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V tomto čísle:

Letná sezóna na kúpalisku s novinkami

MESTO POSILNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

V súčasnosti je v meste osadených dvanásť kamier, cez ktoré mestská polícia dohliada na bezpečnosť obyvateľov. Už onedlho k nim pribudne
osem ďalších. Situáciu v meste na nich budú
sledovať zamestnanci prostredníctvom chránených dielní. Viac na 3. strane.

STRANA 2

DO ULÍC OPÄŤ VYRAZILI CYKLOHLIADKY

Po rokoch sa do žiarskych ulíc opäť vrátili mestskí policajti, ktorí budú hliadkovať na bicykloch.
Rozhodnutie vrátiť cyklohliadku do ulíc vzišlo
z požiadaviek od občanov. Strana 3.
O TITUL STROM ROKA ZABOJUJE
AJ OPATOVSKÁ LIPA

Mesto Žiar nad Hronom sa aj tento rok zapojilo
do súťaže Strom roka. Do súťaže bola vybraná
lipa, ktorá rastie na území zaniknutých Horných
Opatoviec. Strana 4.
JÚNOVÉ ZASADNUTIE MSZ

Vo štvrtok 20. júna sa uskutoční ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Okrem schvaľovania niekoľkých VZN budú
žiarski poslanci rozhodovať aj investičnom zámere Obytný súbor Sever. Pozvánku nájdete
na 2. strane.

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď,
v hotovosti.

0905 602 942

STRANA 3

Doplňujúce voľby
na primátora už v sobotu 29. júna
Žiarsky chlpáč 2013
v sobotu 29. júna v Parku Štefana Moysesa

Účinkujú: Zdenka Predná, Jakub Petraník,
Lenka Libjaková

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

0905 33 23 88
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Ocenili úspešných športovcov a deviatakov
V stredu 12. júna si úspešní športovci a deviataci prevzali ocenenia z rúk zastupujúceho
primátora, Petra Antala. Ocenenia získali
za úspešné reprezentovanie svojich škôl.
V Obradnej sieni Mestského kultúrneho centra
odovzdal Peter Antal ocenenia družstvu minifutbalistov, ktorí sú žiakmi Základnej školy na Ul. Dr.
Janského. Tí na jubilejnom 15. ročníku Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok
1. stupňa základných škôl získali titul majstrov
Slovenska. Na podujatí nechýbali ani riaditeľ školy,
Marek Baláž a pedagóg Peter Nemec, ktorý mal ich
futbalovú prípravu v škole na starosti.
Ďalšie ocenenie putovalo do rúk basketbalistom,
ktorí sú žiakmi Základnej školy na Jilemnického
ulici. Tým sa na Majstrovstvách Slovenska v basketbale žiakov základných škôl podarilo vybojovať
striebornú medailu. Základnú časť zvládli bas-

ketbalisti zo „Štvorky“ bez prehry, kedy skončili
o 17 bodov pred Považskou Bystricou, svojim
neskorším premožiteľom. Basketbalisti z druhého
stupňa, ktorí reprezentovali školu, hrajú v žiarskej
kadetskej lige, čo sa prejavilo aj na ich hernom
štýle. „Poďakovanie patrí ich trénerom v basketbalovom klube, ktorými sú Eduard Frický a Miloš
Slávik,“ povedal Jozef Štábel, tréner školského
družstva a Štefan Muha, učiteľ a tréner v jednej osobe, ho doplnil: „Mali by sme sa tešiť zo všetkých
výsledkov, a je jedno, na ktorej základnej škole sme
ich dosiahli.“
Pozvanie do obradnej siene prijali aj tí deviataci
základných škôl, ktorí získali najlepšie výsledky
v celoslovenskom testovaní deviatakov 2013. To
znamená sto percent v teste zo slovenského jazyka
a literatúry a z matematiky.
(li)

Žiarčania by privítali otvorenie lávky Pod Kortínou
Počas výstavby rýchlostnej komunikácie R1
bola uzatvorená lávka Pod Kortínou, ktorú dlhé
roky využívali prevažne zamestnanci závodov
v priemyselnom parku. Žiarčania sa dožadujú
jej znovuotvorenia.
Aj keď je už úsek rýchlostnej cesty vedúcej popri
našom meste dávno dostavaný, obľúbená skratka
do areálu Závodu SNP je stále uzatvorená. Odpovede sa dožadujú aj viacerí Žiarčania a pýtajú sa,
dokedy bude takzvaný starý most uzatvorený. Ako
sa nám podarilo zistiť, najväčší problém je zrejme
v tom, že most nemá svojho oficiálneho vlastníka.
Papierovo teda nepatrí nikomu. Navyše, na moste
je narušená statika. Z bezpečnostného hľadiska
preto bolo potrebné lávku nechať dlhodobo uzatvorenú. Nezanedbateľný je tiež fakt, že oprava
nevyhnutná k otvoreniu si vyžaduje nemalé
finančné náklady. „Plne si uvedomujeme, že počas

svojej prevádzky bola lávka každý deň značne
využívaná obyvateľmi nášho mesta,“ hovorí Peter
Antal, žiarsky viceprimátor a dopĺňa: „Aj preto vedenie mesta už začiatkom leta 2011 podniklo prvé
kroky na jej opätovné spustenie. Zástupcovia jednotlivých závodov v priemyselnom parku boli písomne vyzvaní.“

Hľadajú spoločné riešenie
Posledné informácie hovoria o tom, že vedenie
akciovej spoločnosti Závodu SNP, napriek tomu, že
nie je vlastníkom predmetnej lávky, sa ako správca
areálu ZSNP podujalo osloviť ostatné väčšie firmy
v tomto areáli. Spoločne tak budú hľadať vhodné
riešenie vstupu do areálu cez túto lávku. „Mesto sa
taktiež podieľa na čo najskoršom znovuotvorení
starého mostu. Aktuálne zisťujeme, aké vysoké
by boli náklady na opravu,“ objasňuje ďalej Antal.
Práve od toho sú závislé ďalšie kroky, ako aj termín opätovného otvorenia lávky. „Pevne verím, že
už onedlho sa budú môcť touto lávkou bezpečne
dopraviť do práce stovky Žiarčanov,“ dodáva
na záver žiarsky viceprimátor. Takúto iniciatívu
žiarskej radnice v spolupráci s firmami hnedého
priemyselného parku pozitívne hodnotia aj
Žiarčania na sociálnej sieti. „Dúfam, že sa to podarí, lebo chodiť po ceste na bicykli a v dopravnej
špičke je o život,“ vyjadruje svoj názor Jozef a Eva
ho dopĺňa: „No konečne, bolo by to super.“
(li)
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Staré nádoby na komunálny
odpad vymenili za nové

Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s. plnia
ďalšie zo svojich sľubov, ktoré verejne dali občanom
a mestu Žiar nad Hronom. Od 3. júna začali s výmenou opotrebovaných, poškodených plechových
a plastových 1100 l zberných nádob, ktoré sú umiestnené v stojiskách zberných nádob. Na zmesový
komunálny odpad budú mať odteraz občania čisto
nové 1100 l čierne plastové nádoby. Nové nádoby
budú označené farebnou informačnou nálepkou.
Celkovo bude vymenených približne 210 zberných
nádob v jednotlivých stojiskách a výmena potrvá
približne do konca júna 2013. Nákup a výmena
nových nádob je hradená z tržieb spoločnosti,
nebude financovaná, ani mestom ani nájomcami
stojísk zberných nádob.
Zdroj: TS, a. s., OŽP

POZVÁNKA

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom na deň 20. júna 2013
(t. j. štvrtok) o 10.00 hodine do zasadačky
Mestského kultúrneho centra v Žiari
nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
4. Investičný zámer
– Obytný súbor Sever – I. etapa.
5. VZN o určení príspevku školám a školským
zariadeniam v pôsobnosti mesta ZH.
6. VZN o obmedzení a zákaze používania alkoholických nápojov v meste ZH.
7. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 11/2009 o pravidlách času predaja.
8. Informácia o projektoch.
9. Interpelácia poslancov.
10. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy,
b) Prevod nehnuteľnosti
– byt č. 23 J. Káľa 1372/33, ZH,
c) Memorandum o spolupráci,
d) Správa o činnosti MŠK za rok 2012.
11. Záver
Mgr. Peter Antal, viceprimátor
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Mesto posilní kamerový systém

Kamery pribudnú aj pri Jadrane.
K už existujúcim dvanástim kamerám
osadeným na verejných priestranstvách onedlho pribudne ďalších osem. V Žiari nad Hronom tak okrem polície bude na bezpečnosť
obyvateľov a porušovanie zákona dohliadať
dokopy dvadsať kamier.
V priebehu šiestich mesiacov bude v Žiari
nad Hronom doplnený kamerový systém o osem
nových kamier. Mesto na ne z rozpočtu vyčlenilo
40-tisíc eur. „Päť stacionárnych kamier pôjde
do Parku Štefana Moysesa a tri otočné o 360
stupňov budú osadené v lokalite v blízkosti

Jadranov, ďalej v časti Námestia Matice slovenskej a kamera je tiež potrebná na Ul. Dukelských
hrdinov v okolí planetária smerom Pod Kortínu,“
vysvetľuje žiarsky viceprimátor, Peter Antal a ďalej
spresňuje: „V parku budeme monitorovať nové fitnescentrum, minizoo a tiež aj kúpalisko.“
Cieľom osadenia nových kamier je v prvom
rade zvýšiť bezpečnosť a tiež operatívnosť
bezpečnostných zložiek. „Lokality, kde budú kamery osadené, patria medzi problémové. Či už
ide o hluk, pohyb rôznych asociálov, častejšie
výtržnosti alebo o tvorbu čiernych skládok,“
konkretizuje Antal.
Súčasné vedenie mesta zastáva názor, že kamerový systém môže byť účinný len vtedy, keď
ho niekto sleduje. Docieliť to plánujú zriadením
chránenej dielne. „Zamestnanci, v tomto prípade
zdravotne postihnuté osoby, by aktuálnu situáciu
v meste sledovali na obrazovkách. Verím, že takto by sme vedeli efektívne upozorňovať políciu
na páchanie trestnej činnosti,“ dodáva na záver
žiarsky viceprimátor.
(li)

Letná sezóna na kúpalisku je otvorená

Malé detské ihrisko.
Žiarske plážové kúpalisko je otvorené
od soboty 15. júna. Návštevníci si počas tejto
letnej sezóny môžu okrem tradičného bazénu
užiť nový tobogan aj novú letnú terasu a malé
detské ihrisko.
Kúpu toboganu na plážové kúpalisko schválili
žiarski poslanci na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Mesto zaň žiarskej firme zaplatí
približne 60-tisíc eur, čo je cena z verejného obstarávania. „Financovať ho budeme formou lízingu,
čo bude nastavené tak, aby si ho mohlo splácať
samotné kúpalisko zo svojich tržieb,“ informoval
po zastupiteľstve viceprimátor, Peter Antal. Dĺžka
toboganu je 43 metrov a osadený je v blízkosti už
existujúcej šúchaly tak, aby sa ľudia navzájom nezrážali.
Okrem kúpy toboganu odklepli žiarski poslanci
aj prenájom bufetu a pozemku pre letnú terasu na
obdobie desiatich rokov. Keďže mestská eseročka
Technických služieb, ktorá plážové kúpalisko v Žia-

Tobogan má dĺžku 43 metrov.

3

SPRAVODAJSTVO

ri prevádzkuje, by si rekonštrukciu a modernizáciu priestorov nemohla dovoliť, oslovila niekoľko
podnikateľov. Na výzvu zareagovala bratislavská
spoločnosť, ktorá okrem zmodernizovania bufetu a malého detského ihriska postavila aj novú
samostatnú letnú terasu na zelenej ploche. Zmodernizovanie bufetu zaručí zvýšenie jeho kapacity
a kombináciu samoobslužného bufetu a reštaurácie s obsluhou pre teplé jedlá. Investor garantuje aj
prijateľné ceny, ktoré nebudú vyššie ako 20 percent
priemerných cien v iných prevádzkach v meste.

Otvorené až do 19-tej hodiny
Samozrejmosťou pred začatím letnej sezóny je
každoročné natieranie veľkého bazéna a deti sa
opäť môžu tešiť aj na detský bazén s vyhrievanou
vodou. Kúpalisko bude v júni otvorené počas pracovných dní od 12.00 do 19.00 hod. a cez víkend
od 9.00 do 19.00 hod., v prípade veľkých teplôt
sa bude aj v júni otvárať počas pracovných dní
od 9.00 hod. V mesiacoch júl a august sú otváracie
hodiny od 9.00 do 19.00 hod. počas celého týždňa.
Vstupné sa oproti minulému roku zvýšilo
o 50 centov. Dospelá osoba tak zaplatí v hlavnom
čase 2,50 eura. „Výška vstupného sa nemenila už
roky, zvýšili sa však náklady na prevádzku,“ vysvetľuje hovorca žiarskej samosprávy, Martin Baláž
a dodáva: „Za zvýšenú sumu však návštevníci budú
mať kvalitnejšie služby a vodný tobogan. Ďalším
dôvodom zvyšovania vstupného je aj zvýšenie
odvodov pre pracovníkov na dohodu a povinnosť
mať viac plavčíkov, čo určuje nový zákon.“
V areáli kúpaliska je možné požičať si aj športové potreby a zahrať si bedminton, futbal na malé
bránky, stolný tenis, nohejbal, ruské kolky, tenis,
plážový volejbal, soft tenis, k dispozícii sú aj 3
ping-pongové stoly, ihrisko na plážový volejbal
a 3 tenisové kurty s antukou. So začiatkom sezóny
na plážovom kúpalisku každoročne pristupujú
technické služby k uzatvoreniu krytej plavárne.
Tento rok bude zatvorená od 22. júna a opäť otvorená po skončení letnej sezóny na kúpalisku. (li)
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Do ulíc Žiaru
sa vracajú cyklohliadky

Ilustračná foto.
Po niekoľkých rokoch sa do žiarskych ulíc opäť
vracajú mestskí policajti na bicykloch. Okrem
štandardnej výbavy policajta budú strážcovia
zákona vyzbrojení špeciálnym oblečením a
dvojkolesovým tátošom.
Napriek tomu, že v minulosti už policajná cyklohliadka na území nášho mesta pôsobila, súčasný
viceprimátor Peter Antal si nemyslí, že jej pozvoľné
zrušenie bolo dobrým krokom. „Som presvedčený
o tom, že policajti sa týmto spôsobom dostanú
k ľuďom bližšie,“ hovorí hlava mesta a dodáva: „Rozhodnutie vzišlo z podnetov miestnych obyvateľov,
ako aj z návrhu samotnej polície.“
Cyklohliadka bude zatiaľ slúžiť len počas dňa.
Tvorená bude jedným príslušníkom, ktorý tak bude
dopĺňať motorizovanú hliadku. V prípade pozitívnej odozvy bude cyklohliadka časom rozšírená
o ďalších členov. „O jej opätovnom zriadení rozhodla samospráva mesta v spolupráci s mestskou
políciou už na jar,“ informuje Martin Baláž, hovorca
miestnej radnice.
„Cyklohliadka je v uliciach mesta od pondelka
10. júna,“ konkretizuje Vladimír Mališ, náčelník
MsP a spresňuje: „Využíva sa v dennej dobe, zatiaľ
s jedným policajtom na bicykli. Cyklohliadka sa
bude sústreďovať prevažne na problémové lokality
v meste. Nezávisle od seba budú ulice kontrolované členom cyklohliadky, ako aj motorizovanou
jednotkou, ktorá zároveň vykonáva aj pešiu kontrolu.“
Špeciálne oblečenie, ako aj náklady na údržbu
bicyklov sú hradené z mestských peňazí určených
pre mestskú políciu. Cyklohliadku vykonávajú vytypovaní policajti z radov už súčasných členov
mestskej polície.
(li)

Letná terasa na zelenej ploche.
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Pozor, strih
Pod týmto názvom sa realizoval ďalší projekt
žiarskej mládeže. Financie naň získali z Nadácie
Orange, grantového programu pre optimistov.
A čo bolo jeho cieľom? Počas dvoch dní sa natáčalo krátke video, v ktorom vystúpili domáci
umelci (Sitňan, ŠHT, Nová komunita), tanečníci
(Associallz Dance Crew, Restless Ladies, FS Hron),
športovci (Aikido), parkouristi Last Run, horolezci,
sprejeri, Mládež Slovenského Červeného kríža Žiar
nad Hronom, Mestský mládežnícky parlament,
projekt Bež s nami a schudni, Paulínka Stanková
súťažiaca a víťazka 3. ceny Žiarskeho talentu v kategórii tanec so psom. Jedným z hlavných cieľov
bolo zrealizovať túto aktivitu kvôli jednému podstatnému slovíčku, na ktoré sa v dnešnom svete
zabúda – JEDNOTA. A to v tom zmysle, že všetci
tvoríme miestnu komunitu či máme číro na hlave,
alebo rozťahané nohavice, či skáčeme cez prekážky
na ihriskách, alebo sa venujeme bojovému umeniu. Pod taktovkou šikovných mladých ľudí, a hlavne kameramana Mateja Biosa Škodu z tímu Uniart.
sk, sa podarilo vytvoriť úžasné video, kde zazneli
aj pesničky už spomínaných hudobných skupín.
Tak odlišní ľudia s rozdielnymi záujmami sa stretli
v priestoroch MsKC i v parku a vytvorili neopísateľnú atmosféru plnú smiechu a dobrej nálady. Dúfame, že túto atmosféru pocítite aj vy, keď si pozriete
naše video na internete (facebook, stránka mesta)
alebo v regionálnej televízii. A poviete si, predsa
tá dnešná mládež robí niečo užitočné. Na záver by
sme chceli všetkým zúčastneným veľmi pekne poďakovať. Boli ste úžasní.
Dominika Švecová

Kancelária terénnych
sociálnych pracovníkov
presťahovaná
Odbor starostlivosti o obyvateľa MsÚ oznamuje občanom mesta, že kancelária terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov
bude od 1. júla presťahovaná do domu nájomných bytov „Jadran“, na Ul. Chrásteka 19,
prízemie. TSP a ATSP budú aj naďalej poskytovať poradenské a sociálne terénne služby
a bude fungovať aj stanica osobnej hygieny.
(r)

Strom roka 2013

Aj tento rok sa mesto Žiar nad Hronom zapojilo do súťaže Strom roka 2013. Organizátorom
súťaže je nadácia Ekopolis a patrónom celého
projektu je spevák Peter Lipa.
Strom, ktorý si zaslúži našu veľkú pozornosť a ktorý sme vybrali do súťaže, je lipa, rastúca na území
zaniknutej obce Horné Opatovce.
Príbeh, ktorý spracovala Mária Zaťková – rodáčka
z obce Horné Opatovce, je veľmi pútavý, a zároveň
smutný. Obec, v ktorej lipa stojí, od roku 1969 neexistuje. Po ekologickej katastrofe, zapríčinenej
zastaranou výrobou (hlinikáreň ZSNP), sa obyvatelia obce museli vysťahovať. Dnes žijú jej rodáci
po celom bývalom Československu.
Obec bola zrovnaná so zemou, okrem kostola
(dnes kultúrna pamiatka) zostala na vŕšku v priľahlom parku majestátna lipa s krásnou korunou
a výraznými koreňmi. Takto si ju ešte dnes rodáci
pamätajú od svojho detstva. Už pred 90 rokmi
bola košatá, s mohutným kmeňom. Spolu s kostolom tvorila centrum života predkov, pravdepodobne od stavby druhého opatovského kostola
začiatkom 18. storočia. Deti sa pri nej s obľubou
hrávali a po práci sa pri nej stretávali najmä mladí
ľudia s harmonikou a gitarou. Lipa rástla a košatela
so životom jej obyvateľov. Po stavbe tretieho kostola – terajšieho kostola, ktorý je v súčasnej dobe
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Lipa, dajže medu,
osladíme lieky,
ktorými nás prísne
uzdravujú veky.
Lipa, darujže nám kmeň
svoj mäkkobiely,
spravíme husličky,
aby sladko zneli.
Rozlož si haluze,
rozvetvi korunu,
svornosti vzorom buď,
upevni vieru v ňu.
reštaurovaný dobrovoľníkmi (rodáci z občianskeho
združenia Horné Opatovce, organizujú pri ňom
pravidelné stretnutia rodákov). Pod lipou sa nachádza aj chatka – centrum stretávania. Lipa si v druhej
svetovej vojne vytrpela veľa „úrazov“, najviac ju zasiahol tzv. studený blesk. Strom chradol dlhší čas,
ale nakoniec sa ho podarilo zachrániť.
Po roku 1953 sa lipa stala obeťou neekologickej výroby, zasiahnutá škodlivinami. Pri sťahovaní
obce bola spolovice suchá. Po modernizácii výroby
sa lipa spamätala a dnes je pýchou okolia kostola.
Komisia zostavená nadáciou Ekopolis vyberie začiatkom júna z prihlásených stromov 12 finalistov.
Verejné hlasovanie o víťaza ankety sa začne 11. júla
2013 na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať
do konca septembra 2013. Pevne veríme, že naša
lipa bude zaradená medzi 12 finalistov.
OŽP

Triedenie odpadu na verejných priestranstvách
Mesto Žiar nad Hronom obstaralo v rámci
projektu Intenzifikácia separovaného zberu
nové odpadové koše na verejné priestranstvá.
V rámci mesta bolo umiestnených približne
200 kusov košov, ktoré sú určené na triedenie
uličného odpadu.
Občania majú možnosť odpad, ktorý im vznikne
na verejných priestranstvách, odhadzovať podľa
jeho druhu do jednotlivých sekcií tohto koša. Kôš
pozostáva z troch samostatných otvorov – sekcií,
ktoré sú farebne odlíšené, a to červený vhadzovací
otvor na zmesový komunálny odpad, modrý na papier a žltý na plasty.
V máji 2013 vykonal Odbor životného prostredia
MsÚ mesačný monitoring obsahu nových smetných košov, aby zistil, čo sa nachádza v samostatných sekciách koša na triedené zložky a teda
skutočnosť, ako občania triedia na verejnosti. Vyprázdňovanie týchto košov sa realizuje zbieraním
do troch samostatných igelitových vriec, ktoré sú
následne dotrieďované na triediacej linke. Zmesový komunálny odpad a odpad z dotrieďovania,
ktorý nie je zhodnotiteľnou triedenou zložkou sa
ukladá na skládku odpadov.

Monitoring sa vykonal na vzorke 20 náhodne vytypovaných košov (váha odpadu 115 kg)
z jednotlivých lokalít mesta Žiar nad Hronom. Po
sekundárnom dotriedení bolo vyhodnotené, že
v sekciách na triedené zložky (papier a plasty) sa
nachádzalo 64 % ostatného komunálneho odpadu
(zmesový odpad a psie exkrementy) a podiel triedených zložiek vhodných na ďalšie zhodnotenie
(papier, plasty, sklo) tvoril len 36 %. Na základe tejto vzorky môžeme konštatovať, že odpadové koše
na verejných priestranstvách na triedené zložky sa
občanmi nedostatočne využívajú na zbavovanie
jednotlivých druhov odpadov, podľa účelu jednotlivých sekcií. Zvýšenie efektívnosti zberu, ako aj
samotného využívania účelu odpadových košov na
verejných priestranstvách, je len na nás a na našom
prístupe. Mesto Žiar nad Hronom je jedno z mála
miest na Slovensku, kde majú občania možnosť
prvotne triediť odpad aj na verejných priestranstvách. Správnym prístupom k triedeniu odpadu
prispievame nielen k lepšiemu životnému prostrediu a zvyšovaniu sociálno-kultúrneho povedomia
svojho mesta, ale správame sa aj ekonomicky.
OŽP

Podporte vybudovanie náučnej trasy Horné Opatovce – Šúšolie
OZ Horné Opatovce v spolupráci s OZ Ceprocer vypracovali a predložili projekt Vybudovanie náučnej trasy Horné Opatovce – Šúšolie
(1. etapa) do 2. ročníku programu SPPoločne.
Ambíciou autorov projektu je vybudovanie historicko-náučného turistického chodníka, ktorý prepojí hornoopatovský, sklenoteplický a šášovský
chotár – územie historicky i prírodne mimoriadne
bohaté a zaujímavé. „V prípade úspešnosti realizácia tohto projektu prispeje k obohateniu života
obyvateľov nášho mesta a regiónu a tak i k jeho
významnému zviditeľneniu v rámci Slovenska,“
hovorí kulturologička, Dagmar Benčová a dodáva:

noviny.ziar.sk

„Náš projekt bol úspešný a obstál v konkurencii
700 prihlásených projektov. Až 240 projektov
z celého Slovenska dostane v druhej fáze programu šancu uchádzať sa o podporu verejnosti.“
Projekt postupuje do verejného on-line hlasovania na web stránke www.sppolocne.sk, kde zaň
môžete zahlasovať v sekcii prihlásených projektov.
(r)
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Rozdávame radosť objatím
Keďže v dnešnej dobe sú ľudia uponáhľaní
a neustále v strese, tak sa spravodajský portál
Student24.sk rozhodol vytvoriť na Slovensku
podujatie Hug day (Deň objatí).
Podujatie sa uskutoční 26. júna takmer v 20 mestách po celom Slovensku. Začne sa o 10.00 hodine
a bude trvať približne do 16.00 hodiny.
V tento deň sa mladí ľudia z celého Slovenska vydajú do ulíc, aby svojím objatím mohli potešiť ľudí
okolo seba a vrátiť im úsmev späť na tvár. Objatie
patrí všetkým, preto chceme potešiť aj ľudí, ktorí
sa cítia opustení a v živote to nemajú práve najľahšie. Ako sme už spomenuli, organizátorom v rámci
Slovenska je Student24.sk a realizátorom Hug Day
2013 v meste Žiar nad Hronom bude Mestský mládežnícky parlament.
Dúfame, že sa k nám pripojí čo najviac dobrovoľníkov či zo škôl, rôznych mládežníckych skupín,
alebo z mestských organizácií a spolu vytvoríme

v meste nezabudnuteľný zážitok. V prípade záujmu
sa môžete nahlásiť na: dominika.svecova@ziar.sk
alebo na facebooku: Hug day in Slovakia/Deň objatia na Slovensku.
(dš)

Najpočetnejší čitateľský maratón
Mestská knižnica M. Chrásteka sa v utorok
4. júna zapojila do 6. ročníka najpočetnejšieho
čitateľského maratónu Čítajme si.
Maratón v čítaní sa organizuje od roku 2008 a
neustále sa zvyšuje počet čítajúcich detí. Podujatie,
do ktorého sa zapájajú knižnice na celom Slovensku, pripravuje Linka detskej istoty pri SV UNICEF.
Cieľom je podporiť deti v čítaní, podporiť návštevnosť knižníc a poukázať na význam literatúry pre
detského čitateľa.
Čitateľský maratón v Mestskej knižnici otvorila
Helena Žňavová, ktorá povzbudila deti k čítaniu a
popriala im veľa čitateľských zážitkov. Prečítaním
prvej strany z knižky odštartovala čítanie. Čitateľského maratónu sa zúčastnili žiaci z „Jednotky“ a
„Dvojky“, každý účastník prečítal 1 stranu z knihy
J. C. Hronského Smelý zajko v Afrike. Počas 6-hodinového maratónu sa čítania zúčastnilo 87 detí.
Božena Kaššová

Liečivá sila kameňov

Ešte v máji sa v Mestskej obývačke uskutočnila
prednáška na tému Liečivá sila kameňov. Prednášajúcemu Richardovi Vallovi z obce Iňa sme
na danú tému položili pár otázok.
Pán Vallo, mohli by ste sa nám v krátkosti predstaviť a povedať niečo o vás?
Zaujímajú ma rôzne ezoterické náuky a možnosti
duchovného napredovania. Súčasťou takejto cesty
v živote je aj práca s liečivými energiami a popri
tom som sa dostal aj k liečeniu s drahými kameňmi.
Nie som mineralóg a ani geológ. Len ma zaujíma
popri spirituálnom liečiteľstve aj využitie drahých
kameňov v tomto smere. Veľmi mi v tom pomohlo
absolvovanie kurzu Aktívnej duchovnej terapie
v Reiki association international (R.A.I.), kde som
absolvoval aj ďalšie semináre, ako napríklad Reiki,
Anjeli Atlantídy, Výcvik essénskych majstrov či Arolo Tifar, kde sa tiež využívajú kryštály, a to sada horského krištáľu a ametystu, ktoré sú programované
špeciálnou spirituálnou technikou, ktorá pochádza
z dávnych dôb Atlantídy. Túto techniku liečenia
znovu objavil vynikajúci liečiteľ a duchovný učiteľ F.
E. Eckard Srohm, ktorý je aj zakladateľom R.A.I. a jej
veľmajstrom. Ezoterikou sa ale neživím, mám iné
zamestnanie z úplne inej oblasti. Pracujem v jednej

firme, ktorá dodáva diely pre automobilky. Spirituálna práca je ale neoddeliteľnou súčasťou môjho
života. Je skvelé, keď viem pomôcť sebe a aj iným
ľuďom.
V čom podľa vás spočíva liečivá sila kameňov?
Drahokamy liečia vďaka ich vibráciám. Pomáhajú nám vrátiť chýbajúcu energetickú rovnováhu.
Môžeme ich použiť na rôzne ciele. Napríklad na
upokojenie, na povzbudenie, či pomocou nich liečiť konkrétny zdravotný problém. Ja ich používam
v rámci Aktívnej duchovnej terapie (ADT), kde sa
vibrácie drahokamov spájajú s liečivou silou duchovnej energie.
Ruženín sa nazýva aj kameň srdca, liečime sa
ním pri smútku z lásky, pomáha aj pri jazvách
– zmäkčí a vyhladí ich a zmierňuje bolesti jaziev. Taktiež pomáha zahojiť srdce po infarkte. Môžete nám vysvetliť, ako tento kameň
použijeme pri liečbe?
Môžeme si ho vziať do ľavej ruky, to preto lebo ľavá ruka energie skôr prijíma a pravá
skôr dáva. Ľavou rukou skôr vyciťujeme. Vcítime sa do kameňa a necháme jeho vibráciu
na nás pôsobiť. Po chvíli pocítime ako ruženín
na nás vplýva. Cítiť to hlavne v srdcovej čakre.

A ten kto pozná niekoho, kto pracuje s technikami ADT, môže ho požiadať o pomoc. Spojenie
duchovnej energie s vibráciou kryštálu má väčší
liečiaci efekt.
Pomáhajú liečivé kamene aj proti stresu
a depresii? Môžete nám povedať, ktorý kameň?
Áno, samozrejme, pomáhajú pri strese aj depresii. Napríklad granát, ametyst, chrizopras, jaspis,
ruženín, topás, ale aj iné. Intuitívne si môžeme
tiež vybrať kameň, ktorý nás v danej chvíli upokojuje.
(pd)

Stredný anjelský rituál v Žiari
Mnohí netušia alebo neveria, že my, ľudia, máme rôzne možnosti ako sa vyliečiť z rôznych chorôb. Každý zdravotný problém je následok disharmónie v nás, či už nesplnenými túžbami,
potlačovanými emóciami, alebo prijímaním veľkého množstva
škodlivín do nášho fyzického tela.
Jednou z úžasných metód návratu k harmónii je nechať pôsobiť
na seba silu anjelov, ktorých hlavnou úlohou je pomáhať ľuďom.
Obavy či strach ešte nikoho nevyliečili, ale umožnenie vplyvu anjelov na človeka áno.
Klub Essenia sa podujal na organizáciu Stredného anjelského rituálu v Žiari nad Hronom, aby poskytol jednu z možností k návratu do harmónie. Tento rituál má korene v dávnych dobách, ktoré
dnes nazývame obdobie Atlantídy. Počas neho pôsobí na ľudí,
ktorí sa rozhodnú pre liečenie, akumulovaná sila anjelov. Osobne
som sa niekoľkokrát zúčastnila, tohto spôsobu liečenia a bola som
uchvátená. Srdečne a s anjelskou láskou vás pozývam do Výstavnej siene v žiarskom Mestskom kultúrnom centre v piatok 28. júna
o 17.00 hod.
Natália Novotná
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DOBRÉ mesto je keď...
Veľa z vás sa chce po zotmení v uliciach cítiť bezpečnejšie, viacerí si želáte posilniť mestskú políciu.
DOBRÉ mesto je aj o tom, že si máte kde oddýchnuť, že sa máte kde prechádzať, že máte kde
jazdiť na bicykli alebo in-line korčuliach. DOBRÉ
mesto je aj o tom, že dbá na vývoj a vzdelanie
detí, ktoré v ňom žijú, a zároveň prejavuje solidaritu tým, ktorí sú už na dôchodku napríklad tak,
že im dá nejakú daňovú úľavu. DOBRÉ mesto počúva hlas svojich obyvateľov, investuje do projektov, ktoré si jeho obyvatelia želajú a ktoré sú
na ich prospech.

Veľa sa rozprávam so spoluobyvateľmi o tom,
ako si oni predstavujú DOBRÉ mesto. Každý má
nejakú predstavu a väčšinou je spojená s problémami, ktoré by chcel akútne vyriešiť. Niekto
chce mať kvalitné cesty a chodníky, iný zas čis-

té mesto, niekto si želá veľa zelene, iný zas viac
kvalitných obchodov. Mnohí chcú lepšiu alebo
vôbec nejakú prácu. Naše deti by mali radi viac
ihrísk, športovci zas opravené halu a štadión,
hokejisti by sa radi znova vrátili na žiarsky zimák.

noviny.ziar.sk

DOBRÉ mesto podľa mňa...
Preto si prajem, aby sme opravovali vo väčšej miere cesty a chodníky. Preto si prajem,
aby sme vysádzali zeleň, aby sme posilnili
kamerový systém a urobili ho prospešným.
Chcem, aby sme s katastrofou na Kortíne konečne zúčtovali. Želám si, aby sme zrekonštruovali športovú halu, postavili multifunkčný športový areál na IV. ZŠ, chcem, aby sme
spustili a dokončili zimný štadión!
Ja spolu s vami chcem DOBRÉ mesto. Mesto,
ktorom vládne pokoj, poriadok, mesto, v ktorom
ľudia spolupracujú, DOBRÉ mesto, z ktorého ľudia neutekajú, naopak, do ktorého prichádzajú
noví obyvatelia.
S touto víziou som do vedenia mesta prišiel
a s touto víziou idem aj do primátorských volieb.
Ak v nich budem úspešný, aj naďalej budem do
Žiaru prinášať nové veci, ktoré vzídu z vašich
požiadaviek. Tak aký som dnes, budem aj po voľbách – rovnako ma bude zaujímať nesvietiaca
lampa alebo výmoľ na chodníku, tak ako projekt
za 20 miliónov eur, pretože aj z malých vecí sa
skladá mesto. Dokonca DOBRÉ mesto. A vy si ho
zaslúžite.
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PROTIDROGOVÝ KLUB MENORA
Protidrogový klub Menora - skupina rodičov a priateľov vás pozýva na besedu s terapeutom resocializačného zariadenia. Témou bude motivácia k liečbe a dlhodobé liečenia ľudí závislých na drogách,
alkohole, gamblingu a novodobých závislostiach.
Počas besedy dostanete priestor aj na vaše otázky,
opýtať sa môžete na čokoľvek. Uskutoční sa v piatok
28. júna od 17.00 do 19.00 hod. v Mestskej obývačke, v priestoroch mestskej Krytej plavárne. Pozývame každého, koho táto problematika zaujíma.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Chceme žiť bez drog
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom poskytlo dňa 3. júna svoje priestory pre výtvarné
vyjadrenie pohľadu na šťastný život v rámci prevencie
drogových závislostí žiakov materských, základných a
stredných škôl. Podujatie sa konalo pod názvom Chceme žiť bez drog. Do regionálnej výtvarnej súťaže s protidrogovým zameraním sa zapojili školy z okresov Žiar
nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. Odborná
porota ocenila 16 žiakov materskej, základnej a strednej školy zo Žiaru nad Hronom, Novej Bani a Žarnovice
a deti z Detského domova v Kremnici a Novej Bani.
Hlavnú cenu regionálnej súťaže s protidrogovým zameraním získal Sergej Šarközi za výtvarnú prácu Mozog narkomana I. zo Špeciálnej základnej školy v Žiari
nad Hronom. Súčasťou tejto výstavy je tabuľa Radosti,
kde si každý návštevník môže pripnúť svoju odpoveď
na otázky, kedy je šťastný a čo ho takým robí. Priestory
pre túto krásnu výstavu budú otvorené pre všetkých
do 30. júna v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hodiny. Kontakt: ivkaznavova@gmail.com, 045/678 13 04.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
Planetárium deťom
– Uffove dobrodružstvá na Marse
Program pre mladších školákov. Dňa 21. júna o 18.00
hod.
Hrozba z nebies
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále doplní
demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetária
a sprievodným slovom lektora. Dňa 21. júna o 20.00
hod.
Za dverami modrého sveta
Hudobno-relaxačný program venovaný Vangelisovi, konkrétne jeho albumu Oceanic. Dňa 27. júna
o 19.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

18.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
19.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
20.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
21.6. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
22.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
23.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
24.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
25.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
26.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
27.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
28.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
29.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
30.6. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
1.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
2.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
Lekáreň v Tescu a v Kauflande
je otvorená do 20.00 hod.
Služby v lekárňach sú podľa rozpisu lekární
v čase od 20.00 do 21.00 hod.
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Hľadám domov

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Prímestský tábor: Šikovné ruky

BELINKA
Ročná sučka, kríženec nemeckého špica. Je veľmi milej, priateľskej povahy. Veselá
a poslušná sučka.

Termín: 1.7. – 4.7. Čas: od 7.30 do 15.30 hod. Cena:
7 €/na deň. V cene je zahrnuté: obed, pitný režim,
vstupné, tvorivý materiál.
Pobytový tábor: Intergalagtické prázdniny
Termín: 14. 7. – 20.7. Miesto: rekreačné stredisko
Púšť (Prievidza). Cena: 135 €. V cene je zahrnuté:
ubytovanie, celodenné stravovanie, pitný režim,
vstupné, materiál na činnosť, režijné náklady. Doprava: individuálna.

SOFINKA
Sofi je 2-mesačná sučka. Bude menšieho vzrastu, predpokladáme do 10
kg. Sofinka je odčervená,
očkovaná a čipovaná.

Prímestský tábor: Letom svetom

Termín: 5.8. – 9.8. Čas: od 7.30 hod. do 15.30 hod.
Cena: 9 €/na deň (v cene je aj doprava výletov).
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné, materiál, doprava.
Termín podania prihlášok je do 20. júna. Prihlášky a bližšie informácie nájdete na stránke CVČ www.cvczh.edu.sk, alebo sa môžete
informovať osobne v čase od 8.00 do 18.00
hod v CVČ na Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar
nad Hronom, prípadne telefonicky: 045/673 33 48,
0905 295 556.
LETNÉ TÁBORY PRE DETI
S ONKOLOGICKÝMI A KARDIOLOGICKÝMI
OCHORENIAMI
Klub Detskej Nádeje je občianske združenie, ktorého cieľom je pomoc a podpora dlhodobo chorých
detí. Finančne najnáročnejšou aktivitou klubu je
organizovanie letných táborov pre deti s onkologickými a kardiologickými ochoreniami. Letné onkotábory organizujeme už od roku 1999, tento rok
sa uskutoční pätnásty ročník. Od roku 2002 robíme
dva turnusy letných onkotáborov: 1. turnus pre
menšie deti od 6 do 14 rokov a 2. turnus pre väčšie
deti od 14 do 18 rokov a od roku 2006 aj zimný onkotábor počas jarných týždňových prázdnin. Hlavným sponzorom onkotáborov je Liga proti rakovine
z výťažku z Dňa narcisov.
V lete 2013 sa uskutočnia onkotábory v týchto
termínoch:
onkologický tábor pre väčšie deti:
7.7. – 21.7.2013 v Hoteli Lesák v Tajove,
onkologický tábor pre menšie deti:
4.8. – 17.8.2013
v Chate Kollárová v Ostrom Grúni.
Letný kardiotábor pre deti s kardiologickými
ochoreniami sa bude konať v termíne od 29.6. do
19.7. v RZ Priedhorie v Pružine pri Považskej Bystrici.
Snažíme sa, aby aj tento rok bol pobyt v kardiotábore bezplatný, teda pokryť všetky náklady z 2 percent
z daní a z rôznych grantov. Účastnícky poplatok na
dieťa bude 50 eur (reálne náklady sú 400 eur). Na
jednom turnuse tábora sa spravidla zúčastňuje cca
30 – 36 detí, cca 10 – 13 animátorov a lekár.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
22.6.. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
23.6. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica
(674 46 64)
29.6. MUDr. Jozef Straňák, Ul. Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
30.6. Dentino, MUDr. Kukolíková, A. Kmeťa 11, Žiar
nad Hronom (673 39 99)
Pohotovostné služby sa vykonávajú v ambulancii
službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

SAMSON
Samson je nádherný kríženec nemeckého ovčiaka. Je
nádherný, priateľský a bude
z neho skvelý strážca domu.
Samson má 1 a pol roka a je
vhodný k rodinnému domu.
JACKIE
Je to inteligentná sučka,
ktorá sa na svojho majiteľa
veľmi naviaže. Za človeka
by dala asi naozaj všetko.
Je u nás už dva roky! Vonku
poslúcha na slovo, je dobrá k deťom a znášanlivá s
inými psíkmi. Je znášanlivá
so psíkmi aj mačkami. Má
približne 7 rokov.
RUBY
Ruby je kríženka menšieho vzrastu, má rok a
pol. Je to rozkošná sučka
vhodná aj k deťom. Môže
ísť do bytu aj do rodinného domu. Bude kastrovaná, očkovaná, čipovaná.

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.).

ŽARNOVICKÝ JARMOK
Mesto Žarnovica vás pozýva na tradičný Žarnovický jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch
21. a 22. júna v Mestskom športovom areáli (štadión). Okrem tradičných jarmočných ponúk
predajcov a sprievodného programu budú 22.
júna od 14.00 hod. jeho súčasťou Folklórne slávnosti s bohatým kultúrnym programom a v čase
od 8.00 do 16.00 hod. prezentácia ľudových remeselníkov.
Informácie pre predajcov: MsÚ Žarnovica –
Klientske centrum, č. t.:045/683 00 19. Organizačné pokyny a prihlášky na www.zarnovica.sk. Informácie k programu: Odd. kultúry mládeže a športu
MsÚ, č. t.:045/681 37 13.

číslo účtu 270 892 7951/0200

Lekáreň Dr. Max v Tescu a Lekáreň Sunpharma
v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
Pohotovostná služba
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PREDAJ
•Predám sporák MORA 2120, kombinovaný (plyn, elektrika),
5/12
v perfektom stave, biely. Cena: 50 €. T: 0908 646 090
•Predám horské bicykle pánske, 2 kusy. Cena: 20 €/ks.
T: 0918 697 598
10/12
•Lacno predám: bubnovú žmýkačku na bielizeň, železnú
(chrómovú) posteľ, ručný malý elektrický vysávač, japonský
farebný televízor JVC – uhlopriečka 51 cm a dámsky bicykel
Lady 26. T: 0910 277 301
23/12
•Predám CD: Warrior Soul – Classic – Speváka K. Clarka ex
Trouble/Crowbar – Live + 1 – K. Windstien ex Down/Discharqe
– M. Williams ex Eyehategod + Ansvemo ex Pantera/SoulMotor – Revolution Wheel – B. Wheat ex Tesla/Britny Fox 2003/
Gravity Kills 2002/Soul Motor 2002/Last Hard Men – S. Bach
ex Skid Row/PitchShifter – PSI/Oleander – Joyride/Beautiful
Creatures – Deuce 2005/Andy Summers – The XTracks – ex
Police. Všetko originály England, USA, ešte zabalené. Cena:
4 €. T: 0902 828 424

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

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...)

24/12

•Predám CD: Masters of Reality 2001/Street Noise – výber
punk rock 2005/Country Masterpieces – výber country hudby
1996/E. Clapton/Stephen Jones/Chris Spedding 1991. Cena:
3 €/kus. Druhý dych – Zlaté časy/Best of R.S. vol. 1 – výber
českých hitov/E. PResley/Rock s´Cool – výber heavy/Beatles –
výber/Trhák/Limonádový Joe. Cena: 2 €/kus. T: 0902 828 25/12
424

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám garáž za Planetáriom. Cena: 5 500 €. T: 0905
636 173
1/12

•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, s balkónom,
v pôvodnom stave. Cena: 16 500 €. Zľava možná.
3/12
T: +420 608 631 305
•Predám 2-izbobvý prerobený byt. Nové podlahy, stierky,
prerobená kúpeľňa. Byt je na 2. poschodí v zateplenom
tehlovom dome s plastovými oknami a dvojpivnicou, ktorá
je tiež vystierkovaná a má novú podlahu. V slušnom vchode.
V obývačke a spálni je plávajúca podlaha a v ostatnej časti
bytu (kúpeľňa, chodba, kuchyňa) je dlažba. V obývačke je
menší balkón – vydlaždicovaný. Celková rozloha: 64 m 2. T:
0948 503 604
4/12
•Predám rodinný dom v obci Stará Kremnička v okolí mesta
Žiar nad Hronom v sume 28 000 €. Rodinný dom pozostáva
z 3 izieb, kuchyne, komory a verandy. V rodinnom dome sú
kompletné inžinierske siete, kúrenie na drevo, voda a kanalizácia je obecná. K rodinnému domu je aj záhrada. V prípade
záujmu nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 0903 045 126. 8/12
•Predám 2,5-izbový byt s loggiou vo Zvolene, časť Západ.
Byt je v OV bez tiarch, ihneď voľný. T: 0940 835 755
9/12
•Predám 3-izbový panelový byt s loggiou, v OV, s výmerou
72 m 2, na 5./7 poschodí, v zateplenom a zrekonštruovanom
bytovom dome na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom.
Cena dohodou. T: 0903 844 672
11/12
•Ponúkam na predaj pozemok určený všetkým, ktorí
hľadajú tiché a pokojné miesto pre svoj život. Pozemok je
rovinatý, slnečný, nachádzajúci sa v okrajovej časti príjemnej
obce Lovča. Toto miesto charakterizuje pokoj menšej obce,
avšak s výbornou dopravnou obslužnosťou. Pozemok má rozlohu 858 m 2. IS v dosahu. Pre viac informácii kontaktujte t.č.:
+421 911 560 588
14/12

•Predám 2-izbový byt na Ul. Dukelských hrdinov, v pôvodnom, ale zachovalom stave. Byt sa nachádza na 3. poschodí,
slušný vchod. Cena dohodou. T: 0907 830 192
20/12
Predám garsónku na Sládkovičovej ul. Cena: 7 500 €, pri
rýchlom jednaní výrazná zľava. T: 0905 427 122
15/12

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim dom v dobrom stave s čiastočnou rekonštrukciou,
cena do 50 000 €, v okrese ZH. Ponuky posielajte na e-mail:
kucinella@azet.sk.
21/12

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem garsónku, cca 30m 2, na Etape. Cena: 250 € aj
6/12
s energiami. Volať len po 17.00 hod. T: 0910 213 696
•Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový tehlový byt s
veľkou terasou v centre mesta. T: 0905 577 327
7/12
•Prenajmem izbu v dvojizbovom byte. Cena 125 Eur vrátane
energii. tel.: +420 737 060 658
12/12
Dám do prenájmu veľký 1-izbový byt pri plavárni. Byt je
voľný od 15.6.2013. T: 0910 277 301
16/12
2

•Dám do prenájmu garsónku, cca 30 m . V slušnom vchode.
Voľná od 1.8.2013. Cena: 250€ aj s energiami. Volať len po
17.00 hod. T: 0910 213 696
13/12
•Hľadám podnájom 1 alebo 2- izbového bytu v Žiari nad
Hronom dlhodobo. Cena: do 230 €.T: 0944 496 074
17/12

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P209/2013:
•1-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, v pôvodnom-zachovalom stave. Cena:
18.500 EUR, výmera: 34 m2
P216/2013:
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 29.000 EUR, výmera: 36 m2
P202/2013:
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 26.990 EUR, výmera: 43
m2
P201/2013:
•2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena:
34.500 EUR, (pôvodná cena 36.500 EUR), výmera: 49 m2
P194/2013:
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
ulica Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave. Cena:
27.000 EUR, výmera 55 m2
P210/2013:
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
ulica Hutníkov, kompletná rekonštrukcia. Cena: 30.500
EUR, výmera 56 m2
P142/2012:
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. SNP (širšie centrum mesta), v pôvodnom stave. Nová
cena: 31.000 EUR, (pôvodná cena 34.000 EUR), výmera:
58 m2 + pivnice 12 m2
P188/2013:
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 29.900 EUR, výmera: 61 m2
P171/2013:
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 32.660
EUR, (pôvodná cena 35.000 EUR), výmera: 63 m2
P208/2013:
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 37.000
EUR, výmera: 63 m2
P168/2012:
•3-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 49.000
EUR, výmera: 75 m2
P217/2013:
•3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 44.000 EUR, výmera: 81 m2
P042/2011:
•3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom, Ul.
Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná cena
103.000 EUR), výmera: 100 m2
P144/2012:
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
62.000 EUR, výmera: 83 m2

DOMY:
P179/2013:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.000 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR),
výmera pozemku: 823 m2
P116/2012:
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena:
17.500 EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha: 156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
P137/2012:
•RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 92.999 EUR, (pôvodná cena
97.000 EUR),zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku:
837 m2
P163/2012:
•RD v Hornej Vsi, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
68.000 EUR (pôvodná cena 78.500 EUR), úžitková: 120 m2,
výmera pozemku: 923 m2
P170/2013:
•RD v Kremnici, v pôvodnom stave. Nová cena: 62.000
EUR, (pôvodná cena 72.490 EUR), zastavaná: 95 m2, výmera pozemku: 763 m2
P182/2013:
•RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 203.000 EUR, zastavaná plocha: 1.402 m2, výmera
pozemku: 2.835 m2
POZEMKY:
P003/2011:
•4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
P002/2011:
•3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská
Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty alebo chalupy, siete na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera
jedného pozemku: 800 m2
P149/2012:
•Stavebný pozemok v Lutile (časť „Nová Lutila“), určený
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 41.000 EUR, výmera: 694 m2
P010/2011:
•Stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na
stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR, výmera:
784 m2
P001/2011:
•Stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 254.5000 EUR, výmera:
5.090 m2
OSTATNÉ:
P205/2013:
•Záhradná chata v Lutile (záhradkárska osada), kompletne zrekonštruovaná. Cena: 34.500 EUR, zastavaná plocha:
28 m2, výmera pozemku: 405 m2

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

AUTO MOTO
•Predám Daciu Logan, r. v. 2005, naj. 53 000 km, garážovaná.
2/12
Cena: 3 100 €. T: 0905 636 173
•Predám Opel Vectra B caravan 1.6l, r. v. 1999, dobrý stav,
nová STK a EK, náhradné zimné pneu, dobrý motor po GO,
nové rozvody, brzdy, výfuk, servo, elektróny. Cena: 1 100 €.
T: 0910 152 889
19/12

noviny.ziar.sk

•Lacno predám na Wartburg 353 nový predný tlmič, pérovania a rôzne ložiská na nápravy. T: 0910 277 301
22/12

SLUŽBY
•Joga v dennom živote.Kurzy: pondelok – štvrtok o 16.00
hod.Záhradná 16 (IBV, pod Orange), Žiar nad Hronom 18/12
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POĎAKOVANIE

DD a DSS Žiar nad Hronom – stredisko Útulok
sa chce touto cestou poďakovať pani Monike
Madluškovej, reštaurácia Etapa, za jej podporu a
pomoc klientom strediska Útulok.
Kolektív zamestnancov a klientov DD a DSS –
stredisko Útulok

SPOMIENKAtĺk
Neplačte,
nechajte ma kľudne spať,
i bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate ďalej
s vami byť,
pričinením šoféra musím
mladý v tmavom hrobe hniť.
Dňa 27. júna si pripomíname 20. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy tragicky vo veku
20 rokov opustil
Ivan Švaigert.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca matka, rodina Sweigertová
a priatelia.
SPOMIENKAtĺk
Mama, to slovo je cennejšie
ako hocijaké iné na svete.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme
pri tebe každý deň.
Dňa 13. júna sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia našej mamy
Márie Šulekovej.
S láskou spomínajú synovia s rodinami.
SPOMIENKAtĺk
Každý človek je vzácny,
ale len ten, koho milujeme,
je nenahraditeľný.
Odišla si od nás,
ale všetko vzácne,
čo si nám dala, ostalo v nás.
Dňa 23. júna si pripomíname 2. výročie od smutnej chvíle, keď nás náhle opustila naša drahá matka a stará mama Ľudmila Čurná.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk
Keď ten, koho človek naozaj ľúbi,
odíde navždy, neexistuje spôsob,
ako sa vyrovnať so žiaľom
a bolesťou.
Dňa 18. júna 2013 si pripomíname 14 rokov, čo nás opustil
drahý manžel, otec, brat a švagor
Rudolf Hós.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Manželka Eva, dcéry Ruth a Denisa a ostatná rodina.
SPOMIENKAtĺk
Smútime, no necháme
ťa tíško spať,
čo bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 23. júna uplynú 2 roky od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý
otec, strýko a švagor Ignác Vlček.
Spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca rodina.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
SPOMIENKAtĺk
Už navždy vám prestali
hviezdy svietiť, slnko hriať,
ale tí, čo vás mali radi,
neprestanú na vás spomínať.
V týchto dňoch si pripomíname
5. výročie od smrti
Pavla Meleka
a 22. výročie od smrti manželky
Celestíny.
Spomínajú dcéry, zať, vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMIENKAtĺk
To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 30. júna si pripomíname
15. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš manžel a otec
Koloman Faban.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca manželka
a syn s manželkou.

SPOMIENKAtĺk
Kto v našich srdciach žije,
neumiera.
Dňa 1. júla si pripomíname
2. výročie od chvíle, keď nás
náhle opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec a brat
Karol Návrata.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, dcéra
s rodinou a brat s manželkou.
SPOMIENKAtĺk
Už nevidíš slnko, krásny deň,
na cintoríne snívaš svoj večný sen.
Už nie návratu, ani nádeje,
len cestička k hrobu
nás k tebe zavedie.
Smútime, no necháme
ťa tíško spať,
čo bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 12. júna sme si pripomenuli 4. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš manžel, otec a starý otec
Ľubomír Nemčok
zo Žiaru nad Hronom.
Spomína manželka, syn s priateľkou a vnúčik
Jakubko.
SPOMIENKAtĺk
Odišiel, už nie je medzi nami,
ale žije v srdciach tých, ktorí sme
ho milovali...
Dňa 20. mája sme si pripomenuli
5 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Bohumil Široký.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú manželka, syn
a dcéry s rodinami.
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POĎAKOVANIE
Dňa 29. mája nás navždy náhle
opustil náš drahý manžel, otec,
starý otec a brat
Jozef Gocník
vo veku 80 rokov.
Úprimne ďakujeme rodine, priateľom a známym,
ktorí sa s ním prišli rozlúčiť, ako i za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť náš
žiaľ.
Manželka, syn a dcéra s rodinami a ostatná rodina.
POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste našu
milovanú maminku, starkú, prastarkú, sestru a
príbuznú pani
Annu Dvončovú, rod. Pinkovú,
ktorá nás dňa 25. mája 2013 navždy opustila vo veku 92 rokov. Zároveň ďakujeme
za ich prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk
Všetko pominie,
len stopy tvojej lásky
a spomienky na tvoje
dobré srdce nám zostali.
Dňa 18. júna si pripomíname
10. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Rastislav Skácelík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomínajú dcéry s rodinami.
SPOMIENKAtĺk
Dňa 2. júna sme si pripomenuli
13. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Štefan Horváth.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami
SPOMIENKAtĺk
Odišli ste tíško,
niet vás medzi nami,
v srdciach našich
žijete spomienkami.
Dňa 30. mája sme si pripomenuli
16. výročie od smrti
Jozefa Mesiarika
a
dňa 16. júna 1. výročie od smrti
manželky Valérie.
S láskou spomínajú synovia
s rodinami.
SPOMIENKAtĺk
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ...
Spomíname na manželov
Zlatku a Jožka Kollárovcov
a ich synov Igora a Ľubomíra.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Smútiaca rodina Kollárová.
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Svetovo úspešné Jolly Phonics od septembra na „Dvojke“
Vo februári tohto roku boli oslovené všetky
základné školy na Slovensku (okrem Bratislavského kraja) s projektom Jolly Phonics
do slovenských základných škôl. Spomedzi
68 prihlásených škôl bolo do projektu vybraných 24 základných škôl.
Tieto sa od budúceho školského roku pripoja
k 6 bratislavským základným školám, ktoré sú zapojené do projektu už tento školský rok. Všetky
takto do projektu zaradené školy získali od spoločnosti Jolly Learning kompletnú sadu učebných
materiálov a pomôcok pre učiteľov a žiakov v hodnote 1113,90 eur zdarma, bezplatné vzdelávanie
učiteľov a bezplatnú metodickú podporu počas
trvania spolupráce. Sme veľmi potešení, že práve
naša „Dvojka“ ako jediná škola v Žiari nad Hronom
(len 4 školy v BB regióne) dostala od materskej
spoločnosti šancu spolupracovať v tomto projekte. Dnes už má vyškolených a certifikovaných päť
vyučujúcich anglického jazyka, ktorí momentálne
pripravujú aj novú učebňu, ktorú začnú využívať
už od nového školského roku 2013/2014.
Čím je metóda Jolly Phonics taká jedinečná? Neuveriteľným, a zároveň úžasným na nej je to, že deti

po jednom roku učenia sa jazyka touto metódou
dokážu plynule čítať a písať po anglicky. Na vlastné oči a uši sa o tom presvedčili samotné učiteľky
našej školy, ktoré sa 30. mája tohto roku osobne
stretli s iniciátorom tejto metódy, Christopherom
Jollym, na konferencii Jolly Phonics v Bratislave,
kde sa prezentovali výsledky výskumov vyučovania anglického jazyka pomocou tejto metódy.

Jolly Phonics využíva
pohyb a viacero zmyslov
Na čom je metóda Jolly Phonics postavená? Predovšetkým je to výborne prepracovaný jazykový systém zameraný na dieťa využívajúci pohyb
a viacero zmyslov (sluch, zrak, hmat). Pri tejto
metóde sa deti zoznámia so 42 hlavnými zvukmi
písmen anglického jazyka. Každý zvuk sa učia prostredníctvom jednoduchého veselého príbehu,
kde sa zoznamujú s jedným alebo dvoma písmenami, ktoré tvoria tento zvuk. Každý zvuk sprevádza posunok, ktorý napomáha učeniu a robí ho
zábavným. Deti dosahujú veľmi rýchly progres,

„Jednotka“ na návšteve u susedov
Nie, nebojte sa, nejdeme písať o tých najbližších – na ulici či na chodbe. My sme sa vybrali
ďalej, ďalej, ďalej – do stovežatej rozprávkovej Prahy.
Prvou zastávkou bola priepasť Macocha a Punkevní jaskyňa. Od parkoviska nás k jaskyni zaviedla modrá turistická značka. Niektorí z nás
tam boli po prvý raz. Prekvapil ich chlad, tma
a vlhko, no aj prekrásne stalaktity, stalagnáty či stalagmity. Príroda im dala rôzne tvary
a človek rôzne názvy – sediaci zajačik, veční milenci, ťava. Von z jaskyne nás dopravila
loďka. Naším hlavným cieľom však bola Praha.
Do hostela sme dorazili načas. Na druhý deň
sme mali v pláne pešiu prehliadku mesta. Praha je jedným z mála miest, ktoré unikli veľkým
poškodeniam počas druhej svetovej vojny.
Stredoveké centrum je nezabudnuteľným labyrintom kamenných uličiek, starých námestí, tmavých pasáží a nespočetných kostolov.
Na to všetko dohliada Pražský hrad. Dievčatá
sa pokochali nielen krásou architektúry, ale aj
pohľadom na výmenu stráží vojakov. Okrem
typických pamiatok Prahy mali chlapci možnosť obzrieť si aj letisko. Dostali sa aj na miesta,
na ktoré sa bežný cestujúci nedostane. Videli
hangáre komerčných leteckých spoločností aj
priestor pre vládny špeciál, pristávanie a odlietanie lietadiel, ich navigáciu, tankovanie. Pre-

svedčili sa, že prísne bezpečnostné opatrenia
nie sú len v Amerike. Dievčatá sa zatiaľ dozvedeli čo to o tradičnej výrobe čokolády a že kakaový prášok do kvalitnej čokolády rozhodne
nepatrí. Čerstvo vyrobené belgické pralinky sa
len tak rozplývali na jazyku. Kto nezažil Prahu
v noci, ako keby tam ani nebol. Neuveríte, ale
po Prahe sa stále premávajú strašidlá a duchovia. Ani my sme neverili, až kým nás nenaháňala
biela pani, za nohu nechytil vodník a za rohom
nečakal čert. To bola tá posledná kvapka, aby
sme sa rýchlo rozlúčili s mníchom, a zároveň
sprievodcom z Múzea pražských povestí a strašidiel. V Prahe sme využili všetky možnosti integrovanej pražskej dopravy – metro, autobus
aj električku. Posledným dopravným prostriedkom bola vyhliadková plavba po Vltave. Tú sme
si nechali na posledný deň, keď nás už boleli
nohy a pražské nábrežie Vltavy sme mohli obdivovať z kresiel lodnej reštaurácie s pohárom
horúcej čokolády na stole. Domov sme sa vrátili
unavení, vyčerpaní, ale budeme mať o čom rozprávať. Strávili sme tri dni plné zážitkov. Veľké
poďakovanie za zorganizovanie exkurzie patrí
našej pedagogičke, Valérii Fridrichovej. Dúfame,
že sme veľmi nehnevali a že nás vezme so sebou
aj nabudúce.
Žiaci 6. A a 8. A z „Jednotky“

Deň detí s Okáčikom
V piatok 31. mája sa telocvičňa na „Jednotke“ zmenila na farebný svet detí. Farebný, kúzelný svet,
v ktorom sa pohybovali dvaja crazy šašovia a mnoho imaginárnych bytostí, aby sa postarali o ešte intenzívnejšiu radosť detí zo súťaženia tanca, spevu
a športovania. Deti si mohli vyskúšať svoju šikovnosť a vytrvalosť v Okáčikovských rekordoch. Maratón súťaží zaujal nielen deti, ale i rodičov. Radosť
z pohybu a atypické súťaže mohli deti vystriedať
návštevou v kreatívnej tvorivej dielni, kde sa maľo-

valo na tvár a sami sa podľa vlastnej fantázie mohli
namaľovať. Odmenou pre všetky deti bolo sladké
občerstvenie a tí najúspešnejší vytrvalci – rekordéri
dostali hodnotné vecné ceny. Deti strávili svoj deň
v pohybe a s úsmevom na tvári. A to je na tom to
najkrajšie – vidieť, ako sa dieťa usmieva a ako s radosťou šantí a súťaží. Ďakujeme všetkým vám, ktorí
ste nám pomohli urobiť tento deň pre deti takým
ako bol. Veselý, nápaditý, tvorivý.
Ľubica Mokrošová
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čo ich motivuje k ďalšiemu učeniu. Pre deti, ktoré
sa začínajú učiť angličtinu ako svoj druhý jazyk, je
učenie čítania a písania v anglickom jazyku prostredníctvom tejto metódy veľmi užitočné, pretože
môžu začať čítať a písať v rovnakom čase, ako sa
učia vyslovovať zreteľne zvuky, ktoré tvoria anglický jazyk.
Sme veľmi radi, že sa do projektu môžeme od septembra 2013 zapojiť aj my a ponúknuť tak našim
žiakom celkom novú a aj v slovenskom prostredí
úspešne fungujúcu metódu. Veríme, že pokroky
našich žiakov pri učení sa anglického jazyka touto
metódou prinesú radosť a motiváciu nielen žiakom a učiteľom, ale aj spokojnosť rodičov.
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika, ZH

Na „Štvorke“ sa žiaci
prezentovali
ročníkovými prácami
Pilotný projekt určený pre všetkých žiakov školy si začiatkom júna pripravili v Základnej škole
na Jilemnického ulici. Prostredníctvom ročníkových prác sa učili rozvíjať svoje komunikačné
zručností – verbálne aj neverbálne.
V Spojených štátoch amerických sa žiaci už
od 1. ročníka učia prezentovať seba a svoje schopnosti. Podobnú formu sebaprezentácie zvolili pre
svojich žiakov aj na „Štvorke“: „Vedieť prezentovať
samých seba je veľmi dôležité z hľadiska ďalšieho
profesionálneho vývoja,“ hovorí Marian Majzlík, riaditeľ školy a dodáva: „Nie je totiž dôležité, čo človek
vie, ale čo človek vie aj prezentovať. Nezáleží pritom na tom, či je človek introvert, alebo extrovert
a je jedno, aký máme temperament, každý jeden
z nás sa musí zamestnať či uplatniť sa na trhu práce. Ide o elementárnu zručnosť, ktorá na Slovensku
chýba.“
Deti si vyberali témy ročníkových prác sami, podľa toho, čo ich zaujíma, čo ich nadchlo, podľa ich
záujmu. „Nechýbajú tak témy o zvieratách alebo o miestach, ktoré navštívili,“ hovorí Vladimíra
Schwarzová, pedagogička školy a ďalej dopĺňa:
„Ročníkovú prácu spracúvali približne pol roka, tí
najmladší spolu s rodičmi, čiže to viac menej bola
domáca príprava.“ Pedagógovia si vopred určili kritériá, podľa ktorých žiakov hodnotili. Samozrejme,
inak sa posudzovali žiaci prvého stupňa, inak starší
školáci. „Posudzovali sme formálnu aj obsahovú
stránku. Vyvrcholením príprav bola prezentácia
ročníkových prác, kedy deti rozprávali o tom, čo
písali, čo si pripravili,“ spresňuje Vladimíra Schwarzová. Po prezentácii ročníkovej práce sa na pripravenú tému žiaka pýtali jeho spolužiaci, rodičia
alebo aj učiteľ. Každý žiak musel vedieť na otázky
promptne reagovať a odpovedať.
(li)
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Streetball 2013 už v sobotu 22. júna

V sobotu 22. júna sa uskutoční už 17. ročník obľúbenej basketbalovej súťaže Streetball 2013.
Aj tento rok si môžete pozrieť zaujímavé súboje
a prihlásiť sa do súťaže v niekoľkých kategóriách.
Streetball sa už tradične uskutoční na basketbalových kurtoch Súkromnej strednej odbornej školy
technickej v Žiari nad Hronom. Začiatok turnaja je
naplánovaný na 8.00 hodinu. Organizátori vyhlásili
aj v tomto ročníku niekoľko súťažných kategórií.
MINI:
rok narodenia 2001 a mladší ZŠ (bez štartovného)
ŽIACI:
rok narodenia 1998 a mladší ZŠ (bez štartovného)
JUNIORI:
16 – 19-roční, rok narodenia 1994 a mladší
(štartovné 4 €/hráč)
MUŽI:
rok narodenia 1993 a starší (štartovné 5 €/hráč)
OLD:
nad 40 rokov (1973 a starší),
neaktívni (štartovné 5 €/hráč)
OLD – YOUNG:
A: otec (mama)
– syn (dcéra) do 12 rokov veku dieťaťa vrátane (bez

štartovného)
B: otec (mama)
– syn (dcéra) nad 12 rokov veku dieťaťa (štartovné
2 €/dieťa a 3 €/dospelý)
Sprievodný program a súťaže pre všetkých
Okrem basketbalu sa môžete tešiť aj na sprievodný program, v ktorom nebudú chýbať sprievodné
akcie pre celé rodiny, detské atrakcie či reprodukovaná hudba. Pripravené sú aj basketbalové súťaže
ako trojky, trestné hody, smeče a dribling s loptou
pre deti.
Prihlášky do súťaže môžete priniesť osobne
do 20. júna v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00
hod. na sekretariát SSOŠ technickej (045/673 33
94), alebo v čase od 15.00 do 17.00 hod. do poslaneckej miestnosti na Námestí Matice slovenskej
poslancovi Petrovi Dubeňovi (0908 926 567).
Prihlášky je možné podať aj elektronicky
do 19. júna. Nájdete ich na webovej stránke www.
ziar.sk v sekcii Šport, alebo na www.basketbal.
mskziar.sk v sekcii Streetball. Posielajte ich na e-mail: basket.zh@gmail.com. Štartovné je možné
uhradiť na č. účtu: 5328375001/5600.
Podujatie organizuje Občianske združenie Šport
a Mládež Žiar.

Žiarsky chlpáč 2013

V sobotu 29. júna sa v Parku Štefana Moysesa
uskutoční druhý ročník podujatia Žiarsky chlpáč. Výťažok z akcie a dobrovoľnej zbierky bude
použitý na pomoc žiarskemu útulku.
V rámci podujatia na vás čaká množstvo sprievodných podujatí a hudobných vystúpení hostí
ako sú Zdenka Predná, Jakub Petraník a Lenka Libjaková. Priestor dostane aj Čiko, bývalý útulkáč, ktorý sa predvedie so svojím psím tancom.
Súčasťou podujatia budú aj ukážky agility, voľba

naj útulkáča, stretnutie bývalých útulkáčov, poradňa veterinárneho lekára, ale pripravené sú aj rôzne
atrakcie pre rodiny s deťmi a nebudú chýbať ani
stánky s občerstvením. Ak patríte k tým, ktorí nemajú svojho psíka, nesmúťte. Stačí prísť a možno si
adoptujete niektorého z chlpáčov, ktorí sú umiestnení v žiarskom útulku.
Druhý ročník súťažnej výstavy psíkov o naj chlpáča pre vás pripravilo žiarske Mestské kultúrne centrum a OZ Strážni anjeli.
(li)

V decembri 2012 zložil
Daniel Gelien sľub poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)
za obvod Žiar nad Hronom
na uvoľnený mandát po
Ivanovi Černajovi. V rámci
komunikácie s verejnosťou má poslanec Gelien
zriadenú webovú stránku www.danielgelien.sk,
kde nájdete kontakty na jeho osobu, ako aj jeho
poslanecké aktivity, hlasovania, majetok, kariérny
profil, rodinu, životopis i fotogalériu. Poslednou
aktivitou tohto poslanca bola jeho interpelácia
na predsedu BBSK p. Maňku vo veci rekonštrukcie
a modernizácie Domova dôchodcov a domova
sociálnych služieb v Žiari nad Hronom.
2. ROČNÍK ŽIARSKY CHLPÁČ

Uzávierka prihlášok: 28. júna 2013
Kategórie: označte len jednu kategóriu. Ak
máte záujem o inú kategóriu, je potrebné vyplniť
novú prihlášku a zaplatiť registračný poplatok.
1. Najkrajší predstaviteľ rasy – malé psy (psíky čistokrvné bez PP)
2. Najkrajší predstaviteľ rasy – stredné psy
(psíky čistokrvné bez PP)
3. Najkrajší predstaviteľ rasy – veľké psy (psíky čistokrvné bez PP)
4. Miš maš (krížence)
5.Veteráni (pre všetkých psíkov nad 8 rokov)
6. Naj junior (psík do jedného roka)
7. Psí extrém (jednoducho NAJ – ušatejší, okatejší, smiešnejší...)
8. Naj dvojica (pár psíkov z jedného plemena)
9. Psí kus (pre psíka, ktorý chce ukázať, čo dokáže)
10. Najkrajší útulkáč
Prihlášku odovzdajte v pokladni MsKC pri platbe registračného poplatku. Registračný poplatok
za jednu kategóriu: 2 €/poplatok môžete zaplatiť v pokladni MsKC alebo na predajnom mieste v novinovom stánku Biely dom. Prihlásiť sa
na výstavu v deň konania výstavy nie je možné.
Registračný poplatok sa vystavovateľovi nevráti
v prípade, ak sa na výstave so psom nezúčastní.
Pri registrácii v deň výstavy psov je vystavovateľ
povinný predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku s veterinárnym preukazom. Veterinárne podmienky: každý zúčastnený pes musí
mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
proti besnote, psinke, parvoviróze minimálne
21 dní a max. 1 rok pred výstavou. Usporiadateľ
nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.
Predaj šteniatok na výstave je prísne zakázaný!

noviny.ziar.sk
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Hviezdicový výstup
k Jazierku Slobodné

Ešte začiatkom mája sa uskutočnilo turistické
podujatie Hviezdicový výstup k Jazierku Slobodné v Kremnických vrchoch. Organizátorom
16. ročníka bolo mesto Žiar nad Hronom a MŠK
– Klub slovenských turistov v Žiari nad Hronom.
Podľa propozícií bola možnosť prísť k jazierku šiestimi rôznymi trasami. Hlavná trasa viedla
zo Žiaru nad Hronom okolo Biskupskej studničky
k Jazierku Slobodné. Podujatia sa zúčastnilo približne 80 milovníkov prírody, medzi ktorými boli
organizovaní i neorganizovaní turisti a taktiež členovia Jednoty dôchodcov Slovenska. Občerstvenie vo forme chutného rezňa s chlebom a uhorkou
bolo donesené účastníkmi tejto akcie po trase
Bartošova Lehôtka – Jazierko Slobodné. Za krásneho slnečného počasia, ktoré trvalo celý deň, sa
účastníci po ukončení oficiálneho programu rozišli
rôznymi trasami naspäť domov.
KST MŠK Žiar nad Hronom na čele s výborom pripravuje množstvo turistických podujatí do bližšieho i vzdialenejšieho okolia po celý kalendárny rok.
Bližšie informácie o činnosti klubu nájdete vo výveske na rohu pri predajni kníh v Žiari nad Hronom
a tiež na webovej stránke www.turistika.mskziar.sk.
Robert Maroši, KST MŠK Žiar nad Hronom

O pohár mesta Handlová
Posledný májový víkend sa v Handlovej
uskutočnili plavecké preteky O pohár mesta Handlová. Tieto preteky sú zároveň neoficiálnymi letnými majstrovstvami Slovenska žiakov kategórie „C“ (ročník narodenia
2003 – 2004).
O medaile tento rok bojovalo 190 plavcov
z 35-tich klubov Slovenska. Zo Žiaru s trénerkami
Martinou Bartkovou a Miroslavou Mesárošovou vycestovali tri plavkyne – Tereza Veselá, Ema Nagyová
a Melisa Martina Bartková. Aj keď sa im nepodarilo
medailovo presadiť, trikrát sa im podarilo dostať
do prvej desiatky.
Najlepšie sa umiestnila Tereza Veselá v disciplíne 100 m motýlik, kde s časom 1:42,30 s obsadila
pekné 6. miesto. V disciplíne 50 m motýlik s časom
45,13 s skončila na 9. mieste. V disciplíne 100 m
znak s časom 2:02,96 s obsadila 9. miesto aj Ema
Nagyová. Tesne za prvou desiatkou, na 11. mieste, skončila v disciplíne 50 m prsia. Melisa Martina
Bartková so svojimi novými osobnými rekordmi obsadila 16. miesto (50 m motýlik – 52,77 s) a
17. miesto (100 m motýlik – 2:03,08 s). Kompletné
výsledky nájdete na: www.swimmsvk.sk.
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Za víťazstvo na majstrovstvách pocestujú za Hamšíkom
V dňoch 27. a 28. mája sa na futbalovom štadióne
v Nitre uskutočnili Majstrovstvá SR v minifutbale
žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl. V konkurencii 970 škôl z celého Slovenska sa najviac darilo
futbalistom zo Základnej školy na Ul. Dr. Janského
v Žiari nad Hronom.
Organizátorom podujatia bol Slovenský futbalový
zväz. Hlavnou výhrou pre futbalistov z „Jednotky“ je
zahraničný zájazd spojený s návštevou klubu slovenského futbalového reprezentanta, Mareka Hamšíka.
Do finále turnaja – školských Majstrovstiev SR postúpilo osem tímov, víťazi jednotlivých krajov. Každý
z účastníkov turnaja odohral v skupine tri zápasy systémom každý s každým.
Na turnaj sa Žiarčania pripravovali pod dohľadom dlhoročného pedagóga a športového odborníka, Petra
Nemca. Jasnými víťazstvami v skupine si žiarsky tím zabezpečil postup do finále, kde ich čakali futbalisti Prešova. Finále malo jednoznačný priebeh, za víťazstvom
išli suverénne futbalisti z „Jednotky“. Prešov zdolali 9:3.
Víťazstvo si malí futbalisti nesporne zaslúžili, veď v piatich zápasoch nastrieľali až 35 gólov, pričom dostali iba
9.
Futbalisti, ktorí sa o víťazstvo zaslúžili, sa pripravovali
pod dohľadom Petra Nemca aj na hodinách teles-

nej výchovy v areáli „Jednotky“. Tréningy mávali cez
zimu v telocvični, počas ostatných dní v roku priamo
na futbalovom štadióne. „Aj keď v škole v budúcnosti
neuvažujeme o športových triedach, naši žiaci majú
vytvorené adekvátne podmienky na šport,“ hovorí
Marek Baláž, riaditeľ školy a dodáva: „Mali sme v škole
deti, ktoré mali individuálne vzdelávacie plány a mohli
sa tak dostatočne venovať aj športu. Vychádzalo sa
im v ústrety, či už ohľadom sústredení, tréningového
procesu, alebo účasti na súťažiach. Sme hrdí, že žiaci
našej školy, čo nie je ojedinelý úspech (striebro dievčat
vo futbale z roku 2012), dosiahli takýto výsledok. Myslíme si, že šport a škola sa dajú skĺbiť aj spôsobom, ktorý
v súčasnosti ponúkame u nás na„Jednotke“.
(li)

Novým trénerom slovenských basketbalistov sa stal Miroslav Grznár
Slovenských basketbalistov
o mesiac čaká príprava na
predkvalifikáciu ME 2015, v
ktorej sa stretnú s Maďarskom
a Bieloruskom. Basketbalovú
reprezentáciu povedie nový
tréner, Miroslav Grznár, ktorý
je bývalým hráčom Žiaru.
Miroslav Grznár bol určitú dobu aj mládežníckym trénerom a v najvyššej súťaži v sezónach
20011/2012 a 2012/2013 viedol tím ŠKP Banská
Bystrica. Za hlavného trénera mužskej basketbalovej reprezentácie zvolili Grznára už pred dvomi mesiacmi. V hre boli ešte František Rón a Ivan Kurilla.
Miroslav Grznár má o tíme mužskej reprezentácie
jasnú predstavu. Ako uviedol pre tlačovú agentúru,
do výberového konania išiel s tým, že by chcel postaviť tím na novej generácii hráčov.
Slovenská basketbalová asociácia zatiaľ dohodla
pre reprezentačný tím dva prípravné zápasy s Bulharskom. Tie odohrá reprezentácia už 16. a 17. júla.

PK MŠK Žiar nad Hronom
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„Práca bude o to ťažšia, že aj talentovaní hráči, ktorých máme, hrávajú veľmi málo. Nie je nič horšie,
ako keď dostanete hráčov, ktorí nie sú „vyhratí“.
Práve tu vidím najväčší problém. Uvidíme aj to,
v akom zdravotnom stave sa budú hráči nachádzať.
Musíme tiež vyriešiť otázku okolo Antona Gavela,
ktorý prijal nemecké občianstvo. Už sme v tejto
veci trochu apelovali na ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva,“ uviedol pre tlačovú agentúru
Grznár a spresnil: „Príprava by mala odštartovať
10. júla, stále sa to však odsúva. Ekonomická situácia je však taká, aká je. Uvedomujem si, že teraz je
dôležitá najmä ženská reprezentácia, ktorá cestuje
na ME. Okrem toho máme aj mládežnícke reprezentácie, o ktoré treba dbať. To všetko zapríčiňuje,
že mužskú reprezentáciu stále odsúvajú a odsúvajú. Nie je to dobré pre hráčov ani pre mňa. Takto
to jednoducho nejde, že začneme mesiac pred prípravou iba zháňať hráčov. To už malo byť zariadené
v marci – apríli. Desiaty júl je posledný kritický termín.“
Zdroj: internet (sita, TASR)
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Deň žiarskych karatistov
KARATE

Zdenkovej remíze rozhodol až posledný zápas.
V ňom Markovi stačila remíza. V perfektnom zápase, v ktorom sa skóre menilo, však v závere Nitrančan úspešne zabodoval a úspešne vyhral o dva
body. Naši zverenci podľahli najtesnejším rozdielom jedného bodu a do finále nepostúpili. Ostalo už len zabojovať o tretie miesto, kde sa stretli
s karatistami zo Sabinova. Tu však nezaváhali a po
dvoch víťazných zápasoch sa tešili zo zisku bronzovej medaile.
Vynikajúce si počínali aj naše dve zápasníčky
Dominika Veisová a Martina Tatárová. Dominika
vo farbách Farmexu Nitra v družstve dorasteniek
12 – 14-ročných po skvelom výkone pomohla
k zisku zlatej medaile pre Farmex. Posledná nastúpila Martina Tatárova, tiež vo farbách Farmexu, ale v družstve junioriek 15 – 17-ročných. Hoci
bola najmladšia v družstve, nedala sa zahanbiť.
V mimoriadne napínavom finálovom zápase
Martina na začiatku vyhrávala o dva body. Súperka však zabojovala a 10 sekúnd pred koncom
Martina prehrávala o dva body. Za mohutnej
podpory divákov Martina dokázala v poslednej
sekunde vyrovnať. Poslednej Farmexačke stačila
na víťazstvo družstva remíza. Bohužiaľ, súperka

Na deň detí si žiarski karatisti zmerali svoje
sily v Košiciach, kde sa konali Majstrovstvá Slovenska družstiev žiakov, dorastencov, juniorov
a seniorov 2013.
Súťaže sa môže zúčastniť družstvo so štyrmi zápasníkmi (3+1), kde jeden je náhradník. Veková
skladba v našom klube nám umožňovala postaviť len jedno kompletné družstvo (žiaci 9 – 11 rokov) a dve naše pretekárky boli ,,zapožičané“ do
dvoch teamov Farmexu Nitra. Družstvo našich
žiakov v zložení Zdenko Vanka, Marko Kováč, Roman Debnár a Aris Nikolas Čela mali v konkurencii
13 teamov silnú konkurenciu. V prvom kole nastúpili proti teamu Trend Bánovce nad Bebravou.
Prvý nastúpil Zdenko, ktorý vyhral. Po ňom nastúpil Marko, ktorému sa podarilo so silným súperom
remizovať. Aris však nedal svojmu súperovi šancu
a chalani postúpili do druhého kola. V druhom kole
na nich čakal silný súper zo Spišskej Novej Vsi. Naši
chalani boli však už rozbehnutí. Marko a Zdenko
s prehľadom vyhrali, Roman už ani nemusel nastúpiť.
V treťom kole nastúpili Žiarčania proti zápasníkom z Kachi Nitra. V dramatických a vyrovnaných
zápasoch, keď po Arisovom tesnom víťazstve a

bola nad jej sily, a tak družstvo skončilo na druhom mieste.
Pretekárom za bojovnosť a nasadenie ďakujeme. Do konca sezóny nás čakajú posledné tri súťaže. Európsky pohár mládeže v BA, Majstrovstvá
Európy Shitoryu v Nových Zámkoch a poslednou
súťažou, zameranou hlavne pre začiatočníkov, je
už 11. ročník Majstrovstiev v karate v Žarnovici.
Držte našim pretekárom palce, budú to potrebovať.
Radovan Černák

Naši karatisti súperov valcujú ďalej
KARATE

Po veľkom úspechu na oficiálnych Majstrovstvách Slovenska čakali našich karatistov
z MŠK Žiar nad Hronom hneď o týždeň
25.
mája
Majstrovstvá
Slovenska
Shitoryu
asociácie.
Ide
o štýlové Majstrovstvá Slovenska, na ktorých
sa naši karatisti zúčastňujú pravidelne.
Tento rok bola súťaž výnimočná tým, že prví piati pretekári z každej kategórie boli nominovaní
na 1. Majstrovstvá Európskej Shitoryu Karate
federácie.
Keďže v našom klube cvičíme v štýle Goju Ryu
a nie Shito ryu, disciplínu súborných cvičení
kata sme neabsolvovali, nakoľko kata týchto
dvoch štýlov nie sú zhodné. Rozhodovanie v
športovom zápase kumite malo malé rozdiely v
pravidlách, ale našim zápasníkom vôbec nerobilo problémy prispôsobiť sa a zabojovať o tie
najvyššie priečky.
Hneď v prvej kategórii 9 – 11-ročných dievčat
do 39 kg nastúpila Natália Rajčanová – úradujúca majsterka Slovenska. Natálka ukázala, že jej

forma stále graduje a svojim súperkám ani teraz
nedala šancu, keď ich všetky porazila a opäť sa
stala víťazkou kategórie.
V kategóriách 9 – 11-ročných chlapcov nastúpili Zdenko Vanka, Marko Kováč a Roman Debnár. Zdenko sa hneď v prvom kole nešťastne
vyfauloval. Marko a Roman sa prebojovali až do
semifinále z opačných koncov vyraďovacieho
pavúka, no tam svojim súperom podľahli. V boji
o tretie miesto sa podarilo Markovi zvíťaziť, Roman skončil nakoniec piaty.
Na Majstrovstvách Európy sa Žiarčania
stretnú s najlepšími pretekármi
V kategórii 12 – 14-ročných sme mali početnejšie zastúpenie. V hmotnostnej kategórii do 45 kg sa podarilo Nine Jelžovej umiestniť na treťom mieste, keď v
semifinále podľahla slovenskej reprezentantke najtesnejším výsledkom. V kategórii
do 52 kg sa Dominike Veisovej nepodarilo prebojovať k medaile, no nakoniec skončila na postupovom piatom mieste. V chlapčenskej kategórii

do 63 kg na opačných koncoch pavúka nastúpili
Michal Výrostko a Milan Laurov. Chalani cestou
do finále postupne zdolávali svojich súperov, až
sa nakoniec stretli obaja vo vytúženom finále.
Tu bol nakoniec úspešnejší Michal.
Po niekoľkomesačnej prestávke sa na súťažné tatami vrátila Martina Tatárová v kategórii
15 – 17-ročných dievčat do 56 kg. Jej návrat bol
veľmi úspešný, keď nenašla premožiteľku a obsadila najvyššiu priečku.
Posledným štartujúcim bol Rastislav Štyriak,
ktorý štartoval v seniorskej kategórii do 65 kg.
Finále mu ušlo len o vlások, keď v semifinále za
remízového stavu poslali rozhodcovia ďalej nášho súpera. Jeho tretie miesto uzavrelo náš ďalší
úspešný turnaj.
Štart na štýlových Majstrovstvách Európy je
pre našich pretekárov výbornou príležitosťou
porovnať si svoje majstrovstvo s najlepšími pretekármi Európy. Budeme im držať palce, aby aj
tu boli úspešní.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner karate

Šnúra víťazstiev
Tak možno nazvať výsledky súperenia strelcov MŠK a SPOLSTRELU na nedávnych Majstrovstvách okresu Žiar nad Hronom v športovej streľbe z malokalibrových zbraní.
Prvá súťaž začala na žiarskej strelnici 10. mája
v disciplíne ľubovoľná pištoľa 30 výstrelov
na vzdialenosť 50 metrov, ktorej sa inak hovorí
kráľovská disciplína. Presvedčivo v nej zvíťazil
a majstrom okresu sa stal Marián Grúber. Druhé
miesto si vystrieľal Rastislav Grúber a tretie
miesto získal Ondrej Lipták. O týždeň neskôr,
17. mája, strelci súperili v disciplíne Športová
pištoľ 30 výstrelov. Strieľalo sa na vzdialenosť
25 metrov. Najlepší výsledok a tým aj titul maj-

ster okresu dosiahol Vlastimil Doletina, ktorý nastrieľal 268 bodov z 300 možných. Druhé
miesto patrilo Ondrejovi Liptákovi (259 b.) a
na 3. mieste sa umiestnil Ľuboš Perina
(257 b.).
Do tretice strelci súperili v atraktívnej
disciplíne malokalibrový snajper, kde sa strieľa s puškami, ktoré sú vybavené puškohľadmi
s veľkým priblížením, a to preto, lebo sa strieľa na miniatúrne terče vo veľkosti špendlíkovej hlavičky až pripináčika na vzdialenosť
50 metrov a viac. V tejto disciplíne si titul majster okresu vybojoval Ondrej Lipták.
Na 2. mieste sa umiestnil Lukáš Nárožný a
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Zľava: M. Grúber, O. Lipták a L. Nárožný.
3. miesto získal Marián Gruber. Na spomenutých
súťažiach sa zúčastnilo viac ako 30 súťažiacich.
Víťazi v každej disciplíne sa nominovali na Majstrovstvá kraja a oblastné majstrovstvá. Strelci
budú súperiť v rôznych disciplínach ešte do konca júna, potom nás budú reprezentovať na Majstrovstvách SR.
M.G.
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Famózne víťazstvo Hascha v Slovenskom pohári
CYKLISTIKA

Počas víkendu 8. a 9. júna pokračovala dlhodobá súťaž Slovenského pohára v cestnej cyklistike svojím v poradí piatym a šiestym kolom.
V sobotu si cyklisti zmerali sily v Partizánskom
na 16 km dlhom prímestskom okruhu.
Organizátorom podujatia bolo mesto Partizánske
a Občianske združenie Lavína Partizánske. Počasie
cyklistom prialo a na výborne zorganizovanom
podujatí cyklisti predviedli dobré výkony. Mladší
žiaci absolvovali skrátený pretek na dva okruhy
v dĺžke 26 km a jeho víťazom sa stal pretekár CyS
Žilina, Dávid Sikora. Mladší žiaci MŠK obsadili:
Matúš Černek piate a Tomáš Kamenský deviate
miesto. Starší žiaci absolvovali dva okruhy v celkovej dĺžke 32 km a aj tu putovalo víťazstvo do Žiliny
zásluhou suverénneho Matúša Štočeka. V značne

rozdrobenom štartovnom poli starších žiakov vybojoval Jakub Varhaňovský štvrté miesto, Adam
Foltán desiate, Lukáš Lajtoš jedenáste, Matúš Valuška trináste a Luboš Kovár devätnáste miesto. Kadeti
absolvovali náročných 66 km a zviedli medzi sebou
neúprosný boj. Išlo predsa o nomináciu na EYOF.
Žiarski cyklisti od štartu diktovali tempo v preteku a postarali sa dôkladné preriedenie pelotónu.
Na čele sa nakoniec usadila vedúca šesťčlenná skupina favoritov, kde Žiarčania mali až trojnásobné
zastúpenie. V záverečnom špurte v uliciach mesta
sa najlepšie zorientoval pretekár CyS Žilina, Juraj
Michalička, ktorý prekvapujúco zvíťazil pred Žiarčanmi Adriánom Foltánom a Kristiánom Zimánym.
Na šiestom mieste došpurtoval Henrich Hasch. Nicolas Jelža, Matej Truban a Matej Foltán po obetavom výkone pre tím obsadili 9., 12. a 23. miesto.
V kategórii juniorov sa po zranení predviedol
Juraj Bellan, ktorý pretek pre technické problémy
nedokončil.

Slovensko budú v Holandsku
reprezentovať až dvaja Žiarčania

Henrich Hasch.

V nedeľu pokračovali preteky Slovenského pohára v Šenkviciach. Jeho organizátorom bola obec
Šenkvice v spolupráci s AŠK Inter Bratislava. Pretekalo sa na mierne zvlnenom okruhu dlhom 26 km.
Mladší žiaci absolvovali jeden okruh a jeho víťazom
sa opäť stal pretekár CyS Žilina, Dávid Sikora. Mladší žiaci MŠK obsadili: Matúš Černek šieste a Tomáš
Kamenský deviate miesto. V kategórii starších žiakov suverénne dominuje Matúš Štoček z CyS Žilina, ktorý presvedčivo zvíťazil. Jakub Varhaňovský
tentokrát zabojoval a obsadil pekné tretie miesto.
Ostatní starší žiaci MŠK obsadili: Lukáš Lajtoš
9., Matúš Valuška 11., Adam Foltán 12. a Luboš Kovár 18. miesto.

Kadeti absolvovali náročných 78 km a od štartu
v preteku dominovali cyklisti MŠK Žiar nad Hronom. Boli aktívni a už od úvodných kilometrov útočili. Aktivita sa oplatila a po sólovom 52 km dlhom
samostatnom úniku putovalo víťazstvo do Žiaru
zásluhou heroického výkonu Henricha Hascha.
Adrián Foltán nesklamal, perfektne zvládol záverečný špurt a aj druhé miesto putovalo do Žiaru.
Nicolas Jelža obsadil 8., Kristián Zimány 11., Matej
Truban 18. a Matej Foltán 24. miesto. Celý tím kadetov MŠK zvládol taktiku na výbornú a zaslúži si
pochvalu.
Po skončení preteku ihneď zasadala komisia mládeže Slovenského zväzu cyklistiky, ktorá definitívne rozhodla o trojici cyklistov, ktorí budú v dňoch
14. až 19. júla 2013 reprezentovať Slovensko
na Európskom Olympijskom festivale mládeže
v holandskom Utrechte. Dôveru za presvedčivé výkony dostali cyklisti Adrián Foltán a Kristián Zimány
z MŠK Žiar nad Hronom spolu s Jurajom Michaličkom z CyS Žilina. Pre žiarsku cyklistiku je to obrovský úspech a potvrdenie, že v Žiari nad Hronom
vyrastajú talentovaní cyklisti a o jej budúcnosť sa
nemusíme obávať. Nominovaným pretekárom, ako
aj celému tímu vedenie Cyklistického klubu MŠK
úprimne gratuluje.
F. Sitora

Streetball 2013

V sobotu 22. júna sa uskutoční 17. ročník
turnaja v pouličnom basketbale – Žiarsky
Streetball 2013.
Tento tradičný športový sviatok v našom
meste každoročne privíta aktívnych i neaktívnych priaznivcov basketbalu a širokú verejnosť.
Okrem kvalitných športových výkonov sa obyvatelia mesta môžu tento rok tešiť na zaujímavé sprievodne akcie i novinku, ktorá k nám
do mesta zavíta po prvýkrát.
V mene organizátorov (OZ Šport a mládež
Žiar) pozývame všetkých Žiarčanov i obyvateľov okolitých obcí i miest na basketbalové kurty
SSOŠ technickej, kde sa uskutoční podujatie,
ktoré patrí k jedným z najväčších športových
akcií na pôde mesta.
Do turnaja sa možno prihlásiť osobne alebo
elektronicky. Prihlášku, pravidlá a propozície
turnaja nájdete na: www.basketbal.mskziar.sk.
(r)

