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V tomto čísle:
POPLATKY V JASLIACH SA MENIA

Žiarski poslanci schválili zvýšenie poplatku
za pobyt dieťaťa v detských jasliach. Rodičia
žiarskych i mimožiarskych detí si za starostlivosť
o svoju ratolesť priplatia. Viac na 2. strane.
HUTNÍK VYCHÁDZA TAKMER 60 ROKOV

Firemný časopis Hutník pozná väčšina Žiarčanov. V súčasnosti patrí medzi najdlhšie vychádzajúce firemné periodikum na Slovensku.
Strana 7.
ČERNAJ ODSTÚPIL, NAHRADÍ HO ANTAL

Pokojné a v zdraví
prežité vianočné sviatky
a šťastný nový rok 2013
vám praje
redakcia Mestských novín .

Foto: Ivan Pepich

Rekultivácia odkaliska je dokončená

Ivan Černaj sa nečakane vzdal svojej funkcie
primátora. Mesto tak až do predčasných volieb,
ktoré vyhlási predseda NR SR, povedie jeho zástupca, Peter Antal. Posledný príhovor bývalého
primátora nájdete na 2. strane.
Z NOVEMBROVÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Koncom novembra sa žiarski poslanci poslednýkrát v tomto roku stretli na riadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Prerokúvali viacročný
rozpočet mesta a schválili aj niekoľko VZN. Strana 2.

Klzisko priamo
na
n námestí
Od 17. decembra
počas
poč celých zimných prázdnin
Symbolické vstupné
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Ivan Černaj sa vzdal funkcie primátora mesta
Ivan Černaj sa k 28. novembru 2012 vzdal
funkcie primátora mesta. Hlavným dôvodom
jeho rozhodnutia je dlhodobý pocit, že je brzdou ďalšieho rozvoja mesta, keďže necíti dostatočnú podporu v mestskom zastupiteľstve a
v ostatnom čase aj u niektorých najbližších spolupracovníkov.
Ako ďalšie uviedol rodinné dôvody. Od 29. novembra povedie mesto Žiar nad Hronom súčasný
zástupca primátora, Peter Antal, až do najbližších
nových komunálnych volieb, ktoré v Žiari nad Hronom vyhlási predseda NR SR.

Posledný príhovor Ivana Černaja
k obyvateľom mesta
Milí Žiarčania!
Uplynulo 10 rokov ako som bol vo funkcii primátora mesta Žiar nad Hronom. Boli to nádherné roky,
úžasná etapa, ktorú som prežil, roky rastu a napredovania.
Po týchto desiatich rokoch som sa rozhodol
urobiť zmenu. Prosím, aby ste moje rozhodnutie
akceptovali. Rozhodol som sa slobodne, dobrovoľne a po dlhšej úvahe. Viem, že toto rozhodnutie je
správne a pozitívnym spôsobom ovplyvní budúcnosť Žiaru nad Hronom. A z toho mám ten najlepší
pocit, pretože procesy, ktoré moje rozhodnutie
malo spustiť, už začali a ich dôsledky v blízkej budúcnosti pozitívne pocítia všetci Žiarčania.
Za 10 rokov sme dosiahli obrovskú premenu Žiaru nad Hronom. Pracovali sme v obrovskom nasadení a nové veci sme doslova chrlili. V ostatných
dvoch rokoch sa však akoby toto tempo zastavilo,
čo som vnímal dosť negatívne. Úprimne priznám,
už nemám toľko energie ako na začiatku a neviem
vzdorovať malichernostiam a hlúpostiam, ktoré
brzdia už aj bežnú prácu. Preto som sa rozhodol, že

cestu uvoľním ja a snáď pomôžem k tomu, aby sa
vývoj opäť rozhýbal.
Toto rozhodnutie by som neurobil, keby som
nebol presvedčený, že mesto má kto zodpovedne
prevziať. V mojom zástupcovi, Petrovi Antalovi,
som spoznal skvelého človeka, ktorý má veľké manažérske schopnosti, obrovský charakter a srdce.
Dôkazom toho je, čo všetko dokázal zo svojej pozície v našom meste v priebehu jedného roka. Viem,
že mesto bude pod najlepším možným vedením
a pokiaľ sa rozhodne, že bude kandidovať, ľudia ho
zvolia aj za svojho primátora. Voliť ho budem určite
aj ja.
Ďakujem všetkým, ktorí mi počas môjho
pôsobenia pomáhali, ktorí sa taktiež podieľali na
rozvoji Žiaru. Ďakujem všetkým za slová podpory,
ktorých som dostal za 10 rokov neuveriteľné
množstvo. Ďakujem za pozitívnu energiu, ktorá
mi pomáhala robiť toto mesto lepším. Ďakujem aj
tým, ktorí ma nemajú radi. Bez kritiky, nedôvery,
závisti či nenávisti by som možno nemal toľko chuti
dokázať, že aj v malom meste sa dajú robiť veľké
veci a písať história. A prajem im, aby boli šťastní,
lebo to je ich zásadný problém, že nie sú spokojní
a šťastní, a preto si treba nájsť vinníka za vlastný
osud.
Milí Žiarčania, prajem vám spokojný život v šťastnom meste. Ak budete plniť svoje vlastné predstavy, svoje ciele (nie však na úkor iných), ak budete
naplno žiť vaše vlastné životy a nie životy iných
ľudí, tak spokojný život a šťastné mesto budú
okamžitou realitou.
Mesto je pripravené na napredovanie, každý z vás
je jeho tvorivou silou. Čím viac z vás si to uvedomí,
tým väčšie úspechy môžete dosiahnuť. Čiže nenadávajte, nesťažujte si, ale sami sa pokúšajte tvoriť.
Želám vám všetko najlepšie.
Ivan Černaj, váš exprimátor
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Z novembrového
zasadnutia zastupiteľstva
Vo štvrtok 29. novembra sa uskutočnilo
10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho všetkých
19 poslancov.
V úvode zasadnutia bola prítomným poslancom
predložená informácia o odstúpení primátora mesta, Ivana Černaja. Zároveň boli informovaní o tom,
že od 29. novembra povedie mesto jeho zástupca,
Peter Antal.
Pred poslancov predstúpil hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo, aby ich informoval o plnení rozpočtu k 31. októbru. Podľa predloženej správy sú
celkové skutočné príjmy mesta za desať mesiacov
na úrovni 14 514 453 eur. Oproti celkovým výdavkom v sume 13 877 146 eur tvoria celkové kladné
saldo vo výške 664 307 eur. Poslanci schvaľovali aj
III. zmenu rozpočtu mesta, návrh viacročného rozpočtu Mestského kultúrneho centra a návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2013 a 2014.
Poslancom bola na poslednom tohtoročnom
zasadnutí predložená aj správa o výške poplatku
za opatrovateľskú službu v budúcom roku. Poslanci
tento návrh radnice schválili. Diskusiu vyvolal bod
programu, v ktorom mali poslanci schváliť aj zvýšenie poplatkov v mestských Detských jasliach. I keď
nie všetci s predloženým návrhom súhlasili, nakoniec bol tento bod odsúhlasený. Viac si o predmetnej téme môžete prečítať v samostatnom článku.
Na rad prišlo aj schvaľovanie niekoľkých
VZN. Všetky žiarski poslanci schválili.
V závere zasadnutia boli predstavitelia žiarskeho
zastupiteľstva informovaní o príprave Kalendára
športových podujatí na rok 2013. Novembrové
zastupiteľstvo ukončili poslanci schválením platu
primátora, ktorý sa v zmysle Zákona č. 154/2011,
Z. z. opätovne raz ročne prerokúva.
(li)

Detské jasle po novom

Na novembrovom mestskom zastupiteľstve
schválili poslanci návrh radnice na zvýšenie poplatku za pobyt dieťaťa v Mestských detských
jasliach v Žiari nad Hronom. Posledná úprava
poplatkov bola v roku 2005, od tej doby sa výške nemenila.
Hlavných dôvodov na zvyšovanie bolo niekoľko.
„Zvyšovanie cien energií, nákladov na prevádzku,
zvyšovanie požiadaviek na ochranu a bezpečnosť
zdravia, požiadavky rodičov na modernizáciu interiérového vybavenia priestoru detských jaslí či
pomôcok,“ vysvetľuje Monika Minárová, vedúca
Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ a dodáva: „V súčasnej dobe je prevádzka detských jaslí
z 90 percent financovaná z mestského rozpočtu.

Rodič sa podieľa na nákladoch približne 10 percentami. V číselnom vyjadrení to znamená, že náklady
na jedno dieťa za mesiac činili 474 eur a platba
rodiča bola v čiastke 33,19 eur režijný poplatok +
0,66 eur ošetrovací poplatok za každý deň pobytu
dieťaťa v jasliach.“
Od 1. januára budúceho roku budú rodičia, ktorí majú trvalý pobyt v Žiari nad Hronom, platiť
110 eur režijný poplatok + 1 euro ošetrovací poplatok za každý deň pobytu dieťaťa v detských
jasliach. Rodičia, ktorí nemajú v Žiari nad Hronom
trvalý pobyt, budú platiť 210 eur režijný poplatok
+ 1 euro ošetrovací poplatok za každý deň pobytu
dieťaťa v detských jasliach. Uvedené sumy sú bez
poplatku za stravu.

Poplatky v okolitých mestách sú vyššie
Týmto zvýšením sa rodičia budú podieľať na nákladoch na prevádzku zariadenia 37 percentami
z celkových nákladov na prevádzku. „Sme si vedomí, že akékoľvek zvyšovanie poplatkov je nepopu-

lárne opatrenie a stretne sa s kritikou niektorých
rodičov, ale musíme brať do úvahy fakt, že každý
rodič, ktorý má dieťa do veku troch rokov poberá
rodičovský príspevok vo výške 194,70 eur, prípadne príspevok na starostlivosť o dieťa až do výšky
230 eur,“ vysvetľuje Monika Minárová. Ako ďalej
spresňuje, práve táto finančná podpora od štátu
má byť použitá na úhradu výdavkov vynaložených
na starostlivosť o dieťa, ak rodič pracuje, prípadne
študuje a dieťa je zverené do starostlivosti jaslí,
škôlky alebo inej právnickej alebo plnoletej fyzickej osobe. „Uvedeným zvýšením poplatkov za túto
službu predsa len rodičom nejaké to euro ešte zostane,“ podotýka ďalej Monika Minárová.
Len pre porovnanie môžeme uviesť, že poplatky
v Banskej Bystrici a vo Zvolene sú vo výške približne
230 eur, v Nitre 210 eur a v Topoľčanoch 180 eur.
„Veríme, že rodičia toto zvýšenie pochopia a budú
sa aj naďalej so svojimi ratolesťami tešiť na „tety“
v detských jasliach, ktorých snahou bude zabezpečiť pre nich kvalitnú profesionálnu starostlivosť,“
dodáva na záver Monika Minárová.
(li)
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Netradičný príchod Mikuláša

V stredu 5. decembra sa zraky všetkých detí
upierali na príchod Mikuláša. Čakanie na neho
si mohli spríjemniť v tvorivých dielňach.
Tvorivé dielne pripravil pre všetky žiarske deti
Mestský mládežnícky parlament. Na jednotlivých
stanovištiach si mohli vyrobiť svietniky, mávatka,
ozdoby na okná, či upiecť vlastnú oblátku a medovník.
Rodičia s deťmi sa však najviac tešili práve na
príchod Mikuláša. Tohtoročný kultúrny program,
ktorý príchodu prechádzal, pripravili deti zo Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej
pod režijnou taktovkou Dany Kravecovej. Rozprávka o snehuliakovi, ktorý v zázraky uveril, bola určená predovšetkým malým divákom. Ako však bolo
možné čítať z tváre prítomných, za srdce chytila
aj staršie deti či dokonca samotných rodičov.
Najväčším prekvapením bol samotný príchod
najpovolanejšieho – deťmi zbožňovaného Mikuláša. Do Žiaru nad Hronom doslova prišiel z oblakov.

Najskôr musel ako skúsený horolezec zdolať celú
budovu Bieleho domu, odkiaľ bezpečne po lane
pristál rovno na pódiu. Spoločne s divákmi rozsvietil vianočný stromček na námestí, aby sa potom
postupne venoval všetkým dobrým deťom. Ani
jedno tak neodišlo s prázdnymi rukami, sladkostí
mal dosť pre všetkých.
Aby celé predstavenie mohlo vidieť čo najviac
divákov, nechýbalo na námestí ani veľké filmové
plátno, na ktorom sa celý program premietal. Návštevníci sa tiež mohli zohriať pri stánku s občerstvením.
Celý program pre malých i veľkých Žiarčanov pripravilo žiarske Mestské kultúrne centrum v spolupráci s Centrom voľného času, BBSK – Pohronským
osvetovým strediskom, koordinátorkou práce
s mládežou a s Horolezeckým klubom. Za finančnú
podporu Mikulášskeho programu MsKC ďakuje Nadácii ZSNP a Slovalco.
(li)

Kalové pole je zrekultivované
ZSNP, a. s., dokončil projekt Rekultivácia odkaliska Kalové pole ZSNP, a. s., Žiar
nad Hronom. Na tento projekt bolo
vynaložených 53 miliónov eur.
Projekt zameraný na odstránenie starej environmentálne záťaže trval šesť rokov. Oproti pôvodnému termínu bol dokončený o pol roka skôr. „Kalové
pole, ktoré žiarska i slovenská verejnosť vnímala
dlhé roky ako hrozbu, je dnes neškodným kopcom,“ povedal Ján Klimko, generálny riaditeľ ZSNP
a dodal: „Rekultivácia je európsky unikátny projekt,
keďže nikde v Európe nedošlo k realizácii podobnej
stavby. V spolupráci s projektantom a významnými
slovenskými odborníkmi sme museli hľadať celý
rad originálnych a inovatívnych riešení, ktoré pri
tvorbe projektu nebolo možné predvídať.“
Ak by ZSNP Kalové pole nesanoval, hrozil by únik
alkalickej vody, jej pretečenie cez hrádze do okolia,
čo by malo za následok kontamináciu podzemných vôd a pôd, a to nielen v okolí odkaliska, ale
aj recipientu Hron. Ďalej by postupne dochádzalo
k znižovaniu stability telesa odkaliska, čo by mohlo
mať za následok pretrhnutie hrádzového systému
a v neposlednom rade by pretrvávala vysoká prašnosť v celej Žiarskej kotline.

Projekt získal
niekoľko významných ocenení
Odkalisko je po realizácii projektu nepriepustne
uzavreté, čo zamedzuje vnikaniu zrážkovej vody
do jeho telesa a je začlenené do prírodného prostredia. Od roku 2001 do októbra 2012 ZSNP odčerpal z Kalového poľa a spracoval viac ako 2 milióny kubických metrov alkalickej vody. Realizácia
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Novinka v Žiari
– klzisko na námestí

Peter Antal.
Zastupujúci primátor Peter Antal prichádza
v tomto roku s novinkou pre všetkých, ktorí
majú radi korčuľovanie.
„V tomto roku postavíme priamo na námestí
klzisko,“ hovorí Peter Antal a dodáva: „Klzisko
so syntetickým ľadom bude veľké 20 x 10 metrov. Syntetický ľad sa trochu líši od klasického, ale
vlastnosti má veľmi podobné. Korčuľovať sa však
na ňom dá v bežných korčuliach.“
Klzisko bude mať mesto v prenájme
na dva mesiace. Otvorené bude od pondelka
17. decembra. „Sprístupnené bude počas celých
sviatkov. Počas zimných prázdnin budú môcť klzisko deti využívať každý deň,“ konkretizuje ďalej Peter Antal. Návštevníci klziska budú povinní
dodržiavať prevádzkovú dobu. Plocha so syntetickým ľadom bude sprístupnená záujemcom
za symbolické vstupné.
(li)

MIMORIADNE VÝVOZY
OZNAM PRE PREDSEDOV
BYTOVÝCH SPOLOČENSTIEV

Nakoľko sa blížia vianočné sviatky a je predpoklad, že sa bude tvoriť viac komunálneho
odpadu, je potrebné zo strany bytových spoločenstiev si objednať mimoriadne vývozy, aby
sa v stojiskách netvoril odpad mimo zberných
nádob. Mimoriadne vývozy si predsedovia bytových spoločenstiev môžu objednať u správcu
dane, ktorým je mesto Žiar nad Hronom – Odbor životného prostredia, kancelária č. 9.
(r)
projektu si vyžiadala obrovské množstvo prác.
Napríklad počas prípravy povrchu pred zakrytím
bolo odťažených a preskupených viac ako 100-tisíc
metrov kubických kalu. Na sanáciu poľa vynaložil
ZSNP celkom 53 miliónov eur, väčšinou z vlastných
zdrojov. Je to najväčšia investícia na odstránenie
starej environmentálne záťaže v rámci súkromných
firiem na Slovensku. „ZSNP, a. s., získal v minulom
roku za realizáciu projektu viacero významných
ocenení. Envirooskara v kategórii Enviro technológia, 1. miesto v národnom kole súťaže EKO 2011,
2. miesto v medzinárodnom kole súťaže EKO 2011
a Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v kategórii Proces,“ dodáva Ján Klimko.
Odkalisko vzniklo v minulosti ako dôsledok výroby oxidu hlinitého z bauxitu. Po skončení výroby tohto základného komponentu potrebného
na výrobu hliníka ostalo približne 10 miliónov ton
kalu a alkalická voda, ktorej tu v roku 2005 bolo
1,2 milióna kubických metrov. Celá plocha odkaliska je dnes pokrytá tesniacimi prvkami zatiahnutými až za bentonitovú stenu. ZSNP počas rekultivácie vybudoval monitorovací systém a stav
odkaliska bude sledovať aj v budúcich rokoch. (li)
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Vianoce v živom kútiku
strávi aj oslík Charlie

Koncom novembra pribudol k zvieratkám
do Živého kútika ďalší obyvateľ. Kengurám,
prasiatkam, kozičkám či dvojnohým emu bude
robiť odteraz spoločnosť aj oslík Charlie, ktorý
prišiel do žiarskeho parku z Bojníc. Tak ako o ostatné zvieratká, aj o Charlieho sa budú starať
mestské Technické služby.
(li)
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Najväčšia robotická súťaž detí
V utorok 4. decembra sa v našom meste uskutočnila najväčšia robotická súťaž pre deti. Zúčastnili sa jej krajiny V4 a Bulharsko.
Na kvalifikačnom semifinálovom kole First Lego
League (FLL) štartovali deti so svojimi prinesenými a vopred naprogramovanými robotmi na ihrisku. „Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré
zbierajú body,“ hovorí Helena Gáfriková, riaditeľka
žiarskeho Centra voľného času a dodáva: „Okrem
súťažného turnaja na ihrisku tímy vždy riešia aj tzv.
výskumnú úlohu vo svojom okolí, ktorú konzultujú
s odborníkmi z praxe a prezentujú porote rozhodcov na turnaji. Všetky tieto aktivity vedú mladých
ľudí ku vzdelávaniu hrou a vlastnou skúsenosťou.“
Po prvých skúsenostiach pri organizovaní regionálneho kola súťaže FLL žiarske CVČ získalo dôveru
spoločnosti ANASOFT a Nadácie pre deti Slovenska.
Preto sa stalo organizátorom kvalifikačného semifinálového kola FLL pre krajiny V4 Maďarsko, Poľsko,

Česko, Slovensko a Bulharsko, ktoré sa uskutočnilo
v našom meste. „Tejto najväčšej robotickej súťaže
sa zúčastnilo 18 družstiev detí vo veku od 10 do 16
rokov pod vedením svojho trénera. Súťažné tímy
prešli kategóriou Robot design, Prezentácia výskumného projektu, Tímová práca a Robot game.
V každej kategórii pracovala porota a rozhodcovia,
ktorí hodnotili a výsledky podliehali hodnotiacemu
softvéru. Počas celej súťaže všetci súťažiaci i porota komunikovali v anglickom jazyku. Víťazi získajú
ocenenie a postup do medzinárodného kola pre
celú strednú Európu, odkiaľ môžu postúpiť na celosvetový festival,“ spresňuje Helena Gáfriková.
V Žiari nad Hronom si tento postup vybojovali tímy
KASAPIN40 z Bulharska, Hradečtí baračníci z Čiech,
Galeje z Košíc a divokú kartu spoločnosti ANASOFT
získal Talentum z Košíc.
K zdarnému priebehu celého súťažného dňa
prispela podpora vedenia mesta, ktoré prevzalo

V žiarskej nemocnici otvorili e-learningové centrum
Nie je závislý od časových faktorov a nemusí za
vzdelávaním cestovať niekoľko kilometrov.“ Vzdelávanie je k dispozícii 24 hodín. Ide o audiovizuálne
vzdelávanie s interaktívnou formou, kde si lekári
robia testy a zbierajú pri tom kredity.

Slovenská lekárska komora spúšťa najväčší
vzdelávací projekt v histórii slovenského zdravotníctva – bezplatný vzdelávací portál i-med.
sk, ktorý je financovaný z fondov Európskej
únie.
Stovky prednášok a článkov zo všetkých oblastí
medicíny, nahrávky z konferencií, videá z operácií
a denný prísun nových príspevkov zo všetkých oblastí medicíny je určený pre všetkých lekárov – všeobecných aj špecialistov. „Dnes sme v nemocnici
v Žiari nad Hronom prestavili projekt e-learningového centra, ktorý je určený pre členov lekárskej
komory, aby sa mohli vzdelávať po každej stránke,“
hovorí MUDr. Marian Kollár, prezident Slovenskej
lekárskej komory a dodáva: „Znamená to, že kredity, ktoré potrebujú na vzdelávanie, mohli získavať
aj inou formou ako na kongresoch. Je to iba alternatívna forma vzdelávania, projekt nemá ambíciu
vytlačiť ani kongresy či odborné časopisy. Má však
svoje výhody. Lekár môže študovať kedykoľvek.

Európska únia bude šetriť
peniaze našim lekárom
Prispievateľmi a autormi v projekte sú renomovaní slovenskí autori, najväčšie kapacity slovenského
zdravotníctva. „V Žiari sme otvorili v poradí tretie
e-learningové centrum. Centier bude viac ako sto
po celom Slovensku,“ konkretizuje Marian Kollár.
Do projektu boli zapojené všetky kraje, okrem Bratislavského, ktorý fondy EÚ nemôže čerpať. Ďalšie
centrá, ktoré budú otvorené ešte v tomto roku,
budú na východe Slovenska.
Na portáli www.i-med.sk je vzdelávanie zadarmo.
Portál umožňuje lekárom vzdelávanie doma, v práci alebo kdekoľvek, kde majú prístup k internetu.
Slovenská lekárska komora preto v súčasnosti zriaďuje e-learningové centrá s počítačmi a prístupom
na i-med.sk v nemocničných knižniciach či na regionálnych lekárskych komorách.
Projekt podporila Európska únia, Európsky sociálny fond a Operačný program vzdelávania.
(li)

garanciu nad týmto podujatím. Veľká vďaka patrí
za niekoľko dňovú prípravu súťaže všetkým zamestnancom Centra voľného času a Mestského
kultúrneho centra, okrem toho vďaku si zaslúži
spoločnosť Sapa Profily. Spoľahlivosť a profesionalita Centra voľného času sú zárukou pre pozíciu organizátora ďalšieho regionálneho kola v roku 2013.
(li)

Prvé stretnutie členov
Mestského mládežníckeho
parlamentu
Začiatkom mesiaca december sa oficiálne
prvýkrát stretli členovia Mestského mládežníckeho parlamentu mesta Žiar nad Hronom.
Po vzájomnom predstavení sa hlavného slova ujala naša koordinátorka, Dominika Švecová,
ktorá nám povedala, ako by si činnosť Mestského
mládežníckeho parlamentu predstavovala. Neskôr
sme sami hovorili svoje návrhy, ako by sme mohli
túto skupinku mladých ľudí prezentovať verejnosti. Návrhov padlo veľa, a zároveň sme sa dohodli
na ďalších stretnutiach a vzájomnej spolupráci. Potom sme sa už s chuťou vrhli na prípravu Mikulášskych dielní, ktoré sa uskutočnili v stredu 5. decembra. Na podujatí sme mali pripravených 7 tvorivých
dielní, kde si deti mohli vyskúšať výrobu rôznych
predmetov, ako sú vianočné oplátky, domáce medovníky, či vytvoriť si vlastnú pohľadnicu alebo mávatko. Deti boli hravé a snaživé a zato im Mikuláš
priniesol sladké odmeny. Okrem toho sa najbližšie
v rámci MMP uskutočnia aj voľby nášho predsedu,
podpredsedu a tajomníka, ktorí by náš parlament
viedli. Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť, Mestský
mládežnícky parlament pripravuje nové akcie a
projekty, ktoré budú čakať na vašu účasť.
Eliška Katinová, členka MMP

Okolie stojiska nie je zberný dvor
Zberný dvor na Ulici SNP č. 131 v areáli Technických služieb – Žiar nad Hronom, a. s. slúži
všetkým občanom mesta Žiar nad Hronom
na odovzdávanie odpadov. Zberný dvor je
k dispozícii každý pracovný deň a sobotu v čase
od 8.00 do 20.00 hod. Informácia o druhoch
odpadov, ktoré možno odovzdať na zbernom
dvore, je k dispozícii na zbernom dvore alebo
na odbore životného prostredia.
Občania mesta môžu nadrozmerný odpad (napríklad starý nábytok, sanitu, matrace a iné), ktorý sa
nezmestí do bežných zberných nádob v stojiskách,
ako aj odpad, ktorý nepatrí do bežných zberných
nádob (napríklad elektroodpad, nebezpečné odpady, pneumatiky a iné) odovzdať priamo na zbernom dvore. Napriek tejto skutočnosti mnohokrát

takýto odpad končí ako čierna skládka pri stojisku
alebo na verejnom priestranstve. Takýmto konaním sa staviame negatívne nielen k životnému
prostrediu, v ktorom žijeme, ale zároveň si vytvárame nekultúrne prostredie a zvyšujeme náklady
mesta na odstránenie takéhoto odpadu. Stojiská
zberných nádob nie sú v každej samospráve samozrejmosťou. Mnoho samospráv sa inšpirovalo
a stále inšpiruje zrealizovaným systémom stojísk
zberných nádob v našom meste. Stojiská sú účelovou stavbou pre zberné nádoby na komunálny odpad, preto je na nás všetkých, aby sme ich využívali
na tento účel (zber zmesového komunálneho odpadu a triedených zložiek z komunálneho odpadu
priamo do určených nádob). Nepotrebný odpad,
ktorý sa do zberných nádob nezmestí alebo tam

noviny.ziar.sk

Tvorivé dielne počas Mikulášskych osláv.
nepatrí, je potrebné odovzdať do zberného dvora
a nie k stojisku.
Na odovzdanie takéhoto odpadu môžu občania
mesta využiť aj dni čistoty organizovaného dvakrát
ročne. V roku 2013 sa Dni jarnej čistoty plánujú
od 18.3. do 23.3.2013 a Dni jesennej čistoty od 23.9.
do 28.9.2013. Zmena termínu z technických dôvodov je vyhradená.
OŽP

Mestské noviny | 11. december 2012

5

SPRAVODAJSTVO

Ako sme prežívali Vianoce v Horných Opatovciach pred 70 rokmi

Vianoce sú prístav lásky. Keď zazvonia zvony
a ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc, vtedy
odložte všetky starosti a prežite tieto sviatočné dni v šťastí a radosti. Štedrý deň, vigilia,
dohviezdny deň či kračun, to sú pomenovania
24. decembra. Štedrý deň je začiatkom sviatkov
aj zimného slnovratu. Vianoce sú vznešené až
srdce láskou zahorí, vždy ďakujem Bohu, keď
u nás na sviatočnom stole svieca sa rozhorí. Aj
keď Horné Opatovce zanikli, ale nám, niekdajším obyvateľom, cez tieto sviatky nám vždy
prichádzajú na um tradície, ktoré sa u nás dodržiavali.
Po advente nastalo najkrajšie obdobie roka – Vianoce. Keď na celom svete slávia príchod toho, čo
proroci predpovedali, príchod Mesiáša. Pred Štedrým dňom sa zdobil vianočný stromček. Zdobil
sa salónkami, jabĺčkami, postriebrenými orechmi
a medovníkmi. Retiazka bola z farebného papiera. Na Štedrý deň bol po celý deň pôst. Večera sa
skladala z kapustnice s hríbmi, nechýbali opekance
s makom alebo tvarohom, medové oplátky, cesnak alebo jabĺčko, varené ovocie, figy, hrach, víno,
kysnuté koláče a ryba. Keď večer o 17-tej hodine
zaznel hlas zvonov, celá rodina zasadla k štedrovečernému stolu. Pod stolom bola otiepka slamy
na pamiatku Ježiška, ktorý ležal na slame. Členovia

Vianočné zamyslenie
Blížili sa najkrajšie sviatky v roku –
Vianoce. Chodníky boli poprášené
bielym sniežikom a ulice preplnené
ľuďmi, ktorí zháňali potraviny a darčeky pre svoje domácnosti a rodiny, len
aby bolo všetko v súlade s rodinnými
tradíciami.
I keď si každoročne poviem, že sa nedám strhnúť nákupným ošiaľom a komerčným prístupom k Vianociam, vždy
to skončí rovnako. I toho roku som ešte
pozerala po výkladoch, či som na niečo
nezabudla a čo by mojich blízkych potešilo pod stromčekom. Ako som prichádzala k jednému obchodu, zbadala

rodiny povstali a spoločne sa pomodlili. Potom
otec zavinšoval so želaním zdravia i šťastia, poďakoval bohu za zdravie i za úrodu a že nikto z rodiny
nechýbal pri štedrovečernom stole. Počas večere
otec oznámil, že Ježiško už ide a zhasol petrolejovú lampu (pretože v tej dobe v našej obci ešte nebola zavedená elektrina). Pod rúškom tmy vyhodil
do povaly hrach, že Ježiško je už tu. Mamka dala
rýchlo darčeky pod stromček. Otec potom zapálil lampu a povedal, že Ježiško tu už bol. Deťom
od radosti žiarili očká a hneď si šli pre darčeky.
Po večeri deti išli po skupinkách po domoch
spievať vianočné piesne. Domáci ich obdarovali
koláčmi i korunku dali. Dedinou išli dvaja hudobníci, ktorí vyhrávali vianočné koledy. Keď sa dojedla
večera, nič zo stola sa nesmelo odniesť. Pre prípad,
že by prišla duša zo záhrobia, aby si mohla niečo
zo stola vziať. O 20-tej hodine bolo divadelné predstavenie, ktoré nacvičili ochotníci z divadelného
krúžku. V tom období ešte neboli televízory, takže
vstupenky do divadla boli týždeň pred premiérou
vypredané. Sála bola preplnená. Vďačné publikum
odmenilo účinkujúcich potleskom. Po divadelnom
predstavení všetci išli na polnočnú svätú omšu. Keď
zaznela pieseň Tichá noc, svätá noc, spontánnosť
ľudí sa nedá vyjadriť, každý spieval z celej duše.

S Betlehemom po celej dedine
Na Božie narodenie celá rodina išla do kostola.
V tento deň sa nechodilo na návštevy, všetci členovia rodiny boli doma. Na sviatok sv. Štefana ráno
deti chodili vinšovať tým, ktorí mali v rodine Štefana. Po obede sa navštevovali rodiny, aby si povinšovali. O 15-tej hodine sa opakovalo divadlo, ktoré
sa hralo pre deti a pre tých, ktorí sa naň nedostali
na Štedrý deň. O 18-tej hodine bola zábava. Tí, čo
usporadúvali zábavu, museli ísť najskôr pre povo-

som dvoch, asi sedemročných, chlapcov – cigánikov, opretých noštekom
skoro o výklad obchodu, v ktorom bol
vystavený malý Betlehem. Chlapci sa
držali tesne pri sebe a spievali si známu
koledu: „Povedzte nám, pastuškovia, čo
ste videli, keď ste sa tak o polnoci všetci
rozbehli.“ Chvíľu som postála a chcela
som sa im, keď dospievajú, prihovoriť. No boli takí zaujatí prezeraním si
postavičiek okolo Ježiška, že som si to
rozmyslela.
Cestou domov som pocítila výčitku,
či my dospelí nezabúdame na pravý
význam Vianoc a strácame ich duchovnú hodnotu.
Je dobre, že aspoň v deťoch to pravé
poslanie vianočných sviatkov pretrváva.
T.O.
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lenie na faru, až potom k richtárovi. Dievky, ktoré
prišli na zábavu, boli vyobliekané jedna krajšia ako
druhá. Keď mali hudobníci prestávku, mládež, ktorá bola v sále, sa dala do kruhu a spievali krásne
piesne, ktorých melódia sa niesla tichou dedinkou.
Od sv. Štefana chodili po dedine chlapci s betlehemom. Poobliekali si kožuchy hore futrom a zamaskovali sa. jeden mal v ruke ozembuch, sprevádzal
ich anjel. Bolo to dievča s blonďavými vlasmi v bielom a mala pripevnené krídla v ruke pokladničku.
Ľudia ich s radosťou vítali, nesmeli obísť ani jeden
dom. Všade ich pohostili a tiež aj nejakú korunku
hodili do pokladničky.
Až prišiel koniec roka a s ním Silvester. O 16-tej
hodine bola svätá omša – poďakovanie Pánu Bohu
za zdravie i za úrodu. Večera bola ako na štedrý
večer obohatená o rezeň a klobásu. Večer bola
silvestrovská zábava. Keď prišla polnočná hodina,
hudba prestala hrať, v sále sa zhaslo svetlo, svietilo len na javisku. Tí, čo boli v sále, povstali, hudba
zahrala hymnu a jeden z usporiadateľov vystúpil
s čašou vína a prítomným zaželal šťastie a zdravie.
Potom zábava pokračovala do tretej hodiny rannej.
Keď mládenci odprevadili dievky domov, chodili
až do rána v skupinkách po vinšovaní. Zabúchali
na okno a vinšovali takto: „Vinšujeme vám šťastlivý
nový rok, zdravie, šťastie a hojnosti Božieho požehnania.“ Gazda vstal z postele, ponalieval pálenky,
pripili si na zdravie, podali si ruky a išli do ďalšieho
domu.
Pripájam sa aj so želaním: „Ďakujeme tebe, ty
rôčik starý, že sme ťa prežili v šťastí i v zdraví. Čo
zaželať vám viac, keď príde nový rok zas? Pohody
a spokojnosti nech je u vás po celý rok do sýtosti.
Nech prežíva vždy váš domov zdravie, lásku, mier
a pokoj. Úspechov i šťastia veľa, redaktorom aj
do pera. Dobrá správa nech nás spája.“
Z úprimného srdca želá Viktor Obertáš.

Vianočné trhy s pestrou ponukou tovaru

Vianočné trhy sa tento rok uskutočnia od pondelka
17. do nedele 23. decembra. Predajné stánky môžete opäť navštíviť priamo na námestí.
Stánky s predajným tovarom budú tento rok pre návštevníkov
otvorené v čase od 10.00 do 18.00 hod. a stánky s občerstvením
od 10.00 do 20.00 hod. Pre návštevníkov Vianočných trhov bude
pripravených desať predajných stánkov a altánky na sedenie.
V predajných stánkoch budú predajcovia ponúkať zaujímavý
tovar zameraný na vianočné sviatky: vianočné ozdoby, sošky,
venčeky, sviečky, dekorácie, anjeliky, betlehemy, včelie produkty,
med, fľaškovú medovinu, oblátky, cukrovinky, orechy, sušené ovocie, syry a syrové výrobky, mäsové údené výrobky, pečené gaštany,
štrúdľu, syrové pagáčiky, keramiku, dekorované sklo, remeselné a
darčekové predmety, odevné doplnky, varené víno, punč a medovinu.
Súčasťou vianočných trhov bude i program, ktorý pripravilo
žiarske Mestské kultúrne centrum. Uskutoční sa od pondelka
17. do piatku 21. decembra vždy od 16.00 hod. Chýbať nebudú
vianočné koledy a vo štvrtok 20. decembra sa môžete tešiť aj
na živý betlehem.
(li)
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Vlastnú zbierku známok odhaduje na niekoľko tisíc eur

Miloslav Manica s manželkou Magdou..
Miloslav Manica sa zbieraniu známok venuje
už od svojho útleho detstva. Vo svojej zbierke
má tisícky známok, ktorých hodnotu odhaduje
na viac ako päťtisíc eur.
Ako Miloslav Manica hovorí, k zbieraniu známok
sa dostal doslova ako slepá kura k zrnu. „Zbieraniu
známok sa venujem už od svojich piatich rokov,“
spresňuje a dodáva: „Moja stará mama mala v Amerike brata, ktorý poslal na Slovensko známky. Keďže
som bol miláčik starej mamy, všetky som ich dostal
ja. Vtedy som však mal veľmi málo rokov, bol som
mladý a hlúpy, a tak som o známky prišiel. Starší
chlapci mi ich povymieňali za kadečo iné. Doma
mi to však neskôr vysvetlili a aspoň som sa poučil.“
Neskôr som sa už Miloslav zbieraniu známok venoval sporadicky. V Tisovci, kde vyrastal, nebol filatelistický obchod. Najbližší bol až v Banskej Bystrici.
„Cez prázdniny som chodieval ku krstným rodičom
do Bratislavy. Môj bratranec mal veľmi pekné zbierky. Napríklad z Maďarska, svätoštefanskú sériu, čo
je jedna z najkrajších. Krásnu mal aj zbierku Vatikánu.“
Keď začal Miloslav študovať na priemyslovke, zavolal si ho k sebe riaditeľ školy. „Pýtal sa ma, či zbieram známky a či ich môžem doniesť. Mal záujem
si niektoré z nich si vymeniť a keďže ja som nemal
celé série, súhlasil som. On mi potom dal celú jednu sériu poľských známok s kvetinami,“ spomína
filatelista.

som určitý čas pôsobil.“ Československé známky,
ktoré Miloslav začal odoberať, si zakladá do zásobníkov, ku ktorým pribudli aj pérové dosky a albumové listy. Postupne do svojej záľuby začal vkladať
aj značnú časť finančných prostriedkov. Koncom
osemdesiatych rokov začal študovať na vysokej
škole v Bratislave, kde bolo k umeniu bližšie. „Počas
štúdia som išiel z Bratislavy do Prahy na svetovú
výstavu poštových známok. Za jeden deň, ktorý
som tam strávil, sa nedali stihnúť pozrieť všetky
tri výstavy. Na jednej som však videl najvzácnejšiu
známku Modrý Maurícius.“ Vidieť ju chcelo veľké
množstvo ľudí a neváhali kvôli nej prestáť hodiny
čakaním v rade, keďže na celom svete sú z nej iba
tri kusy. Jedna chodí po výstavách a zvyšné dve
sú u zberateľov, ktorých totožnosť verejnosť nepozná. „Výstava však stála za to, dokázal som celý
deň počas výstavy vydržať bez jedenia,“ prezrádza
Miloslav.

Pri známkach zabúda na čas
Keď sa Miloslav doma venuje známkam, ocitá sa
v inom časopriestore. „Nepotrebujem jesť, ani piť,
nič si nevšímam. Za pol hodinu sa nedá nič stihnúť,
treba sa tomu poriadne venovať, aj celý deň. Okrem
času mi známky zaberajú aj veľa priestoru, pretože
na skladovanie všetkých albumov potrebujem veľa
miesta,“ priznáva Miloslav, ktorý známky lepí do albumov, kreslí im rámiky a píše k nim popisy. Keď sa
tomu venuje, v ruke má lupu a hľadá rôzne chyby
na známkach, rozlišuje iné písmo či zúbkovanie.
Najviac sa mu páčia, a odporúča ich tiež ako veľmi
vhodné na zbieranie, prvé československé znám-

Modrý Maurícius
Keď neskôr narukoval na vojnu, išla záľuba bokom. „Opäť som sa k zbieraniu známok dostal až
tu, v Žiari, kde som našiel svoje bydlisko. Zbieraniu známok sa odvtedy venujem systematickejšie.
Tu som sa dozvedel aj o filatelistickom klube, kde

Hodinka krásy v Mestskej obývačke
Vo štvrtok 29. novembra sa v Mestskej obývačke uskutočnila prednáška kozmetičky a vizážistky Beáty Hrúzovej z kozmetického štúdia
v Žiari nad Hronom na tému starostlivosť o pleť
a večerné líčenie.
Besedy sa zúčastnili väčšinou študenti zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari
nad Hronom, ktorých téma natoľko zaujala, že sa
chystajú štúdio navštíviť.
Bea otvorila prednášku starostlivosťou o pleť a
ako sa starať o pokožku v zimnom období. Pokračovala témou zápaly na pokožke a následne uvádza: „Neliečené zápalové procesy na pokožke môžu
viesť k akné a môžu sa rozšíriť.“ Ďalej prišlo na rad
líčenie. Študentky pozorne počúvali a po výzve
prednášajúcej pristúpili na líčenie. Po otázke – ako
dlho im to vydrží, Bea odpovedá: „Po nalíčení treba
make-up zafixovať špeciálnym fixatérom make-upu a tým bude líčenie trvácnejšie.“ Na záver prišli

na rad umelé riasy a trsy, dievčatá sa pretekali, ktorá si ich dá naniesť.
Dievčatá si teda prišli na svoje a teda sa priučili
ako sa správne starať o pleť a nalíčiť sa.
Petra Demková
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ky Alfonsa Muchu Hradčany. „Je ich 26 kusov rôznych farieb a rôznych druhov. Keď sa robili dotlače,
vznikli aj rôzne odchýlky farieb tej istej hodnoty.
Je to veľmi vďačná téma na zbieranie,“ vysvetľuje.
Známok Hradčian má Miloslav približne dvetisíc
kusov, ktoré sú rozdelené napríklad na opečiatkované a bez pečiatok. Dobrou témou na zbieranie
je podľa neho aj prezident Tomáš Garique Masaryk. Zaujímavosťou je, že jedine československé
známky sú ryté, ostatné štáty robia ofsetom. Miloslav zbiera aj známky z pohľadníc, ktoré sú riadne
orazené poštovou pečiatkou alebo príležitostné,
k určitým výročiam.

Túži po celej zbierke Hradčany
Zbieranie známok je finančne náročný koníček.
Pochopiteľne, drahé nie sú tak ani obaly, ale samotné známky. „Cena známky závisí od množstva
vydania. Čím menej, tým je vzácnejšia a drahšia.
Keď sa dostane medzi zberateľov a zberateľov pribúda, známok ubúda. Známka, keď je poškodená,
vyradí sa zo zbierky. Musela by byť veľmi drahá, aby
v zbierke naďalej zostala.“ Známky sa kupujú samostatne, ale dá sa aj naraz celá séria. Keď je zbierka
pohromade, je nielen pekná, ale zároveň drahá.
Samostatne už jednotlivé známky nemajú takú finančnú hodnotu. Finančné prostriedky vrazil Miloslav aj do filatelistického časopisu, ktorý roky odoberal a dnes ho má zviazaný vo zväzkoch.
Každý zberateľ túži po určitej známke, prípadne
po sérii, ktorú by chcel mať vo svojej zbierke. Miloslav nie je výnimka, preto nám prezradil, za čím
jemu srdce piští. „Za celou sériouHradčian, čo nie je
nereálne želanie. Keď však niekto vie, že o zbierku
stojíte, tak vedia cenu poriadne nadhodnotiť. Je
však určitá suma, ktorú som za zbierku ochotný zaplatiť.“ Pred sériou Hradčany, ktorých veľkú časť Miloslav vlastní, sa ešte používali maďarské a rakúske
známky, kde bola pretlač Pošta Československá
1919. „Tam sa ceny za jednu známku pohybujú približne na sedemsto až tisíc eur. Kupovať by som ich
však mohol, keby som mal v rodine nejakého milionára, ktorý by mi na ne daroval finančné prostriedky,“ hovorí na záver so smiechom Miloslav Manica.
(li)

Informovaný
sa vie chrániť
V dňoch 8. a 13. novembra sa v Základných
školách na Ul. M. R. Štefánika, Jilemnického
a Gymnáziu Milana Rúfusa uskutočnil prednáškový blok na tému Informovaný sa vie
chrániť.
Blok prednášok, ktorý viedol Jozef Kováč, príslušník MsP v Žiari nad Hronom v spolupráci
s ORPZ Žiar nad Hronom a CVČ Žiar nad Hronom, sa skladal z viacerých tém. Jednou z nich
boli riziká a nebezpečenstvá spojené s užívaním drog a iných omamných látok. Na prednáškach sa hovorilo aj o tom, ako sa zachovať
v prípade, že by bolo páchané násilie na vlastnej osobe. Poslednou témou bola ochrana svojho majetku pred zlodejmi.
(r)
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Hutník čítame už takmer 60 rokov
Len neviem, či to nie je na škodu novinárskej tvorby, lebo osobné stretnutia dokážu poskytnúť oveľa
viac, ako dopisovanie mailom alebo telefonovanie,“
zamýšľa sa dlhoročná redaktorka.

V minulosti trvala výroba
Hutníka sedem dní

Marta Žabková.
Snáď každý Žiarčan pozná časopis ZSNP Hutník, ktorý vychádza už od roku 1954. V súčasnosti patrí medzi najdlhšie vychádzajúce firemné časopisy na Slovensku.
V prvom roku vyšlo 8 čísiel Hutníka v rozsahu
dvoch väčších strán. Najdlhšie, od roku 1975, čiže
37 rokov v ňom pracovala a robila redaktorku
Marta Žabková. „Z tých 37 rokov som bola 4 roky
redaktorkou a 33 rokov vedúcou redaktorkou,“ spomína a dodáva: „Prvé čísla vyšli pod názvom Hutník
mieru. Vydavateľom boli vtedajšie Kovohuty Hron,
ktoré boli predchodcom ZSNP. Hutník vlastne začal
vychádzať v období, kedy sa ZSNP ešte len staval.“
Náklad sa počas histórie Hutníka odvíjal od počtu
zamestnancov. „V čase, keď som prišla do Žiaru, mal
náklad 7 000 kusov. Menil sa formát, počet strán
i periodicita. Najdlhšie obdobie to bol štvorstranový časopis na veľkom, tzv. stredoeurópskom formáte, ktorý vychádzal týždenne. Tradičným dňom,
v ktorý ho zamestnanci nachádzali na vrátniciach
bol piatok,“ spresňuje ďalej Marta Žabková. Ako sa
ďalej dozvedáme, proces samotnej tvorby článkov
bol podobný ako dnes. „Ťažisko tejto práce je vždy
v tvorivosti redaktora, no chýbali nám niektoré
technické vymoženosti, ktoré máme dnes. Písali
sme na klasických písacích strojoch a keď sme urobili viac preklepov, museli sme prepísať celú stranu,
lebo tlačiareň vyžadovala čisté rukopisy, prípustných bolo len pár chýb. Niektoré články sme prepisovali aj päťkrát, lebo v písaní na stroji sme všetci
boli len samoukovia.“ V tom čase redaktorom chýbal dnes samozrejmý internet, informácie tak získavali len z literatúry a časopisov, čo bolo podstatne
zdĺhavejšie. „Pracovali sme iba s pevnými linkami,
čo sa nedá porovnať s dnešnými mobilmi, ktoré
podstatne urýchlili prácu. Veľkou vymoženosťou
je i mailová pošta, dnešní novinári sa so svojim
zdrojom informácií nemusia vôbec stretnúť, všetko
vybavia otázkami a odpoveďami mailovou poštou.

Obrovský krok dopredu urobila technológia výroby novín. „My sme ešte do roku 1990 pracovali
s klasickými olovenými riadkami. Tie sme zalamovali do strán. Keď sa nám rozsypali, bol problém
poskladať ich, lebo to bol zrkadlový obraz textu
a ešte obrátený „hore nohami“, ktorý sme ale vedeli
celkom slušne čítať.“ V tom čase chodili redaktori
zalamovať jednotlivé strany časopisu každý týždeň v stredu do tlačiarne v Banskej Bystrici alebo
vo Zvolene. Výroba Hutníka trvala týždeň. „V pondelok sme do tlačiarne museli doručiť rukopisy, aby
bol v piatok vytlačený,“ konkretizuje ďalej Marta
Žabková.
V roku 2003 začal v ZSNP reštrukturalizačný proces. Počet zamestnancov sa postupne znižoval
a z bývalých aktivít ZSNP vznikali samostatné firmy,

ktoré prešli do vlastníctva iných majiteľov. „Náklad
Hutníka sa znižoval a periodicita sa zväčšovala,
pretože pre ZSNP už pri zmenšujúcom sa počte
zamestnancov nemalo význam vydávať noviny
týždenne. V roku 2008 sa k vydávaniu pridali tri
ďalšie firmy priemyselného parku – Slovalco, ŽHS,
Remeslo. Hutník až do júla 2012 vychádzal mesačne.“ Hutník tak bol počas celého obdobia vychádzania zameraný na informovanie o práci a živote
v ZSNP, v posledných rokoch aj firiem Slovalco, ŽHS
a Remeslo. Informoval aj o dianí v meste a prinášal užitočné informácie z viacerých oblastí. Podľa
Marty Žabkovej, redakcia vždy žila veľmi dynamicky a v oblasti komunikácie so zamestnancami bola
permanentne v prvej línii. Po zmene spoločensko-ekonomických podmienok v roku 1990 redaktori
sledovali a aj sa zapájali do boja za dokončenie

modernizácie výroby hliníka. „V roku 1992 sa stal
generálnym riaditeľom ZSNP Ing. Pittner, ktorý nepripúšťal inú možnosť ako dokončenie modernizácie. Bojoval proti neuveriteľne silnému odporu širokej verejnosti, ktorá žiadala skončiť výrobu hliníka
v Žiari nad Hronom a pritom s celým tímom vtedajšieho vedenia ZSNP hľadal cestu, ako modernizáciu
dokončiť. Napriek obrovskému množstvu prekážok
sa to podarilo a dnes máme v Žiari mimoriadne
úspešnú firmu – Slovalco. Keď Ing. Pittner v roku
2002 na Bratislavskom hrade preberal vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž, s redaktormi ATV
sme konštatovali, že toto vyznamenanie je naozaj
v správnych rukách,“ spomína.

„Novinárčina ovplyvnila
celý môj život“
V roku 2002 prišiel do ZSNP nový majiteľ a nasledujúce roky reštrukturalizácie boli dosť ťažké.
Vedenie ZSNP muselo prijímať aj nepopulárne
opatrenia ako je znižovanie stavu zamestnancov.
Následne prišli predaje výrob a dnes je areál sídlom
silných domácich a zahraničných firiem, ktoré výroby bývalého ZSNP ďalej rozvíjajú a poskytujú prácu
minimálne takému počtu zamestnancov ako ZSNP
pred reštrukturalizáciou. „Za najväčšie pozitívum
práce novinára považujem skutočnosť, že ho nenechá zakrpatieť. Že ho núti sledovať všetko nové, že
sa stretáva s ľuďmi, ktorí ho obohacujú, že sa môže
učiť od špičkových profesionálov. To malo vplyv
na celý môj život. Napríklad aj v rodinných financiách sledujem efektívnosť investícií tak, ako je to
praxou vo firmách. Jednoducho sa sama seba opýtam, či je investícia, ktorú sa chystám urobiť nevyhnutná a aký efekt prinesie. Nemôžem povedať, že
by som v živote neurobila zlú investíciu, ale vyhla
som sa plytvaniu a dobovým davovým nákupným
a iným psychózam, v dnešnej dobe veľmi podporovaným aj agresívnou reklamou,“ dodáva na záver
Marta Žabková.
(li)

Prvé číslo Hutníka.

Formálne a neformálne vzdelávanie

Čo majú spoločné dôvera, lietanie, mládež
a kompetencie? Na prvý pohľad možno nič.

Účastníci stretnutia mladých ľudí, Slovenského
inštitútu mládeže Iuventa a BBSK – Pohronského
osvetového strediska v Žiari nad Hronom, ktoré sa
konalo 21. novembra v jeho priestoroch, by však
tvrdili niečo iné.
Netradičnou formou hier, prostredníctvom zážitkového vzdelávania sa všetci, ktorí sa ho zúčastnili,
oboznámili nielen s pojmami spomínanými v úvode. Naučili sa tiež, čo je to formálne a neformálne
vzdelávanie, čo znamená práca v tíme, ale predovšetkým ako sa dá využiť to, čo nás baví na prípravu finančne podporovaného projektu. Všetky tieto
informácie sprostredkovala prítomným študentom
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regionálna odborná riešiteľka Darina Diošiová z Iuventy. Pomocnú ruku pri výbere vhodných kultúrnych aktivít žiakom podali odborní pracovníci Pohronského osvetového strediska. Nápomocná bola
aj koordinátorka práce s mládežou za naše mesto,
Dominika Švecová, ktorá predstavila prácu a poslanie obnoveného Mládežníckeho parlamentu. Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb
už vedia ako mladý človek, ktorý má chuť urobiť
niečo pre seba alebo svoje okolie, môže pre svoj
projekt alebo svoju školu získať finančnú podporu.
Mgr. Jela Šuleková, POS
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4-DŇOVÁ ZIMOVAČKA LEN ZA 49 EUR

AKO NA CELIAKIU

Posledná šanca pre tých, ktorí sa nestihli prihlásiť na Zimný tábor - Winter days. Tábor sa
uskutoční od 26.12. do 29.12. 2012, preto neváhajte a využite poslednú možnosť za bezkonkurenčnú cenu. Sánkovačka, guľovačka,
lyžovačka, chatovačka, kúpanie v liečivej vode,
zimné hry, napínavá nočná hra či tanečné štúdio s Biosom a Borisom. Toto je ten pravý zážitkový vianočný darček pre deti a mládež.
Prežite žiarivé sviatky s Tábormi ZAŽIAR. Viac
na www.taboryzaziar.sk.

Mestská obývačka
Možno ste sa aj vy alebo vaši najbližší práve zaradili medzi celiatikov. Život s celiakiou určite môže
byť životom bez kompromisov.
Chcete sa opýtať viac? MUDr. Andrea Gelienová,
gastroenterológ v spolupráci s lekárňou Nukleus
vám prezradia ako na celiakiu. Preto príďte dňa
11. decembra (t. j. utorok) o 15.30 hod. do Mestskej obývačky, kde okrem iného budú prezentované potravinové produkty vhodné pre celiatikov, ktoré si môžete v lekárni zakúpiť.

Hľadám domov
ENYA

Enya je maličká sučka. Má asi 2 mesiace,
bude menšieho vzrastu (do 10 kg), má krátku srsť. Je vhodná skôr do bytu alebo domu
s prístupom do vnútra. Bude odčervená, očkovaná, čipovaná.
DUMBO

Dumbo je 2 mesačné
šteniatko, kríženec. Bude
stredného vzrastu. Dumbo
bude odčervený, očkovaný,

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Divadlo poézie
Podujatie určené pedagógom, recitátorom, zanieteným sympatizantom umeleckého prednesu.
Zámerom organizátorov je poskytnúť priestor
na prezentáciu a tvorivý rast všetkým záujemcom
o umelecké slovo, sprostredkovať poznatky a metódy práce s literárnym textom. Prehĺbiť literárne
poznanie, tvorivosť, kultivovanosť jazyka, zmysel
pre rytmus, vzťah ku kultúrnej a umeleckej hodnote. Dňa 12. decembra o 16.00 hod. v POS Žiar
nad Hronom.
•Spoonriverská antológia – divadlo poézie
amerického básnika Edgara Lee Mastersa. Príbehy
obyvateľov mesta Spoonriver. Dramaturgia a réžia:
Tomáš Šteidl. Účinkujú: Divadelný súbor ATĎ – žiaci 2. stupňa literárno-dramatického odboru ZUŠ Z.
Strnadovej – Parákovej. Dňa 12. decembra o 16.00
hod. v sále POS.
MESTSKÁ KNIŽNICA MICHALA CHRÁSTEKA

Od 20. decembra 2012 do 3. januára.2013 sa
mení výpožičný čas v Mestskej knižnici.
•Oddelenie pre dospelých
Po – Pia 8.00 do 15.00 hod.
obedňajšia prestávka 12.00 do 12.30 hod.
•Detské oddelenie
V detskom oddelení sa mení výpožičný čas
od 20. decembra 2012 do 8. januára 2013.
Po – Pia 8.00 do 15.00 hod.
– obedňajšia prestávka 12.00 do 12.30 hod.
Dňa 31.decembra 2012 bude knižnica zatvorená.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Na potulkách planétou
Cestopisno-relaxačné
pásmo.
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 13. decembra o 19.00 hod.
•Planetárium deťom
– Uffove dobrodružstvá na Marse
Program pre mladších školákov približujúci slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy. V UFO sále
si deti v interaktívnom rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje znalosti o astronómii
a na záver, v prípade priaznivého počasia, si vyskúšajú ako sa pozoruje obloha astronomickým ďalekohľadom. Dňa 14. decembra o 16.00 hod.
•Večer pod hviezdou oblohou
– Náš pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty ľudského
poznania vám vyrozpráva program vo Hviezdnej
sále. Za priaznivých poveternostných podmienok
nasleduje pozorovanie astronomickou technikou.
Dňa 14. decembra o 18.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

11.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
12.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
13.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
14.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
15.12. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris
16.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
17.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
18.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
19.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
20.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
21.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
22.12. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
23.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
24.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
25.12. 8.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
26.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Janského
27.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
28.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
29.12. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 3
30.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
31.12. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
1. 1. 8.00 – 21.00 lekáreň Iris
2. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
3. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
4. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
5. 1. 13.00 – 21.00 lekáreň Flora
6. 1. 8.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
7. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
8. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
9. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
10. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
11. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
12. 1. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
13. 1. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
14. 1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
15. 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

15.12. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
16.12. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
22.12. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
23.12. MUDr. Anna Némethová, ProCare, Priemyselná ul., Žiar nad Hronom
24.12. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
25.12. MUDr. Z. Hajdučáková, ProCare, Priemyselná ul., Žiar nad Hronom
26.12. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
29.12. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
30.12. MUDr. E. Považancová, ProCare, Priemyselná ul., Žiar nad Hronom (601 30 20)
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čipovaný.
AURA

Auru priviezla hliadka
Mestskej polície. Vyzerá ako
kríženec belgického ovčiaka – malinoisa. S psami je
znášanlivá. Má asi 4 roky
a je vhodná do rodinného
domu.
LADY

Lady je asi 8-mesačný
kríženec. Je veľmi milá a
priateľská. Bude stredného
vzrastu, vhodná do bytu
alebo do rodinného domu
s prístupom do vnútra.
Bude odčervená, očkovaná, čipovaná. Nový
majiteľ podpisuje zmluvu a súhlas s kastráciou.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737
alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 609
772 ( prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).

Z pera čitateľa
VERTE ČI NEVERTE

Keď som chodil do štvrtej triedy, tak sme sa
so spolužiakom rozhodli si vyskúšať sily v pretláčaní rúk. Tento šport začínal byť v našom
meste veľmi populárny. Cez veľkú prestávku
sme sa dali do toho. Po chvíli fučania spolužiak zbledol a zdvihnutou ľavou rukou mi dal
signál, že sa vzdáva. Pýtam sa ho: „Čo je?“ „Asi
sa mi zlomila kosť v ramene.“ „Netrep.“ Nechcel
som tomu hneď uveriť. Ale, keď som videl jeho
bolesťou skrúšenú tvár, tak som uveril. Najviac
ma potešil tým, že to na mňa učiteľke nepovedal. Darmo doňho domŕzala: „Priznaj sa, kto
ti to spravil.“ Kosť v ramene sa mu, našťastie,
po čase dobre zrástla.
Teodor Komenda

POLÍCIA ZNÁMA – NEZNÁMA

Výstava výtvarnej súťaže pre MŠ a ZŠ Polícia
známa – neznáma v priestoroch Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom.
Výstava potrvá do 15. januára 2013.
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PREDAJ
•Predám kabínku na skúšanie odevov. Konštrukcia z antikoru v kombinácii s čiernou dyhou a zrkadlom. Cena dohodou. T: 0903 507 045
14/25

www.geodesy-service.sk

•Predám svadobné šaty vhodné na prešitie na stužkovú slávnosť alebo
15/25
na ples. T: 0905 586 792
•Predám športový kočík Coletto - Amico používaný asi pol roka. Kočík je v záruke. Ku kočíku dám nánožník, slnečník, pláštenku a tašku.
V prípade záujmu foto pošlem mailom. Cena: 160 € + dohoda.
T: 0907 389 824
17/25
•Predám detský písací stolík s nadstavcom, veľmi kvalitný. Cena nového:
200 €. Pohovka s úložným priestorom, modro - béžová s vankúšmi, krátko
používaná v dievčenskej izbe. Modro - zelený detský luster, delfíny, drevený. Všetko spolu. T: 0907 858 187
18/25

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

•Predám zbierky kníh Strážna veža, roč. 1993 - 2000, 2003 - 2007, Prebuďte sa roč. 1993 - 1999, 2001 - 2007, Hlubší pochopení písma zv. 1 a 2.
Ročenky v tematike a zošitové mesačné výtlačky Strážnej veže. Cena dohodou. T: 0949 573 231
27/25

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

•Predám priestrannú pohodlnú zelenú sedaciu súpravu (sedačka + dve
kreslá). Cena: 50 €. T: 0907 226 252
29/25

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 1-izbový byt v ZH, cena: 20 000 €, alebo dám do podnájmu.
Cena dohodou. T: 0908 776 157
6/25
•Predám ovocnú záhradu, zariadenú zrubovú chatku, pivnicu, altánok
s krbom. Na pozemku je elektrina, voda. Lokalita: Janova Lehota – Pieskova
baňa. Cena dohodou. T: 0948 261 640
7/25

•Predám 1-izbový byt s balkónom, 3. poschodie, výťah, byt je v pôvodnom stave. Byt sa nachádza na Etape. Cena: 16 500 €, zľava možná.
T: +420 608 631 305
10/25
•Predám zrekonštruovaný byt v ZH, na Sládkovičovej ulici 2. Je
na prízemí. Čiastočne zariadený. Plocha 51 m2. Cena: 29 000 €, dohoda
možná. T: 0944 096 421
20/25
•Predám 3-izbový byt v Hliníku nad Hronom, Strojárska ul., pôvodný stav,
3 x balkón, 3. poschodie/10, rozloha 75 m2. Cena: 26 000 €. T: 0904 403 526

21/25

•Predám 3-izbový panelový byt s loggiou v OV s výmerou 72 m2,
na 5. zo 7 poschodí, v zateplenom a zrekonštruovanom bytovom dome na
Hviezdoslavovej ul. v Žiari nad Hronom. Cena dohodou. T: 0903 844 672
24/25

•Predám 2-izbový tehlový byt. Cena: 32 000 €. Čiastočne prerobený, prízemný. Byt je v blízkosti centra. T: 0915 333 069

26/25

•Predám priestranný 3-izbový byt v Hliníku nad Hronom.
T: 0905 598 012

32/25

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpime rovinatý stavebný pozemok z IS s rozlohou okolo 1000 m2
v obci Lovčica – Trubín. Šírka pozemku min. 23 metrov. T: 0903 593 344 a
11/25
0907 698 166

•Kúpim veľký 1-izbový alebo menší 2-izbový byt v ZH. T: 0905 224 142 1/25

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do prenájmu garsónku v blízkosti centra ZH. T: 0905 327 702 8/25
•Prenajmem dlhodobo 1-izbový byt, Etapa, voľný od 1. januára 2013.
T: 0908 288 536
12/25
•Hľadám do podnájmu zariadený 3-izbový byt alebo RD, v ZH alebo v blízkom okolí. S kuchynkou, kúpeľňou a WC, možnosť parkovania pre 2 – 3 osobné automobily, funkčný televízor, internet, slušné
prostredie a susedia. Predpokladaná doba prenájmu od 1.1.2013
do 31.12.2014 (2 roky). Solventnosť s vysokou platobnou morálkou, korektnosť v jednaní. T: 0917 595 801
13/25
•Hľadám do podnájmu 1-izbový byt alebo garsónku. Aspoň čiastočne
zariadenú, do 250 €. Od 15.12. T: 0917 183 162
22/25
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt, prerobený, s čiastočným zariadením + chladnička a práčka. Slušný vchod, 2. poschodie, neďaleko centra. Len nefajčiarom. Platba mesiac vopred. Voľný
od 1.12. T: 0948 343 744
23/25
•Dám do prenájmu 2-izbový tehlový byt. Cena: 295 € /mes. aj
s energiami, čiastočne prerobený, blízko centra mesta aj obchodných sietí.
Byt je prízemný. T: 0915 333 069
25/25
•Dlhodobo prenajmem 2-izbový tehlový byt pri tržnici v ZH, čiastočne
zrekonštruovaný, čiastočne zariadený, vymenené plastové okná. Byt je
voľný od 1.12.2012. Cena: 270 €/mes. vrátane energií + internet + digi TV
(jedna platba vopred). T: 0905 396 041
30/25

•Dám do prenájmu 2-izbový byt v ZH. Nájom: 300 € mesačne
s energiami. T: 0905 598 012
31/25

AUTO MOTO
•Predám nové pneumatiky: 155/80 R14 a 185/60 R14 + disky, sada let-

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME

BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad
Hronom, Ul. Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena 12.699 EUR (pôvodná
cena: 15.500 EUR), výmera: 22 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, pôvodný stav. Cena: 29.000
EUR, výmera 50 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom,
širšie centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 29.990 EUR, výmera: 54 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom,
širšie centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 31.500 EUR, výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom,
Ul. Dukelských hrdinov – oplotený areál Penzióna ŽIAR, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 22.900 EUR, (pôvodná cena 24.900
EUR), výmera: 61 m2
•3-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa, kompletne
zrekonštruovaný. Cena: 52.000 EUR, výmera:
75 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom,
Ul. Š. Moysesa, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 40.000 EUR, výmera: 64 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad
Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom
stave. Nová cena: 35.000 EUR, (pôvodná cena
36 .900 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari
nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 42.000 EUR, výmera:
69 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari
nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000 EUR,
výmera: 80 m2
•2-izbový tehlový byt vo Vyhniach, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 30.000 EUR, výmera: 65 m2

DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 42.900 EUR,
(pôvodná cena 71.000 EUR), výmera pozemku: 1.056 m2
•Rozostavaný RD v Lutile. Nová cena: 99.000
EUR, (pôvodná cena 110.000 EUR), zastavaná
plocha: 298 m2, úžitková plocha: 360 m2,
výmera pozemku: 1.819 m2
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 69.160 EUR, zastavaná plocha: 299 m2, výmera pozemku:
1.614 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave.
Nová cena: 49.900 EUR, (pôvodná cena
68.000 EUR), výmera pozemku: 1.186 m2
•RD v Kľačanoch, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 29.900 EUR, výmera pozemku: 734 m2
•rekreačný dom v Kremnici, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 67.500 EUR, úžitková
plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2
POZEMKY:
•stavebný pozemok v Lutile (časť „Nová Lutila“), určený na stavbu RD, siete na pozemku.
Cena: 41.000 EUR, výmera: 694 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR, výmera: 784 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom
(Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena:
254.5000 EUR, výmera: 5.090 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul.
SNP), určený na priemyselnú výrobu, siete
na a pri pozemku. Nová cena: 86.000 EUR,
(pôvodná cena: 100.000 EUR), výmera 3.116
m2
OSTATNÉ:
•rekreačná chata v Janovej Lehote, časť
Dérerov mlyn, výmera pozemku 270 m2, zastavaná plocha 33 m2. Cena: 23.500 EUR

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

16/25

19/25

•Predám Mitsubishi Carisma, r.v. 1995, 1,6 benzín, najazdené 205 000 km,
na zimných gumách. Cena: 700 €. Bližšie info po telefóne.
T: 0907 389 824
33/25

•Hľadám prácu ako opatrovateľka, veľmi rada pomôžem aj pri domácich

ných a zimných. T: 0903 377 346

Predám celokožený štvorramenný volant bez multifunkčného ovládania
s komplet airbagom. Zachovalý, nepoškodený, z Fabie 1 Elegance, r. v.
12/2007, pasuje aj do Octavie 2, Fabie 2. Cena pevná: 80 €. Len seriózny
záujem. T: 0907 212 628
2/25

ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí u vás alebo u mňa doma. Rada

prácach (žehlenie, upratovanie). T: 0919 397 682

sa postarám o vaše deti. S opatrovaním mám skúsenosti. Teším sa na spo9/25
luprácu. T: 0915 471 830

•Ponúkame prácu predavača/-čky záb. pyrotechniky od 6.12. do 31.12.
v našej predajni v Žiari nad Hronom a v Banskej Štiavnici. Podmienky: vlastný telefón, zodpovednosť, bezúhonnosť. T: 0902 506 395

noviny.ziar.sk

28/25

SLUŽBY
•Ponúkam opravy a predaj šijacích strojov a náhradných dielov.
T: 0907 129 671

34/25
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SPOMIENKADotĺk
Len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 24. decembra si pripomenieme 5 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
otecko a starý otecko
Jozef Grolmus.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKADotĺk

Ten, kto zostal v spomienkach
iných neumrel,
ale stále žije v srdciach tých,
ktorí ho milovali.
Dňa 5. decembra sme si pripomenuli okrúhle výročie – 20 rokov od chvíle,
keď nás náhle opustil náš drahý a starostlivý
manžel, otecko a starý otecko
Ľudovít Kováč
zo Žiaru nad Hronom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, dcéra, syn a vnúčatá.
SPOMIENKADotĺk
Prišlo to tak zrazu, nečakane
a nádeje na život už niet,
Zostalo prázdne miesto v dome
a pár nedokončených viet.
Cítime veľký smútok a žiaľ,
zrazu nič nie je také,
ako by si človek prial ...
Dňa 11. decembra uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil manžel, otec a starý otec
Tibor Nagy.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichu spomienku.
Smútiaca rodina.
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SPOMIENKADotĺk
Osud je občas krutý,
nevráti čo raz vzal,
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 19. decembra si pripomíname 20. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel a otec
Ján Holub.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Spomína manželka, deti, brat s rodinou a ostatná rodina.
SPOMIENKADotĺk

Smútime,
no necháme ťa tíško spať,
Čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 17. decembra si pripomenieme 3. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá mamička
Gizela Goralková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si s nami.
Spomínajú dcéry Valika, Hela, Gizka a syn
Dano s rodinami.
SPOMIENKADotĺk
Len kytičku kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci spomínať.
Dňa 18. decembra si pripomíname 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil manžel a otec
Ján Feben.
Spomína manželka, deti a ostatná rodina.

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

Tel.: 0905 332 388

SPOMIENKADotĺk
Odišla si tíško
ako keď rosa padá za rána,
ale tvoje miesto
v našich srdciach
navždy zostáva.
Dňa 27. novembra sme si pripomenuli smutné 5. výročie, keď nás navždy opustila naša milovaná dcérka
Barborka B.
S láskou spomínajú rodičia a celá rodina.
SPOMIENKADotĺk

Očiam si odišiel,
v srdci si zostal.
Spomienka na teba
nikdy nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 29. decembra si pripomíname 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý
Ondrej Šouc.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKADotĺk
I keď nie si medzi nami,
v srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 3. decembra uplynulo
8 rokov od smutnej chvíle, keď
nás opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Jozef Olajec.
S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami.
SPOMIENKADotĺk
Dňa 28. novembra sme
si pripomenuli 4. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš otec
Tomáš Kupči.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKADotĺk
Kto bol milovaný,
nie je zabudnutý...
Dňa 12. decembra si pripomíname nedožitých 62 rokov
nášho drahého manžela, otca

a starého otca
Ľudovíta Šuchmu.
Manželka a dcéry s rodinami.
SPOMIENKADotĺk
Dňa 29. decembra 2012 uplynie 15 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.

noviny.ziar.sk
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Imatrikulácia na „Štvorke“

Poznávací zájazd do Londýna
V dňoch od 14. do 18. novembra sme sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do hlavného
mesta Veľkej Británie – do Londýna. Naša cesta
viedla cez Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko a od Anglicka nás delilo už
len more, cez ktoré sme sa dostali tunelom popod La Manche.
Po dlhom cestovaní sme sa nadránom konečne
dostali do Londýna, kde začal náš bohatý program,
s ktorým nás oboznámil sprievodca. Druhý deň
začal pešou prehliadkou Londýna a rôznymi zaujímavosťami, medzi ktoré patrili napríklad Big Ben,
Westminster, Konská stráž, Buckinghamský palác,
Britské múzeum, Trafalgarské námestie, nákupná
ulica Oxford Street, ale najviac nás zaujal Big Ben,
ktorého vežička bola vysvietená na zeleno. Znázorňovalo to, že práve zasadá parlament a my sme to
mohli vidieť na vlastné oči. Náš deň sa ukončil tým,
že sme autobusom prišli do hotela pod názvom
King Solomon, ktorý sa nachádzal v židovskej štvrti.
Tretí deň, plný vzrušenia po nových zážitkoch, sme
začali chutnými raňajkami. Neskôr sme sa pobrali
do Kráľovskej hvezdárne s nultým poludníkom, námorného, prírodovedného, geologického, vedecko-technického múzea. Našu najväčšiu pozornosť

sme venovali Madame Tussauds, kde sme videli
voskové figuríny rôznych osobností sveta a Londýnskemu oku, odkiaľ sme zas mohli obdivovať
večerný Londýn v plnej kráse. Posledný deň v Londýne sme strávili v časti City of London, prehliadkou Tower of London, nádherným mostom Tower
Bridge, prešli sme sa po južnom nábreží Temže, dostali sme sa aj k lodi Francisa Drakea, Skakespearovskému divadlu Globe a na záver celého výletu sme
sa dostali ku katedrále svätého Paula, odkiaľ sme sa
vracali domov.
Poďakovanie patrí našej pedagogičke Márii Nárožnej, ktorá nám tento výlet umožnila.
Simona Repiská a Daniela Riesová,
VIII. A, ZŠ na Ul. Dr. Janského

V piatok 23. novembra prežívali prváci zo Základnej školy na Jilemnického ulici pod vedením
svojich vychovávateliek nevšedné chvíle. Čakalo
na nich slávnostné prijatie do cechu žiackeho.
Priestor školskej jedálne sa zmenil na veľký včelí úľ, ktorý postupne zaplnili prváci z oboch tried.
V pásme plnom tanca a súťaží prítomným rodičom
a hosťom predviedli, čo všetko už dokážu. Po tomto
nebojácnom predstavení a spoločnom sľube pasovala každého prváka „včelia kráľovná“ a prijala medzi nás – usilovné včielky „Štvorky“. Slávnosť vyvrcholila spoločnou zábavou. Drahomíra Štrbíková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU
ŠKOLOU Š. MOYSESA

„Štvorka“ sa prispôsobuje trendom doby
Zdravý životný štýl – slovné spojenie, ktoré
dnes počujeme veľmi často. Zamestnanci a žiaci
„Štvorky“ sa s ním stretávame aj v praktickom
živote.
Už druhý školský rok sa v škole učí nový predmet
s názvom Zdravý životný štýl (ZŽŠ). Keďže sa snažíme vyučovať v intenciách modernej školy, tak
predmet vyučujeme v anglickom a nemeckom jazyku už od 1. ročníka. V tomto školskom roku sme
posilnili jeho výučbu na dve hodiny týždenne. Žia-

ci sa na hodiny veľmi tešia, pretože tu naozaj platí
„škola hrou“. Zaujímavými a hravými metódami
sa v spolupráci so svojimi učiteľkami oboznamujú
s novými slovíčkami, piesňami... V týchto dňoch
prebiehajú stretnutia riaditeľa školy Mariana Majzlíka s riaditeľmi základných škôl mimo mesta Žiar
nad Hronom, na ktorých diskutujú o možnosti zaradenia výučby tohto predmetu aj do vzdelávacích
programov ostatných škôl.
Drahomíra Štrbíková

•Predaj náboženskej literatúry
Srdečne vás pozývame na predaj náboženskej literatúry vo vestibule cirkevnej
školy v dňoch od 12. do 14. decembra
2012 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod..

•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 20. decembra (t. j. štvrtok) v čase od l6.00 hod. do l8.00 hod. na
predstavenie Živý Betlehem.

Ako podať prvú pomoc

čakala aj skúška ich získaných znalostí z I. pomoci,
ktorú pre nich pracovníčky RÚVZ vo forme súťažného kvízu pripravili.
Andrea Mazan

Prečítajte si obľúbený časopis
Mestská knižnica
Michala Chrásteka
v Žiari nad Hronom
ponúka svojim čitateľom možnosť prečítať si svoj obľúbený
časopis.
Časopisy si môžete
zapožičať domov, alebo prečítať v priestoroch knižnice každý
deň (okrem stredy)
od 8.00 do 18.00 hod.,

•Jasličková pobožnosť
Žiaci cirkevnej školy v Žiari nad Hronom
vás srdečne pozývajú na Jasličkovú pobožnosť dňa 25. decembra o 14.30 hod.
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie.

v stredu od 9.00 do 15.00 hod.
Vyberte si z ponuky časopisov ten svoj:
•Záhradkár: najlepší odborník na kvety a záhradu,
•Zdravie: fit, krása, pohoda,
•Urob si sám: hobby magazín, časopis pre domácich majstrov,
•Profit: inšpirujte sa,
•Historická revue: vedecko-populárny časopis
o dejinách,
•Geo: objavovať a chápať svet,
•PC Revue: sprievodca digitálnym svetom,
•Communication Today: vedecký časopis z oblasti
masmediálnej a marketingovej komunikácie. (r)
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Svätkrížske námestie 1287/77 ( malý park) ZH

Deti zo Školského klubu detí pri Základnej
škole na Ul. Dr. Janského v dňoch od 19. do
23. novembra navštívila pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Cieľom
návštevy bolo naučiť deti správne podať prvú
pomoc.
Deti počas štyroch dní získavali poznatky a vedomosti z podania prvej pomoci, napríklad pri
uštipnutí hadom, popálení sa či zastavení krvácania z nosa. Ošetrenia si mohli vyskúšať na vlastnej
koži. Deťom sa táto forma získavania vedomostí
a poznatkov veľmi páčila, každý si chcel vyskúšať
ošetrenie zraneného. V závere týždňa na školákov

N
Y
sladkostí
L
t
e
v
E
s
V
E
PRIJÍMAME VIANOČNÉ OBJEDNÁVKY
Pre diabetikov, celiatikov, torty
Predaj cukrárenských výrobkov
Najlacnejšie v SR – všetko pre cukrárov
(poťahové hmoty, tácky, jedlé oblátky,
cukrové posypy, ozdoby...)
Každý piatok hudobné večery – živá hudba.
Každý mesiac špeciálne akcie
(napr. stavanie snehuliakov)
Osobne v cukrárni, mailom (formulár
na stránke www.evelyn.sk
www.evelyn.sk),), telefonicky:
0907 817 153, 0905 798 542
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Na východe sa Žiarčanom nedarilo
BASKETBAL - KADETI

BK Michalovce – MŠK BK Žiar nad Hronom
65:64 (9:13, 26:29, 46:42)
Strelci: Kašša 27, Šouc 21, Supuka 8, Piatrik 2,
Obert 2 body.
Žiarčania od úvodu zápasu boli lepším družstvom, no nevedeli to využiť a dotiahnuť zápas
do víťazného konca. Kopec nevyužitých príležitostí a slabá streľba spod koša dovoľovala domácim držať sa na nerozhodnom stave. V závere mali
rozhodnúť trestné hody hostí, ale boli neúspešné
a práve zázračná trojka domácich v poslednej sekunde rozhodla o prehre žiarskeho družstva.
BK TU ESPRIT Košice – MŠK BK Žiar nad Hronom 79:54 (39:9, 47:26, 64:42)
Strelci: Kašša 24, Supuka 11, Šouc 8, Skladan 5,
Valo, Obert, Páleník 2 body.
Košické družstvo bolo favoritom a ukázali to

hneď v prvej štvrtine. Družstvo hostí hralo veľmi
bojácne a nevedelo si poradiť z rýchlymi protiútokmi. Po menšej prestávke medzi štvrtinami
i zmenenou obranou sa Žiarčania chytili a začali
predvádzať oku lahodiaci basketbal. Najmä tvrdá obrana domácim začala robiť veľké problémy
a nedovolila sa im vrátiť do hernej pohody.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 52:85 (9:32, 11:20, 16:14, 16:19)
Strelci: Kašša 15, Šouc 8, Supuka 8, Skladan
8, Košťál 4, Obert 4, Páleník 2, Valo 2, Piatrik
1
.
Skúsenejší chlapci zo Spišskej novej Vsi od začali
začiatku zápasu diktovať tempo. Už od prvej štvrtiny svojou dynamickou hrou nedali šancu presadiť sa domácim hráčom. S úspešnými trojkovými
pokusmi rozdiel skóre rýchlo narastal. Až polčaso-

vá prestávka a zmenená obrana dokázala našim
chlapcom pomôcť k vyrovnanému stavu. Škoda
našich nepremenených šancí spod koša, ktoré
nám mohli výrazne pomôcť k lepšiemu stavu.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ŠPD Rožňava 65:60 (12:12, 9:11, 21:21, 23:16)
Strelci: Kašša 20, Supuka 13, Skladan 10, Šouc 6,
Košťál 6, Obert 6, Paleník 2, Valo 2.
Strelecká nemohúcnosť pokračovala i v nedeľnom zápase, kde výrazne lepší Žiarčania dávali
súperovi stále šancu na vyrovnaný stav. Až štvrtá
štvrtina priniesla pekný basketbal, kde sa obidve
družstvá striedali vo vedení. K domácim k víťazstvu dopomohla osobná obrana a dôležité koše
Vladka Kaššu.
Eduard Frický,
tréner a Miloš Slávik, asistent trénera

Po nádejnej remíze prišla zbytočná prehra
BASKETBAL - MLADŠIE ŽIAČKY
MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

5. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia Považská Bystrica 58:81 (37:37)
Strelci: Horváth 18, Šály 15, Holička 8, Záhorec
8, Majer 7, Mokroš 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia Považská Bystrica 33:52 (11:25)
Strelci: Horváth 10, Holička 7, Majer 4, Šály 4,
Záhorec 4, Mihálka 2, Nagy 2.
Proti úradujúcim majstrom Slovenska z Považskej Bystrice nastúpili domáci Žiarčania bez rešpektu. Enormnú fyzickú aj výškovú prevahu súpera eliminovali nasadením v obrane a dôrazom
v zakončovaní. Škoda, že výkon z prvého polčasu

prvého zápasu, ktorý skončil nádejnou remízou,
nedokázali udržať. Prejavila sa predsa len väčšia fyzická aj herná kvalita na strane hostí, ktorí
domácich preskákali pod oboma košmi. Žiarčania sa opäť nevyvarovali zbytočných strát lôpt a
na skóre sa to okamžite prejavilo. V druhom zápase potešil obrat vo vývoji, keď takmer stratený
zápas dokázali bojovným a sympatickým výkonom domáci ešte zdramatizovať. Zo stavu 11:25
dotiahli na 33:39. To však bolo všetko, prišla klasická fáza s nepresnou streľbou a stratenými loptami
a súper už zápas v pohode dohral. Za predvedený
výkon, napriek prehre, treba chlapcov jednoznač-

ne pochváliť.
Tabuľka
1. IMC P. Bystrica
2. BC Prievidza mládež
3. MBK Victoria Žilina
4. MŠK Žiar n. Hr.
5. ŠKP B. Bystrica A
6. ŠBK Handlová
7. OZ Daskit Lučenec
8. B. Bystrica B – Zvolen

Norbert Nagy, tréner
10
10
8
10
8
10
10
10

10
7
6
4
5
3
2
1

0
3
2
6
3
7
8
9

808:357
663:487
722:314
575:455
529:284
439:626
339:908
294:855

20
17
14
14
13
13
12
11

Zober loptu – nie drogy

Vo štvrtok 22. novembra sa v mestskej Športovej hale v Žiari nad Hronom uskutočnil
futsalový turnaj žiakov 5. – 6. ročníkov základných škôl. Podujatie organizovalo žiarske
Centrum voľného času v spolupráci s OZ Zober
loptu nie drogy.
Združenie pôsobí na Slovensku viac ako sedem
rokov a snaží sa ponúknuť deťom lepšiu možnosť trávenia voľného času ako pád do priepasti drogovej závislosti. Snaží sa ukázať deťom, že
športom môžu stráviť čas zaujímavejšie, pričom
sa im otvára priestor nielen na príjemné zážitky

a zábavu, ale aj na budovanie sociálnych kontaktov a často aj zaradenie sa do spoločnosti. Projekt
sa snaží obsiahnuť čo najširšie spektrum detí, bez
ohľadu na fyzickú kondíciu, predpoklady alebo
sociálne zázemie. Riaditeľ OZ Zober loptu – nie
drogy, Damián Exner, počas podujatí organizovaných týmto združením sám osobne propaguje
myšlienku – nie je dôležité zvíťaziť. Dôležité je
prísť, zabaviť sa, spoznať nových priateľov a príjemne stráviť čas v kolektíve športovou aktivitou.
Okrem športového zážitku si deti každého družstva z futsalového turnaja odniesli od OZ ZLND aj
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rôzne darčekové predmety a družstvá na prvých
troch miestach získali aj pohár. Každá škola získala od OZ aj dve futsalové lopty ako prejav podpory športu na školách.
Samotný turnaj splnil očakávania, zúčastnilo sa ho 10 škôl z okresu Žiar nad Hronom,
v každom družstve okrem chlapcov hrali aj
minimálne dve dievčatá. V prvom polčase
muselo byť na palubovke vždy aspoň jedno
dievča, čo určite pomohlo k atraktvite turnaja.
Ako každý turnaj, aj tento mal svojich víťazov.
Stali sa nimi deti zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom. Na druhom mieste sa umiestnili súťažiaci zo ZŠ na Ul. Dr. Janského v Žiari
nad Hronom a tretie miesto obsadili deti zo ZŠ
na Ul. P. Križku v Kremnici. Všetkým zúčastneným
ďakujeme v mene CVČ v Žiari nad Hronom za výborný turnaj odohraný v priateľskej atmosfére.
Naša vďaka patrí riaditeľovi a zamestnancom
Technických služieb, s. r. o. Žiar nad Hronom a
predovšetkým OZ Zober loptu, nie drogy, s ktorým sa tešíme na ďalšiu spoluprácu pri organizovaní iných športových podujatí.
Mgr. Ján Kubina, CVČ Žiar nad Hronom
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Na domácej palubovke sa Nitru nepodarilo zdolať
VOLEJBAL - ŽENY EXTRALIGA

10. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom
– ZŠK UKF Nitra 1:3 (-21, 23, -8, -15)
S favorizovaným súperom dokázali domáce držať
krok len prvé dva sety, po ktorých bol stav zápasu
1:1. Tretí a štvrtý set boli už v jasnej réžii nitrianskych vysokoškoláčiek. „Veľmi ma mrzí, že so súperom dva sety držíme krok a potom dva sety úplne
vypneme,“ povedal po zápase tréner, Martin Vaško
a dodal: „Mali sme problém najmä na prihrávke a
keď sa aj prihralo, nedokázali sme zložiť. Musíme
však stále ďalej bojovať a čakať na víťazstvá, ktoré
ale neprídu samé.“
(tg)
Ostatné zápasy: COP Nitra – Vivus Bratislava 3:0, Spišská Nová Ves – Paneuró-

pa Bratislava 0:3, Kežmarok – Pezinok 0:3.

pripraviť a sebavedome veriť vo víťazstvá.“(tg)

11. kolo: Vista Real Pezinok – VK MŠK
Žiar nad Hronom 3:1 (21, -23, 16, 20)
Žiarčanky nepodali v Pezinku zlý výkon, no proti
kvalitnému domácemu tímu to na body nestačilo. Teší však zisk druhého setu. „V Pezinku sme
odohrali celkom dobrý zápas, aj keď tomu výsledok možno nezodpovedá,“ povedal Martin Vaško,
tréner žiarskych volejbalistiek a dodal: „Veľká škoda koncovky štvrtého setu, kde sme viedli 19:18,
ale nedokázali sme potom bodovať. Pezinok bol
zrelý na to, aby sme tam odohrali minimálne tajbrejk. Ideme však ďalej, teraz prídu dva veľmi dôležité zápasy, na ktoré sa musíme zodpovedne

Ostatné zápasy: UKF Nitra – Spišská Nová
Ves 3:0, Kežmarok – COP Nitra 3:2, Paneurópa Bratislava – Vivus Bratislava 3:0.
Tabuľka
1. Pezinok 11
2. Paneurópa 11
3. UKF Nitra 11
4. S. Nová Ves 11
5. COP Nitra 11
6. Žiar n. Hr.11
7. Kežmarok 11
8. Vivus
11

5
8
5
3
2
2
1
0

5
1
2
4
2
0
1
0

0
1
0
0
1
0
1
0

0
0
0
0
1
2
0
0

0
1
4
2
1
3
0
4

1
0
0
2
4
4
8
7

30:8
31:6
25:14
23:16
18:22
13:27
9:27
4:33

30
29
21
21
15
8
8
0

0
1
1
0
1
0

0
0
2
1
1
1

2
3
3
1
4
2

4 26:20
6 24:31
3 25:30
6 21:26
7 12:38
10 7:40

24
20
19
19
6
4

Juniorky na chvoste tabuľky, staršie žiačky suverénne na čele
VOLEJBAL - JUNIORKY

8. kolo: ŠVK Tatran Banská Bystrica – VK MŠK Žiar nad Hronom 2:3
(-23, -23, 16, 10, -14) a 3:0 (12, 24, 13)
Zostava:Lívia Netolická, Anita Rečlová, Eva Štefancová, Alžbeta Klimanová, Radka Kollárová, Silvia Rajčanová, Radana Kmeťová, Denisa Wágnerová, Zuzana

Drienková, Alica Talánová, Kritína Smutková. Trénerka Alena Bieliková, asistentka Valéria Šestáková.
1. L. Hrádok 14 9
2. Košice
14 7
3. Poltár
14 9

VOLEJBAL - KADETKY

8. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Iskra
Hnúšťa A 0:3 (-22, -18, -15) a 1:3 (-16, -21, 19, -13)
Zostava: Lívia Netolická, Silvia Rajčanová, Radana Kmeťová, Zuzana Hriňová, Barbora
Hrončeková,
Katarína
Krajčiová,
Kristína Smutková, Alica Talánová, Eleonóra Uhrovičová, Ema Zorkóczyová, Zuzana Drienková. Trénerka Alena Bieliková, asistentka Valéria Šestáková.
1. Poltár
16 14 1 1 0 0 0 48:3 47
2. Hnúšťa A 16 13 1 0 0 1 1 43:7 42
3. B. Bystrica 16 9 1 0 0 1 5 31:19 30
4. Žiar n. Hr. 16 4 3 0 2 2 5 27:30 23
5. Brusno
16 5 1 2 0 2 6 26:29 22
6. Krupina 16 5 1 1 2 2 5 27:30 22
7. Hnúšťa B 16 2 0 0 0 0 14 6:42 6
8. Zvolen
16 0 0 0 0 0 16 0:48 0

3 0 0 0 2 36:9
4 1 0 0 2 36:12
0 1 0 3 1 33:14

36
35
29

VOLEJBAL
- STARŠIE ŽIAČKY
TABUĽKA PO PRVEJ ČASTI SÚŤAŽE
1. Žiar n. Hr.
14 12 1 0 1 0 0 41:4 40
2. B. Bystrica B 14 9 1 1 0 1 2 34:12 32
3. R. Sobota 14 6 4 1 0 1 2 34:15 32
4. Lovin.
14 5 1 0 0 4 4 22:25 18
5. Krupina B 14 3 3 0 0 3 5 21:27 18
6. Detva B
12 1 4 0 1 2 4 19:25 16
7. Hnúšťa B 14 0 2 0 0 3 9 9:38 6
8. Brusno B 12 0 0 0 0 2 10 2:36 0

Žiarčania proti sebe
v jednom zápase
BASKETBAL - MLADŠÍ MINIBASKETBALISTI

MŠK BK Žiar nad Hronom A – MŠK BK Žiar
nad Hronom B 49:17 (16:9, 7:2, 19:2, 7:4)
Strelci B: Ziman 7, Holic 6, Barcík 2, Lehotský 2.
Strelci A: Ďurica14, Babiak 7, Švec 6, Tomašik 4,
Kret 4, Greguš 4, Király 2, Kucej 2, Golebiowskí 2,
Grochal 2, Dekýš 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom A – MŠK BK Žiar
nad Hronom B57:14 (18:4, 8:2, 14:4, 17:4)
Strelci B: Barcík 4, Ziman 4, Tončík 4, Šonkoľ 2.
Strelci A: Grochal 10, Novák 8, Babiak 6, Kucej 5,
Golebiowski 4, Ihring 4, Ďurica 4, Király 4, Truben
4, Kret 2, Švec 2, Tomášik 2, Greguš 2.
Prvýkrát v histórií žiarskeho basketbalu proti

sebe v súťažnom zápase nastúpili dve „domáce“
družstvá. V obidvoch zápasoch sa prejavila
väčšia herná skúsenosť tímu A, a preto zaslúžene
vyhral vyšším bodovým rozdielom. Aj keď naši
hráči vynikali bojovnosťou, dopúšťali sa často
zbytočných chýb, ktoré súper nekompromisne
trestal. Zo svetlých stránok našej hry treba
vyzdvihnúť kolektívnu hru v útoku a miestami
veľmi dobrú osobnú obranu. V nej vynikal Tomáš
Baláž, ktorý získal množstvo lôpt a Dominika
Krnčoková, ktorá účinne zastavovala súperove
nájazdy pod náš kôš. Pochvalu za presné prihrávky si zaslúži Boris Balogh, za spoľahlivú rozohrávku Maťo Holic a v závere druhého zápasu
za presnú streľbu Maťo Tončík.
Mgr. Marek Baláž a Ladislav Balogh,
tréneri B tímu
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4. S. Nová Ves14
5. Vranov n. T.16
6. Hnúšťa 14
7. B. Bystrica 14
8. Žiar n. Hr. 14
9. Zvolen 14

6
4
1
4
1
0

2
2
4
2
0
1

Hladká výhra nad Brusnom
VOLEJBAL - STARŠIE ŽIAČKY

8. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠK CVČ
Brusno 3:2 (-24, 18, -19, 13, 10) a 3:0 (17, 11, 18)
Zostava: Lucia Sedláková, Emma Petlušová, Diana Vašová, Jana Hrončeková, Lenka Ružičková,
Natália Rusnáková, Diana Köpplová, Žofia Bieleková, Monika Blahyjová. Trénerka Viera Ružičková.
V prvom zápase začali domáce trochu váhavo, čo
súperky využili. Sety súperky prehrávali a vyhrávali
striedavo, až vo štvrtom sete dostali Žiarčanky hru
pod kontrolu a rozhodujúci piaty set si nenechali ujsť.
Druhý zápas začali domáce s veľkým nasadením a
spočiatku sa im darilo. V treťom sete však kazili veľa
podaní, ale súperovi sa tiež veľmi podanie nedarilo
a napokon Žiarčanky celý zápas hladko vyhrali 3:0.
(vr)
1. B. Bys.
16 11 0 3 2 0 0 46:12 41
2. Krupina A 16 9 4 0 1 0 2 41:13 40
3. Žiar n. Hr. 16 8 2 2 1 2 1 40:18 35
4. R. Sob.
16 10 0 1 1 2 2 37:17 33
5. Poltár A 16 6 1 4 2 1 2 38:24 31
6. Hnúšťa
16 6 2 1 1 3 3 32:25 27
7. Poltár B 16 3 0 0 2 2 9 15:39 11
8. Brusno
16 2 1 0 2 0 11 13:40 11
9. Krupina B 16 1 1 2 0 0 12 12:41 10
10. Zvolen 16 0 0 0 1 1 14 3:48 1
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Štyriak obhájil majstrovský titul
KARATE

Tohtoročné Majstrovstvá Slovenska v karate
starších dorastencov a juniorov sa konali 1. decembra v Trnave. Naši pretekári z Karate klubu
MŠK Žiar nad Hronom zase potvrdili, že patria
medzi najlepších, keď hneď traja z nich si domov odniesli cenné kovy.
Úvodný ceremoniál bol spojený aj s vyhlasovaním celkových víťazov viackolového Slovenského
pohára. Aj tu sme mali zastúpenie. Víťazmi Slovenského pohára vo svojich kategóriách sa stali Rastislav Štyriak a Michaela Ďurišová. Na odovzdávaní
cien sa zúčastnil aj dnes už 70-ročný majster Takeji
Ogawa (9. dan), zakladateľ karate na Slovensku.
Po slávnostnom nástupe sa rozbehla súťaž športového zápasu. Ako prvý do bojov nastúpil v kategórii starších dorastencov do 52 kg Milan Laurov.
Výsledky z predchádzajúcich súťaží naznačovali,
že z Milana vyrastá úspešný pretekár, čo aj Milan
potvrdil na tomto významnom podujatí. Milan
sa prebojoval úvodnými kolami do semifinále. Tu
sa so súperom striedali vo vedení. Štyri sekundy
pred koncom Milan ešte viedol, no v karate sa ide
do poslednej sekundy, čo sa Milanovi stalo osudným. V boji o tretie miesto však už nezaváhal a sú-

pera zdolal ešte pred ukončením časového limitu.

Žiarsky Karate klub
na celkovom piatom mieste
O druhú medailu sa zaslúžila Michaela Ďurišová,
ktorá v kategórii starších junioriek nad 60 kg, po-

dobne ako Milan, neprešla cez semifinálový boj.
V boji o tretie miesto však bola aj ona úspešná.
Najhorúcejším želiezkom v ohni bol junior Rastislav Štyriak, ktorý pred rokom nenašiel na Majstrovstvách republiky premožiteľa a my sme pevne
verili, že tomu bude tak aj tento rok. Rasťo prešiel
hladko úvodnými kolami. Vo finále sa prvý ujal
vedenia náš súper, no Rasťo svojím aktívnym prístupom hneď dorovnal a potom už len svoju pozíciu upevňoval ďalšími bodovanými technikami.
Nakoniec Rasťo zvíťazil vysoko 7:1 a z turnaja si
odniesol okrem titulu víťaza Slovenského pohára aj
titul majstra Slovenska v kategórii juniori do 61 kg.
Týmto víťazstvom sa mu pootvorila možnosť reprezentovať Slovensko na najbližších Majstrovstvách
Európy.
S celkovou bilanciou 1-0-3 sa Karate Klub MŠK
Žiar nad Hronom umiestnil spomedzi 49 zúčastnených klubov na krásnom 5. mieste.
Pretekárom gratulujeme a prajeme mnoho ďalších víťazných duelov.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

Okovy lídra
FUTBAL - A-TEAM: KENO 10 III. LIGA VÝCHOD

15. kolo: FK Pohronie – FK Poprad 1:3 (1:2)
Zostava: Gramblička, Krivjančin, Paraj, Kamas,
Sekereš, Sedliak (83. min. Abrahám), Pinka, Zvara,
Puliš (46. min. Drobňák), Sepeši, Blaho (75. min. Líška).
V poslednom jesennom kole Keno 10 III. ligy vý-

chod sme začali celkom dobre, keď už v 12. min.
vnikol do 16-ky hostí Sedliak, no jeho prihrávku
trestuhodne zahodil Sepeši. Nielen tento moment nám nasadil okovy lídra, a preto podobných
situácií bolo v zápase viac. V 24. min., po zmätkoch v našej obrane, dal vedúci gól hostí Orenič.
V 28. min. sa pretlačil stredom obrany Popradčan
Bendík a sám pred Grambličkom nezaváhal a zvýšil na 0:2. Nám sa podarilo skórovať až v 42. min.,
keď po rohu Pinku znižoval Krivjančin na 1:2.
Ale ani gól do šatne nepomohol a hostia nám
hneď v úvode druhého polčasu uštedrili v 49. min.
gól, keď znova Bendík zvýšil na 1:3. Do konca zápasu sme súpera tlačili, vytvorili sme si aj pekné šance, ale gól nedal ani Pinka, keď nastrelil žrď. A šance
Drobňáka, Sekereša a Sedliaka tiež gól nepriniesli.
Sklamali sme našich divákov a fanúšikov, ale toto
nás poženie do tvrdej práce cez zimnú prestávku, aby sme im pripravili pekné futbalové zážitky
na jar.
Pred krásnou návštevou kola sme hrali zápas,
ktorý naši futbalisti so zviazanými nohami nemohli
vyhrať, a to aj napriek nášmu obrovskému úsiliu,

lebo hostia s ľahkosťou ousidera zápasu odolávali
nášmu tlaku a skórovali. Ale aj napriek prehre zimujeme na prvej priečke tabuľky.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
Foto: Marián Obžera
Tabuľka
1. FK Pohronie A 15 10 2 3 25:9 32
2. Lok. Košice
15 7 6 2 24:11 27
3. Trebišov
14 7 3 4 29:21 24
4. B. Bystrica B
13 6 5 2 14:7 23
5. Námestovo
15 5 7 3 21:15 22
6. Moldava n. B. B 15 6 4 5 16:13 22
7. Lipany
15 6 4 5 16:18 22
8. Prešov B
15 7 1 7 20:27 22
9. Lučenec
15 6 1 8 16:23 19
10. FK Poprad
14 5 3 6 16:14 18
11. S. N. Ves
15 5 3 7 23:24 18
12. Košice B
14 5 3 6 24:28 18
13. Martin
15 5 3 7 23:34 18
14. Kremnička
15 4 5 6 23:26 17
15. V. n. Topľou
15 2 5 8 17:24 11
16. Humenné
14 2 3 9 14:27
9

Tréner Áčka vedie ukážkové tréningy mladších kategórií
FUTBAL

môžu zmenšovať a hráči budú dobre pripravení na
prechody do vyššej vekovej kategórie. „Tréningový
proces sa im takýmto spôsobom snažíme upraviť
po konzultácii s trénermi. Ukážky tréningov, ktoré
sme už absolvovali a ktoré nám ešte dobiehajú počas jesene, chceme neskôr vyhodnotiť a dať odporúčania do zimnej prípravy. Najmä v jarnej časti by
sa mali objaviť nové prvky v tréningovom procese,
a to po konzultácii s jednotlivými hráčmi, aby sa
nám naozaj zlepšovali,“ dodáva Štefan Zaťko na záver.
(li)

Hlavný tréner FK Pohronie A, Štefan Zaťko, sa
nevenuje iba mužom z A tímu, ale vedie aj ukážkové tréningy mladších kategórií. Dôvodom má
byť ich lepšia motivácia.
„Dohodli sme sa, že by to bolo dobré, nielen z pohľadu motivácie, ale aj kvôli tomu, aby hráči zvládali lepšie svoje zručnosti,“ hovorí Štefan Zaťko a ďalej
dodáva: „Takýmto spôsobom sa môžu ďalej futbalovo posúvať, a zároveň sa môžu jednotlivé kategórie navzájom prelínať.“ Rozdiel medzi ročníkmi, ktoré zvládajú základné futbalové veci, sa tak
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Mestský šport bude organizovaný v dvoch subjektoch
Mestský šport je v súčasnosti organizovaný v dvoch subjektoch. Na jednej strane zostáva MŠK so štatútom
s. r. o. a na druhej strane vzniká nové občianske
združenie – MŠK OZ.
Oba subjekty však aj naďalej majú rovnakých
štatutárov a pre športovcov sa nič nemení. „Obidva
subjekty naďalej zostávajú ako mestské, preto zostáva zachovaný aj názov MŠK,“ hovorí Kamil Skladan, dočasný riaditeľ MŠK a dodáva: „V budúcnosti
však bude potrebné sa k tomu vrátiť a pozrieť sa
či systém, ktorý momentálne vyhovuje všetkým,
im bude vyhovovať aj o rok.“ Najväčšou výhodou
občianskeho združenia je v tom, že môže do športu
získať ďalšie finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, keďže v súčasnosti nie je možné ich získať
do spoločnosti s ručením obmedzeným. „Momentálne je členom občianskeho združenia iba cyklistický klub, ktorý má najlepšie výsledky a ktorý má
veľké meno v rámci celého Slovenska. Z toho dôvodu je tu aj Centrum talentovanej mládeže, ktoré
je jediné v našom meste. Máme však indície, že by
v blízkej budúcnosti mohli vzniknúť aj ďalšie cen-

trá. Tým pádom by do MŠK OZ mohlo plynúť aj viac
financií zo štátneho rozpočtu,“ dodáva Kamil Skladan. Pre tých, ktorí však chcú aj naďalej športovať
a sú v MŠK združení, sa týmto krokom nič nemení.

V budúcom roku možno pribudne
do MŠK viac financií
S novou filozofiou a vznikom občianskeho združenia je spokojný aj konateľ MŠK, Jozef Tomčáni.
„Po debatách, ktoré som mal s prezidentmi klubov a s ľuďmi, ktorí okolo športu robia, prichádzame k tomu, že klíma sa zmenila,“ hovorí Tomčáni
a pokračuje: „Až čas však ukáže či práca, ktorú sme
za posledné obdobie spravili, bola správne nastavená.“ Súčasnú situáciu v MŠK, ako aj spoluprácu
so sponzormi hodnotí Jozef Tomčáni ako dobrú.
„Navštívil som jednotlivé subjekty či firmy, oslovil
som aj ďalších, ktorí by mohli pomôcť s navrátením
financií do MŠK. Myslím si, že ďalšie možnosti pribudnú a dúfam, že sľúbené finančné prostriedky
do MŠK v budúcom roku prídu,“ dodáva na záver
súčasný konateľ MŠK, a zároveň vyslovuje poďa-

Zľava: Peter Antal, Kamil Skladan,
Jozef Tomčáni a Martin Baláž.
kovanie: „Veľa práce spravila aj Komisia športu
pri MsZ. Sú v nej ľudia, ktorí športu rozumejú. Veľké
poďakovanie preto patrí jej predsedovi, Petrovi Dubeňovi a jednotlivým členom. Ďakujem i najväčšiemu sponzorovi MŠK, ktorým je spoločnosť Slovalco
na čele s jej generálnym riaditeľom Milanom Veselým, ktorý dodržal slovo a sľúbené finančné prostriedky v tomto roku do MŠK prišli. V neposlednom
rade patrí poďakovanie aj ostatným sponzorom.“
(li)

V Badíne sa Žiarčania prezentovali kombinačnou hrou
FUTBAL - U10

V krásnej športovej hale v Badíne sa žiarska
futbalová U10 v nedeľu 18. novembra zúčastnili
ďalšieho z halových turnajov.
Napriek tomu, že hráči neboli v najsilnejšom zložení a reprezentovali nás chlapci, ktorí v minulej sezóne dostávali menej príležitostí (plus 5 hráči roč.
narodenia 2004), obsadili pekné tretie miesto.
Všetci hráči sa snažili hrať čo najlepšie a ukázať
sa v čo najlepšom svetle. Niektorým sa to podarilo
viac, niektorým menej, ale viacerí ukázali, že s nimi
treba v budúcnosti tiež vážne rátať. Prezentovali
sa celkovo slušnou kombinačnou hrou, ktorá im
je vlastná a nebyť chyby 10 sekúnd pred koncom
zápasu s FK Jupie BB, keď dostali zbytočný gól
na 1:2, mohli si naše nádeje zahrať finále. V konečnom dôsledku však zavládla po treťom mieste a
výkonoch chlapcov spokojnosť. Dostali aj individuálne ocenenie, keď najlepším strelcom celého
turnaja so 6 gólmi sa stal náš Samuel Urgela.
Rastislav Urgela, tréner
SKUPINA A

1. FCB Horná Nitra – FK Pohronie 1:2, góly: Urgela (2).
2. ŠK Badín – FK Pohronie 1:5, góly: Hric (2),
Skučka(2), Urgela.
3. FK Dukla BB – FK Pohronie 4:2, góly: Hric, A.
Kukučka.
PORADIE V SKUPINE A

1. FK Dukla BB 9 bodov (12:5), 2. FK Pohronie 6
bodov (9:6), 3. FCB Horná Nitra 3 body (5:7), 4. ŠK
Badín 0 bodov (2:10).

ŠTVRŤFINÁLE

FK Pohronie – FK Vrútky 4:3, 2:0 na p. k., góly:
Urgela (3), p. k.: Urgela, Hric.
SEMIFINÁLE

FK Jupie BB – FK Pohronie 2:1, gól: Hric.
ZÁPAS O 3. MIESTO

FK Dukla BB – FK Pohronie 2:3, 8:9 na p. k.,
góly: Boška (2), p. k.: Hric (2), Boška (2), A. Kukučka,
Šuster, Plavec, Skučka, Krčmár.
Zostava: Hanuška – Sučák, Beňo, Hric, Boška –
Šuster, Plavec, Urgela, Skučka – Krčmár, Bouda, Ola-

jec, A. Kukučka.
Strelci gólov: Urgela (6), Hric (4), Boška (2), Skučka (2), A. Kukučka.
Pokutové kopy: Hric (3), Boška (2), Urgela, Skučka, Plavec, Šuster, Krčmár, A. Kukučka.
Umiestnenie: 3. miesto, 4 - 0 - 2 so skóre 17:13,
12 b
Celkové poradie: 1.FK Slovan Levice, 2. FK Jupie
BB, 3. FK Pohronie, 4. FK Dukla BB, 5. FK Vrútky, 6.
FCB Horná Nitra, 7. MFK Lokomotíva Zvolen, 8. ŠK
Badín.

