prípravy podriadila jeho splneniu, vyskytli sa okolnosti, ktoré som neočakávala.
Ale hodnotím ho ako úspešný, lebo som sa zlepšila
na polmaratóne a mala som úspechy na tratiach
kratších ako maratón. Za to musím poďakovať Mirovi Čabovi, ktorý ma pripravoval celý rok a Ondrejovi Molnárovi, ktorý ma trénoval v roku 2010 a tiež
mojim bežeckým kamarátom. Čo plánujem v roku
2012? Priblížiť sa k času 3:30 v maratóne. A ak sa mi
to nepodarí, budem si užívať čaro behu.“
•Miroslav Lovčičan (neregistrovaný) – polmaratón 1:40:49: „Rozbeh sezóny na Žiarskom polmaratóne bol výborný, tam som si zabehol osobný rekord, sily mi došli v septembri na pretekoch
na Skalke a zavŕšenie sezóny v štafete na Košickom
maratóne vnímam ako jej vrchol. A plány? Bolo by
načase vyskúšať nejaký maratón.“
•Jozef Mecele (neregistrovaný) – maratón
3:37:43, polmaratón 1:35:13: „V tomto roku som
odbehol 5 maratónov, absolvoval som aj tri dlhšie
behy ako maratón. Za najväčší úspech pokladám
10. miesto na Majstrovstvách SR v behu na 50 km.
Dúfam, že mi zdravie dovolí aj naďalej v r. 2012
zúčastňovať sa maratónov. Chcel by som sa v nich
dostať pod hranicu 3:45.“
•Peter Pápay (neregistrovaný) – polmaratón
1:59:16: „Ja som začal behať rekreačne v polovici
tohto roku, takže som nadmieru spokojný s výkonom, aj s výbornými pocitmi, ktoré mi beh poskytuje. Na budúci rok chcem prebehnúť dva maratóny.“
•Richard Rišňovský (neregistrovaný) – polmaratón 1:44:45: „Sezóna 2011 pre mňa nebola ideálna
– v úvode roka som liečil zranenie, neskôr som pre
nedostatok času trénoval len poskromne. Sklamal
som v Žiarskom polmaratóne, ktorý som nedobehol pre zdravotné problémy, ďalšie preteky však už
boli lepšie. Forma sa v jeseni začala zlepšovať, ale
vzhľadom na absenciu dostatočného tréningu som
sa v r. 2011 nezúčastnil žiadneho maratónu. Toto sa
však chystám napraviť v r. 2012 – v máji sa chcem
zúčastniť Pražského maratónu a ak zdravie dovolí,
tak na jeseň 2012 by som chcel odbehnúť ďalší maratón – Košický MMM.“
Tento zoznam nie je zďaleka úplný, no všetci
na ňom sa s behom „intímne zblížili“ a berú ho ako
neoddeliteľnú súčasť svojho životného štýlu. Milujú ho a on im za to dáva dovtedy nepoznanú slobodu mysle či pocit zdravia a sily.
nzplx

Mikulášske lezenie
V nedeľu 4. decembra sa Žiarske kamzíky
z detského horolezeckého klubu stretli na bouldrovke v priestoroch cirkevnej školy v Žiari
nad Hronom, kde si navzájom otestovali nadobudnuté schopnosti liezť na umelej stene.
Pod vedením kreatívneho trénera P. Baču prebehla krátka rozcvička, vysvetlenie pravidiel súťaže
a mohlo sa začať súťažiť. Podľa výkonnosti boli mladí lezci rozdelení do dvoch skupín: pokročilí a mierne pokročilí v lezení na umelej stene. Pred každým
stála ťažká úloha: zliezť 3 vytýčené cesty rôznej
obtiažnosti, od ľahšej až po najťažšiu s prechodom

do stropu a dostať sa v každej ceste do cieľa, alebo
čo najďalej, aby lezec získal väčší počet bodov. Na
spravodlivý priebeh súťaže dozerali oči skvelého
trénera P. Magyara a trénera P. Španku. Aj tento rok
medzi našich mladých lezcov zavítala známa trojka
– Mikuláš, anjelik a čert. Mikuláš nelezec po rozdaní
sladkých balíčkov sľúbil, že o rok je tu zas.
Výsledky snaženia „kamzíkov“:
Pokročilí:1. Peter Matejíček, 2. Veronika Matejíčková, 3. Daniel Bača. Pri týchto menách treba dodať, že všetci traja lezú aj Edelweiss Cup – Slovenský pohár mládeže v lezení na umelej stene.
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Mierne pokročilí: 1. Timotej Kopča, 2. Alexandra
Beňadiková, 3. Adam Haring.
M. K. a I. M.
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Dávid Zverko začínal s hokejom, dnes je z neho úspešný cyklista
Počas uplynulých rokov sa predovšetkým
cyklistika zaslúžila o pozitívny obraz žiarskeho
mládežníckeho športu. Pätnásťročný talent Dávid Zverko je zárukou, že o spomínanom športe
sa bude ešte dlho hovoriť len v tom najlepšom.
A to nielen v Žiari, ale aj ďaleko za hranicami
nášho mesta.
Pomerne nízky vek, skutočnosť, že preteká len
3 roky, ako i množstvo unikátnych výsledkov, dávajú za pravdu slovám o Dávidovom nespornom
cyklistickom potenciáli. To, že zvolenský rodák
raz sadne do pretekárskeho sedadla, však nebolo
od malička zrejmé. Začínal totiž s hokejom, hrával obrancu a ako sám priznáva, dodnes má tento šport veľmi rád. Prišla však neúspešná sezóna
a Dávid začal uvažovať či cyklistiku, ktorú dovtedy
robil len ako doplnkový šport, neposunie v osobnom rebríčku na prvé miesto. O svojej dileme hovorí: „Zistil som, že v cyklistike som omnoho lepší
ako v hokeji. No rozhodovanie nebolo ľahké, asi
rok a pol som robil oba športy naraz, lenže to bolo
časovo aj fyzicky náročné a musel som sa rozhodnúť.“ Po poldruha roku našiel Dávid odpoveď na
to, akým smerom ísť: „Po tomto ma vlastne hokej
akosi prestal baviť a úplne som presedlal na cyklistiku.“
Korčule a palica tak museli ísť bokom, ich prínos
však cyklista nespochybňuje: „Hokej mi dal aj silovo vytrvalostné vlastnosti, a hlavne výbušnosť
spodných končatín, či všeobecné pohybové vlastnosti.“ Iba to však stačiť nemohlo: „Bicykloval som
s otcom a mal som najazdené postačujúce objemové ukazovatele.“ Vďaka spomínaným fyzickým
aktivitám, a zaiste i neodškriepiteľnému talentu,
dokázal Dávid hneď pri štarte cyklistickej kariéry
dosiahnuť skvelé výsledky. „Na prvých pretekoch
som skončil druhý, moje ďalšie preteky boli Majstrovstvá Slovenska v časovke jednotlivcov, ktoré
som vyhral.“ Čoskoro sa dostavili ďalšie prvenstvá
a vzťah k cyklistike sa prirodzene upevnil: „Upútala ma ako celok, jednoducho to milujem, milujem
náročné tréningy a pocit z víťazstva.“
Najobľúbenejšia je časovka
V júli 2009 sa stal Dávid súčasťou žiarskeho Cyklistického klubu a pretekárovi CK MŠK sa tu veľmi
páči: „V Žiari mám vytvorené skvelé podmienky a
vynikajúceho trénera. Som veľmi spokojný.“ Pohoda v tíme, obzvlášť v cyklistike, je nevyhnutnou
podmienkou dobrých pretekárskych výsledkov, tie
sa však dostavia len v prípade kvalitného tréningového procesu, čo v prípade cyklistu nie je nič jednoduché. Časovo alebo fyzicky. „V mojej kategórii
sa jazdia zhruba 80-120 km dlhé tréningy, výnimky
sú špeciálne tréningy, kde sa venujeme rozvoju
sily, rýchlosti, výbušnosti a vytrvalosti.“ Pestrosť
tréningového „menu“ dopĺňa kolorit ročných období: „Najobľúbenejšie je u mňa leto, býva pekné
počasie a najkrajšie preteky. Samozrejme, každá
časť sezóny má isté čaro: na jeseň robíme turistiku,
v zime skialp a bežky, na jar sú prímorské sústredenia.“
Cyklistickým vzorom je pre Dávida Fabian Can-

cellara. Olympijský víťaz z roku 2008 je v súčasnosti považovaný za azda najlepšieho časovkára
na svete. Prednosť švajčiarskeho cyklistu tak prezrádza, ktorá z cyklistických disciplín bude aj pre
Žiarčana najpríťažlivejšia: „Moja obľúbená disciplína je časovka, ale mám rád aj horské MTB preteky
a, samozrejme, aj hromadný štart.“ V obľúbenej časovke bojuje cyklista nielen so súpermi, ale hlavne
sám so sebou, no zdá sa, že Dávidovi takýto systém
pretekania vyhovuje. Potvrdzujú to aj jeho ďalšie
slová: „Radšej mám sólové úniky,“ jedným dychom
však dodáva: „Ale na najväčších podujatiach sa
to väčšinou rozhoduje v hromadných dojazdoch,
kde si taktiež verím.“ Aj hromadné dojazdy sú teda
Dávidovou silnou stránkou, v tejto sezóne vďaka
špurtu, ktorý je pri dojazde nevyhnutnosťou, dokázal vyhrať nejedno podujatie. Za tieto kladné výsledky vďačí Dávid svojej najsilnejšej zbrani, ktorou
je kmih, teda frekvencia točenia. „Dokážem jazdiť
štýlom vysokej frekvencie šliapania, a to zo mňa
robí dobrého špurtéra,“ dodáva cyklista. Na víťazstvá však iba kladné predispozície nestačia: „Myslím si, že mám aj talent, no nie na toľko veľký, aby
som mohol spať na vavrínoch. Snažím sa každý tréning ísť na plno, nič neodfláknuť a dotiahnuť veci
do maličkostí.“
Dávidovým snom je profi pelotón
Ako sme už spomínali, Dávid dokázal zbierať medaile hneď od úvodných Majstrovstiev Slovenska.
Dominancia na domácej scéne znamenala 11 titulov majstra SR a v sezóne 2011 navyše aj možnosť
štartovať na významných podujatiach celosvetového rázu. Ak niekto čakal, že účasť na nich bude
v podaní nášho cyklistu len symbolická, veľmi sa
mýlil. Na Závode Míru získal Dávid bronz, etapové
preteky v Lovnoch znamenali pre žiarske farby dokonca zlato. Tie najsenzačnejšie výsledky však mali
ešte len prísť. Na sklonku júla sa v tureckom meste
Trabzon konali Mládežnícke olympijské hry (EYOF).
Slovenská výprava pozostávala z 52 talentovaných
reprezentantov – z atletiky, plávania, gymnastiky a
cyklistiky. Nominovať sa na podujatie nebolo nič
jednoduché. Dávidovi sa to však podarilo, ba čo
viac, ako jediný z piatich desiatok Slovákov dokázal svoj štart pretaviť v zisk cenného kovu. Po časovke jednotlivcov mu na krk zavesili bronz, na čo
Dávid zareagoval ako správny športovec: „Bol som
veľmi šťastný, no trénovať musím ďalej.“ Ďalší pozoruhodný výsledok priniesli neoficiálne Majstrovstvá sveta kadetov s názvom Radjugendtour, ktoré
sa konali krátko po EYOF-e v rakúskom Pinkafelde.
„Tu som dve etapy vyhral, ružový dres vedúceho
pretekára som obliekal až do záverečnej etapy,“
konštatuje Dávid. Prológ majstrovstiev však priniesol únavu, navyše náš reprezentant sa už nemohol
spoliehať na podporu výrazne oklieštenej slovenskej výpravy. Záverečná etapa tak znamenala sklz
na 4. priečku, čo však Dávid vníma z nadhľadom:
„Nuž, taký je šport, budúci rok mám možnosť reparátu.“
Dosiahnuté méty boli skutočne pozoruhodné,
na porovnávanie z Petrom Saganom je však ešte

priskoro, myslí si Zverko. „Sagan je však dôkazom,
že aj na Slovensku môže vyrásť skvelý pretekár,“
konštatuje najväčšia žiarska nádej. Najväčšia slovenská nádej, spomínaný Peter Sagan, zasa ukazuje, že cesta do profi pelotónu je možná. Práve profi
pelotón, teda najelitnejšia cyklistická spoločnosť,
je aj Dávidovým snom. Ak mu zdravie, chuť, snaha,
ale i skromnosť a pokora vydržia, zaiste sa mu to
čoskoro podarí.
Peter Kováč
Dávid očami trénera Františka Sitoru
„Vždy ma poteší, keď sa média zaujímajú o cyklistov a cyklistiku, ktorej sa nedostáva toľko priestoru ako iným populárnym športom. Rok 2011 bol
pre cyklistiku mimoriadne úspešný, a to nielen
v elitnej kategórii mužov, ale aj v mládežníckych
kategóriách. Som nesmierne rád, že aj zásluhou
žiarskej cyklistiky. Skutočnosť, že si to už všímajú
aj na najvyšších miestach je pre cyklistiku dobrá.
Začíname sa presadzovať nielen na domácej pôde,
ale aj na medzinárodnej scéne, a to je dôkaz určitej
odbornej úrovne práce s mladými adeptmi cyklistiky v Žiari nad Hronom. Cyklistika patrí medzi
najťažšie športy a morálno-vôlové vlastnosti sú v
nej rozhodujúce. Nie každý je ochotný dať tomuto
krásnemu športu to, čo si vyžaduje. Mal som možnosť v juniorskej kategórii ako asistent reprezentácie SR spolupracovať pri raste Petra Sagana, ktorý
je dnes považovaný za najväčší svetový cyklistický
talent. Vzhľadom na túto skutočnosť môžem do určitej miery porovnávať. Áno, Dávid Zverko je dnes
na Slovensku považovaný za najväčší cyklistický
mládežnícky talent, ľudovo povedané za druhého Sagana. Nedostáva sa nám, trénerom, často
príležitosť trénovať takéto mimoriadne talenty.
Je to potešujúce, ale zároveň veľmi zodpovedné.
Cesta k profíkom je dlhá a platí, že cyklistika začína u mužov. Som rád, že si to Dávid uvedomuje a
nespí na vavrínoch. Talent bez práce umiera. Naša
koncepcia prípravy a vízia pre budúce obdobie je
jasná. Verím, že Dávid naplní svoje predsavzatia a
ja budem môcť byť pri tom.“

Na Majstrovstvách SR v behu na 50 km aj bežec zo žiarskeho regiónu
V žilinskom parku sa ešte v októbri uskutočnil
22. ročník bežeckých atletických pretekov Deň supervytrvalca. Boli to Majstrovstvá Slovenska v ultravytrvalostnom behu na 50 km.
Na štart sa postavilo 22 atlétov, z toho 4 ženy a
dvaja bežci prišli z Ukrajiny. Preteky sa uskutočnili
na 944-metrovom asfaltovom okruhu, ktorý vytrvalci
absolvovali takmer 53-krát. V štartovom poli boli šiesti
ultramaratónski reprezentanti SR – účastníci tohtoročných septembrových ME a MS v behu na 100 km v holandskom Winschotene. V cieli bolo klasifikovaných

17 bežcov a bežkýň. Jediným účastníkom z regiónu
okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica bol Jozef Mecele zo Starej Kremničky, reprezentujúci Slovalco Žiar nad Hronom. V roku, v ktorom dovŕšil
vekovo päťdesiatku, odbehol v Žiline majstrovskú
päťdesiatku. Na štart sa postavil dva týždne po absolvovaní Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
(42,195 km, čas 3:38:03). V absolútnom poradí mužov
i v M-SR obsadil 10. miesto, v kategórii mužov 50-59ročných sa postavil na bronzový stupienok a získal
finančnú odmenu. Dosiahol čas 4:30:08 hod, na ma-
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ratóne mu namerali medzičas 3:46:30. Absolútnym
víťazom sa stal bývalý slovenský chodecký reprezentant, dnes ultramaratónsky reprezentant Peter Tichý.
V kategórii žien zvíťazila Eva Hatalová, v predošlých
dvoch rokoch druhá v poradí.
Dosiahnuté časy Jozefa Meceleho v doterajších
troch účastiach v majstrovstvách SR na 50 km – Dni
supervytrvalca v Žiline: 2005 – 4:22:29, 2010 – 4:32:58,
2011 – 4:30:08.
(r)
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ŠPORT
BASKETBAL MUŽI - I. LIGA VÝCHOD

12. kolo: Slávia TU Košice – MŠK BK Žiar nad
Hronom 115:83 (54:42)
Strelci: Zibrinyi 21, Jonas 19, Moravčík 19, Daubner 15, Kysela 7, Bulko 2, Gašparík, Vája 0.
Sobotňajší zápas s priebežne prvým družstvom
východnej skupiny priniesol jednoznačné víťazstvo domácim Košičanom, keď Žiarčania nedokázali odolávať tlaku domácej obrany a rýchlemu
protiútoku.
Ostatné výsledky: BK ŠPD Rožňava – RealPlus
Lučenec 82:45 (37:13), MMBK Sabinov – MBK Liptovský Mikuláš 84:75 (43:34), BK 04 AC LB SNV B
– BKM Poprad Svit 117:83 (54:40).
3. kolo: BK ŠPD Rožňava – MŠK BK Žiar nad
Hronom 85:86 (46:39)
Strelci: Zibrinyi 29, Jány 24, Majerčák 10, Jonas
9, Daubner 7, Vája 6, Kysela, Bulko, Moravčík 0.

Nedeľňajší zápas v Rožňave mal už omnoho zaujímavejší priebeh a v boji o víťazstvo rozhodla
až posledná sekunda. Domáci toto stretnutie rozohrali lepšie a prvý polčas patril nakoniec im. Do
druhého polčasu nastúpili hosťujúci hráči zo Žiaru s veľkým nasadením a v priebehu dvoch minúť
zlikvidovali 7-bodové manko z prvého polčasu
a začínalo sa od začiatku. Ako ukázala posledná
štvrtina, dráma začala vrcholiť až v jej priebehu.
Domáci sa nevzdávali a doťahovali náskok a dokonca sa aj ujali vedenia a 2. minúty pred koncom
bolo 82:79. Ani za takéhoto stavu sa mladíci Žiaru nepoložili a so skúseným Jonasom zabojovali
o víťazstvo. Sedem bodová šnúra bodov vykresala
šancu pre Žiarčanov a 4-bodové vedenie dávalo
šancu na víťazstvo. Domáci však opäť trojkou korigovali skóre zápasu. V posledných sekundách mal
možnosť zvýšiť náskok hostí dvoma TH Daubner,

ale ani raz neuspel. Z víťazstva sa však zaslúžene
tešili Žiarčania.
Ostatné výsledky: Slávia TU Košice – RealPlus
Lučenec 104:40 (51:22), BK 04 AC LB SNV B – MBK
Liptovský Mikuláš 111:67 (52:28), MMBK Sabinov
– BKM Poprad Svit 89:69 (39:22).
Tibor Jány, tréner
Tabuľka po 13. kole
1. Slávia TU Košice
13 11 2 1194:915 24
2. BK 04 AC LB SNV B
13 9 4 1248:919 22
3. MŠK BK Žiar n. Hr.
13 9 4 1077:103122
4. MMBK Sabinov
13 7 6 984:1034 20
5. BKM Poprad Svit
13 6 7 1033:104919
6. BK ŠPD Rožňava
13 5 8 991:1000 18
7. MBK L. Mikuláš
13 5 8 999:1083 18
8. RealPlus Lučenec
13 0 13 673:1168 13

BASKETBAL
MLADŠÍ ŽIACI

STARŠÍ MINI

KADETI + STARŠÍ ŽIACI 1

4. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom – OZ Daskit
Lučenec 90:16/70:22
Naši mladí basketbalisti zohrali ďalšie dva majstrovské zápasy s Lučencom. Aj keď už s Považskou Bystricou boli veľmi blízko k víťazstvu, až
teraz sa im to podarilo. Obidva zápasy boli jasne
v réžii našich hráčov. Vo všetkých herných činnostiach prevyšovali Lučenec a otázkou bolo len
skóre. Z chuti si zahrali všetci naši hráči. Strelecky
vynikal Jakub Kadáši a herne uspokojili aj Eduard
Rajnoha a Nikolas Koňarik, i keď ten hral len prvý
zápas.
Miloš Slávik, tréner

5. kolo Handlová – BK MŠK Žiar nad Hronom
11:83/23:70
Povinné víťazstvo na palubovke Handlovej, ktorej tím sa ešte len tvorí a veľa odtrénované zatiaľ
nemá, sa zrodilo pomerne ľahko. Žiarčania napriek jednoznačnej prevahe bránili s maximálnym
nasadením a aj v útoku zakončovali po pekných
prihrávkach s veľkým dôrazom. Potešiteľné je, že
aj hráči z lavičky ukazujú svojim výkonom, že nie
sú len do počtu, ale už v blízkej budúcnosti budú
pre svoj tím plne platnými hráčmi.
Norbert Nagy, tréner

4. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom Ž – Lučenec
K 38:43/71:47
Starší žiaci privítali na domácej pôde kadetov
z Lučenca. Aj napriek tomu, že Lučenčania sú starší a mali tak výškovú prevahu, dokázali sme s nimi
držať krok, dokonca sme druhý zápas s prehľadom vyhrali. Podali sme kolektívny výkon, vychádzali nám rýchle protiútoky a v obrane podkošoví
hráči dobre doskakovali. Aj keď sa nie všetci zapísali do streleckej listiny, svojou hrou získali veľa
lôpt, napríklad Adam Bariak. V druhom zápase sa
strelecky uchytil Matej Košťál. Každý hráč na hracej ploche vydal zo seba maximum a touto cestou
im chcem za hru poďakovať.
V. Fridrichová

VOLEJBAL - ŽENY EXTRALIGA

11. kolo: Žilina – MŠK Žiar nad Hronom 2:3
(22, -21, 21, -14, -10)
Žilinčanky mali víťazstvo na dosah ruky, ale
domov napokon odišli spokojnejšie Žiarčanky.
Domáce hráčky začali dobre, ale zaváhali v koncovke druhého setu. Tretie dejstvo získali na svoju
stranu, štvrté im však vôbec nevyšlo, čo sa ukázalo ako rozhodujúce. Žiarčanky to povzbudilo
a tajbrejk už mali jasne vo svojej réžii, keď Žilinu
prevýšili najmä v útoku z kolíka.
Ostatné výsledky: Pezinok – S. N. Ves 3:1, Kežmarok – UKF Nitra 0:3, COP Nitra – Paneurópa 2:3.
12. kolo: MŠK Žiar nad Hronom – COP Nitra
3:0 (19, 21, 13)
Stretnutie malo nečakane hladký priebeh. Našim hráčkam vychádzalo podanie a darilo sa im aj
pri obrane na sieti. Nitriankam odskočili na štyri
body a potvrdili si tak pozíciu v strede tabuľky.
Ostatné výsledky: S. N. Ves – Žilina 3:0, Paneurópa – Kežmarok 3:1, UKF Nitra – Pezinok 0:3.
13. kolo: MŠK Žiar nad Hronom – Kežmarok
3:1 (-23, 16, 24, 17)
Žiarčanky začali nekoncentrovane, veľa chybovali, čo využili Kežmarčanky na zisk prvého setu.
S druhom sete sa už karta obrátila. Koncovka
a štvrté dejstvo patrili domácim hráčkam.

Nitra – S. N. Ves 0:3, Pezinok – Paneurópa 3:1.
Zdroj: www.svf.sk
STARŠIE ŽIAČKY

8. kolo: Čadca – MŠK Žiar nad Hronom 3:0/
3:0
Predposledný zápas jesennej časti súťaže sme
hrali v Čadci, ktorá je na druhom mieste tabuľky. Keď sme hodnotili tieto zápasy, dospeli sme
k názoru, že sme síce bolie horšie družstvo výsledkom, ale lepšie volejbalovo. Pre súpera hrala
evidentne oveľa väčšia herná skúsenosť a výborná nahrávačka, pre nás vyrovnanejšia zostava,
pestrejšia hra, ale aj veľa vlastných chýb. Chvíľami
smemali pocit, že sme na zápase mladších žiačok,
lebo rozhodovala kvalita podania. V jednom sete
sme prehrávali 14:2, potom prišla na podanie
Žužu Drienková a odrazu bolo 14:11. Potom súper na 15:11 a naša Katka na 17:15 pre nás. Ako
na hojdačke. Prvá zostava hrala dva sety 23:25,
čo je už strašne blízko k víťazstvu. Zostava: Žužu
Drienková, Zuzka Hriňová, Katka Krajčiová, Vany
Krajčiová, Kikuš Kružlicová, Terka Rihová, Baška Romancová,KajaSilná,kapitánkaKikaSmutková,Nona
Uhrovičová, Alicka Talánová a Ema Zorkóczyová.
Ján Odzgan, Andrea Kosorinská, tréneri
MLADŠIE ŽIAČKY

Ostatné výsledky: COP Nitra – Žilina 1:3, UKF

Prvé víťazstvo mladších žiačok
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9. kolo: MŠK Žiar nad Hronom – TJ ŠK VK Krupina A 1:3/3:2
V poslednom domácom zápase jesennej časti
súťaže privítali mladšie žiačky súperky z Krupiny A. Naše družstvo posilnilo 5 hráčok, ktoré sú
vekom mladšie žiačky, avšak v súťaži trénujú a
štartujú v kategórii starších žiačok, pretože počet
vekom starších žiačok je nedostatočný. Takto dostali dievčatá prvýkrát v tejto sezóne šancu zahrať
si proti svojim rovesníčkam a ukázať, že dvojročný
„pobyt“ v jednej kategórii má svoj význam.
V prvom zápase sme prehrali po kolísavom výkone, plnom vlastných chýb v dramatickej koncovke štvrtého setu (29:31) 1:3. V druhom zápase
dokázali dievčatá, že vedie hrať kolektívne, vedia
plniť pokyny trénerov a vedia „zabojovať“ o vytúžené víťazstvo. Snaha bola korunovaná úspechom
a naše dievčatá vyhrali 3 : 2, keď v tajbrejku dovolili súperkám uhrať len tri body. Víťazstvo teší o to
viac, že dievčatá z Krupiny sú v tabuľke na 3. mieste. Naše dievčatá si v tabuľke pripísali prvé body
a pred posledným kolom súťaže nám všetkým
urobili „chute“ na ďalšie víťazstvo.
Zostava: Žužu Drienková (kapitánka), Domča
Kartíková, Vaneska Kazárová, Daška Krčová, Kikuš
Kružlicová, Baja Kupčiová, Aďa Mekíšová, Baška
Romancová, Naty Rusnáková, Kaja Silná, Veva Šestáková, Nona Uhrovičová.
Andrea Kosorinská, Ján Odzgan, tréneri
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Žiarsky kulturista získal v Rakúskom pohári 3. miesto
KULTURISTIKA

Peter Antal má 35 rokov a s posilňovaním začal
približne vo svojich 15-tich rokoch. V súčasnosti
súťaží v ťažkej kategórii nad 100 kilogramov –
klasická kulturistika.
Posilňovať začal z rovnakého dôvodu ako ostatní
chlapci – chcel byť silnejší a svalnatejší. „Na súťaže
sa pripravujem sám, pretože mám dlhoročné trénerské skúsenosti a sám najlepšie poznám, na čo
moje telo reaguje a na čo nie,“ prezradil Peter Antal na úvod. Dnes súťaží za Kulturistický klub Žiar
nad Hronom a trénuje v oddielovej posilňovni. „Čo
sa týka tréningových jednotiek, v nesúťažnom období to nie je nič zvláštne. Tréning mám štyrikrát
týždenne a absolvujem na ňom základné cviky
a ťažké váhy. S blížiacim sa súťažným obdobím
sa už zvyšuje aj frekvencia tréningových jednotiek a pridávanie intenzifikačných metód.“ Okrem
ťažkých tréningov sa musia kulturisti zamerať aj
na špeciálne stravovanie. V tzv. objemovom období
si Peter stráži len dostatočný obsah bielkovín a tuky
a sacharidy nerieši. „V príprave na súťaž vylúčim zo
stravy tuk. Príjem bielkovín zostáva konštantný
a príjem sacharidov upravuje podľa momentálnej
formy,“ vysvetlil ďalej úspešný Žiarsky kulturista.
Kulturistická súťaž pozostáva z dvoch častí – semifinále a finále. V semifinále sa hodnotí svalový
rozvoj v piatich základných kulturistických pózach
a vo finále sa k svalovému rozvoju pridáva aj zostava s hudobným doprovodom v trvaní jednej minúty. „Na súťaži kulturisti nemajú príležitosť všímať si
súperov, pretože na to nie je čas. O svoju konkurenciu sa tak veľmi nezaujímam, pretože inak môže člo-

vek vyzerať v zákulisí a inak na pódiu,“ priblížil Peter
Antal a dodal: „V súťažnej príprave sa nevenujem
žiadnemu inému športu okrem samotného posilňovania. Je to najmä kvôli zraneniam a regenerácii.
V mimosúťažnej príprave sú to však väčšinou kolektívne športy.“ Ako dodal na záver, keď netrénuje,
venuje sa svojej rodine a práci. „Športové ciele je
podľa mňa ťažké si naplánovať, pretože v najbližšej
dobe neplánujem súťažiť. Budem sa však venovať
trénerskej činnosti a odovzdávať svoje skúsenosti
ostatným.“
(li)

ÚSPECHY PETRA ANTALA

– 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska 2007
v klasickej kulturistike,
– 3. miesto na Medzinárodnom Rakúskom pohári
2011 v ťažkej váhe,
– 5. miesto na GP Opava 2011,
– 3. miesto na Tatranskom pohári 2011 v klasickej
kulturistike.

Prvé zápasy predprípravky
BASKETBAL

Naši najmladší basketbalisti sa zúčastnili Mikulášskeho turnaja v Banskej Bystrici. Chlapci
aj dievčatá odohrali svoje prvé oficiálne zápasy,
pričom si zmerali sily so štyrmi banskobystrickými školami a so svojimi rovesníkmi z Handlovej.
Pravidlá basketbalu boli mierne upravené – hrali
len traja hráči na šírku ihriska. Aj keď sa hralo len
v trojiciach, v každom zápase mohli ukázať svoje
kvality všetci sedemnásti hráči. V úvodnom zápase
sa prejavila u našich basketbalových nádejí mierna
nervozita, no vo zvyšných zápasoch predviedli výborný výkon. Postupne porazili všetkých súperov

a obsadili prvé miesto. Oveľa dôležitejšie sú však
prvé basketbalové skúsenosti, ktoré v Banskej Bys-

trici získali. Zoznámili sa s atmosférou turnaja, s rôznorodou hrou súperov a s pokynmi od rozhodcov.
Veľká vďaka za povzbudzovanie patrí aj rodičom
našich detí, ktorí prišli svoje ratolesti vo veľkom
počte podporiť a postarali sa o výbornú atmosféru
na turnaji.
Naše výsledky: 1. zápas Ďumbierska ZŠ – Žiar
nad Hronom 10:24, 2. zápas ZŠ Ul. SNP – Žiar
nad Hronom
8:36, 3. zápas Sitnianska
ZŠ – Žiar nad Hronom 6:8, 4. zápas Spojová ZŠ –
Žiar nad Hronom 6:24, 5. zápas Handlová – Žiar
nad Hronom
18:38.
Mgr. Marek Baláž, tréner

VIANOČNÉ PLAVECKÉ PRETEKY

Mesto Žiar nad Hronom vás pozýva na Vianočné plavecké preteky žiakov
ZŠ, ktoré sa uskutočnia 15. decembra (štvrtok) o 9.00 hod. na Mestskej krytej
plavárni v Žiari nad Hronom.

•Súťažiť budú žiaci a žiačky 6. – 9. ročníkov základných škôl.
•Súťažné disciplíny: kraul, prsia – 25 m, 50 m (jednotlivci), štafeta 4 x 25 m
– voľný spôsob (družstvá).

