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V tomto čísle:

V meste pribudli merače rýchlosti

ZAČAL SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Tri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta bude v tomto školskom roku navštevovať
takmer 1700 školákov. V novom školskom roku
čaká školy a ich žiakov niekoľko zmien. Strana 2.

STRANA 3

DNI JESENNEJ ČISTOTY

Každoročné Dni jesennej čistoty sa tento rok
uskutočnia v dňoch od 23. do 28. septembra.
Rozpis rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov prinášame na 4. strane.

ALEŠ ponúka
špeciálnu
výučbu

NÁRODNÁ CENA PUTUJE DO ŽIARU

Dvaja mladí Žiarčania nakrútili krátky film
o partnerstve medzi Žiarom a Svitavami.
Za tento počin sa im podarilo získať cenu v celonárodnej súťaži. Video bude odprezentované
na medzinárodnej konferencii v Krakove.
Strana 2.

STRANA 3

POD KORTINOU VYKASTROVALI
TAKMER STOVKU ZVIERAT

Šášovské
hradné hry
2013
Počas troch dní sa niekoľko dobrovoľníkov
zúčastnilo akcie v osade Pod Kortinou, v rámci
ktorej sa im podarilo vykastrovať takmer stovku zvierat. Niekoľko z týchto zvierat teraz hľadá
svoj nový domov. Viac na 5. strane.

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

0905 602 942

STRANA 6

Septembeer fest
Piatok 13. septembra
Od 15.00 hod. na námestí
Viac druhov piva/pivné súťaže/Beer bike

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

0905 33 23 88
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Nový školský rok prináša zmeny

Slávnostné otvorenie nového šk. roka na „Štvorke“.

V pondelok 2. septembra sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť otvorili brány
školských zariadení. V školskom roku 2013/2014
čaká učiteľov a školákov niekoľko zmien.
Brány škôl otvorilo na Slovensku 2400 základných
a približne 860 stredných škôl. Do školských lavíc zasadlo 690-tisíc žiakov.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad
Hronom sú tri základné školy, okrem toho je na
území mesta aj cirkevná škola a päť stredných škôl.
„Do prvého ročníka nastúpilo v tomto školskom
roku 214 prváčikov,“ informuje Adriana Giláňová,
metodička školstva a ďalej spresňuje: „Najviac,
osemdesiatšesť, ich bude od septembra v Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika. Šesťdesiatdeväť
prvákov bude v Základnej škole na Ul. Dr. Janského,
dvadsaťjeden v Základnej škole na Jilemnického

ulici a tridsaťosem v cirkevnej škole.“ Všetky žiarske
základné školy budú mať od septembra spolu 1678
žiakov. Na stredné školy sa v nich bude pripravovať
172 deviatakov.
V novom školskom roku čaká učiteľov a školákov
niekoľko zmien. Ako informoval hovorca ministra
školstva, Michal Kaliňák, novinkou je, že najvyšší
počet žiakov v triede sa môže zvýšiť o troch žiakov
oproti maximálnemu počtu, ktorý je stanovený
v školskom zákone. Podľa tohto zákona môže byť
v prváckej triede maximálne 22 žiakov, v druhom až
štvrtom ročníku 25. Na druhom stupni môže chodiť
do triedy maximálne 28 žiakov. Tieto počty sa tak
v novom školskom roku môžu zvýšiť o ďalších troch
žiakov.

metov.
Novinky však čakajú aj stredoškolákov.
Po prvýkrát zasadli do lavíc stredoškoláci, ktorí
museli absolvovať povinné prijímacie skúšky.
Výnimkou sú iba trojročné učebné odbory. Kým
doteraz sa pri ústnej skúške v predmete slovenský jazyk a literatúra kládol väčší dôraz na literárnu zložku,
po novom sa bude väčšia váha prikladať na jazykovú
zložku. Maturitné skúšky čakajú na stredoškolákov
v marci, písomné skúšky budú od 18. do 21. marca.
Ústne maturity budú od 19. mája do 6. júna.

Piatakov čaká pilotné testovanie

Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa
končí 31. januára 2014. Vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára a končí sa 27. júna.
Jesenné prázdniny čakajú školákov od 31. októbra
do 1. novembra, vyučovanie sa začne 4. novembra. Vianočné prázdniny budú od 23. decembra
do 7. januára 2014. Polročné prázdniny budú mať
školáci jeden deň, a to 4. februára. Jarné prázdniny
začnú 3. marca, veľkonočné budú od 17. do 22. apríla.
(li)

Pilotné testovanie čaká 13. novembra aj súčasných
piatakov. Vzorka približne tritisíc žiakov bude písať
testy z vyučovacieho jazyka a matematiky. V marci
čaká Testovanie 9, tzv. monitor, aj deviatakov. Ten
preverí ich znalosti v poslednom ročníku základnej školy z matematiky a vyučovacieho jazyka.
Väčší dôraz sa v tomto školskom roku bude klásť aj
na vyučovanie matematiky a prírodovedných pred-

Krytá plaváreň je po dvoch mesiacoch opäť otvorená
Žiarske kúpalisko tohto roku otvorili 15. júna.
Zavítalo naň viac ako 34-tisíc návštevníkov.
Kým v minulom roku sa na žiarske kúpalisko prišlo
okúpať 27-tisíc návštevníkov, tento rok ich bolo
o viac ako 7-tisíc viac. „tento rok ich bránami kúpaliska prešlo 4196 návštevníkov, v júli 17 743 a v auguste 12264,“ informuje Peter Jagoš z mestských
Technických služieb a dodáva: „V porovnaní s minulým rokom, kedy sme na kúpalisku zaznamenali
27-tisícovú návštevnosť, je to o 7203 návštevníkov
viac.“
Keďže počasie ku koncu augusta už nebolo
na kúpanie v exteriéri priaznivé, kúpalisko sa jeho
prevádzkovateľ, ktorým sú mestské Technické
služby, rozhodol zatvoriť v posledné prázdninové
dni. „Krytú plaváreň sme otvorili v pondelok 2. septembra. Otváracia doba zostala nezmenená, trochu
sme však upravili cenník,“ dodáva Peter Jagoš. (li)

Národná cena v rukách Žiarčanov
Začiatkom júna bola vyhlásená súťaž pod názvom Medzinárodné partnerstvá obcí z pohľadu
mladých ľudí. Keďže aj naše mesto má uzavreté
partnerstvo s českými Svitavami, tak sa mladí
Žiarčania rozhodli zapojiť a poslať krátky film
o tomto dlhoročnom partnerstve.
Po dvoch mesiacoch čakania nakoniec prišli
výsledky, že práve naše video pod názvom Kufor partnerstva vyhral celonárodnú súťaž a bude
odprezentované na medzinárodnej konferencii
v Krakove pred ostatnými krajinami.
Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o
medzinárodnú spoluprácu ich miestnej samosprávy
a zistiť, čo si mladí ľudia myslia o tomto druhu aktivít ich obcí. Ako už bolo na začiatku spomínané,

súťaž vyhrali mladí Žiarčania Matej Škoda a Ľubomír
Zatovič, ktorí tvoria tím UniArt.sk spolu aj s koordinátorkou práce s mládežou Dominikou Švecovou,
ktorá mala na starosti všetky organizačné záležitosti
ohľadom tvorby videa a cesty do Svitáv.
Víťazí súťaže sa zúčastnia medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. a 27. septembra v Krakove, počas ktorej bude prezentované ich
dielo a slávnostne si prevezmú diplomy.
Organizátorom súťaže bolo Združenie poľských
miest v spolupráci so Zväzom miest a obcí Českej
republiky, Združením miest a obcí Slovenska, Nemeckým združením miest, Francúzskym združením
rady európskych miest a regiónov a Sieťou Švédsko
– Emilia Romagna. Súťaž bola súčasťou projek-

Dôležité dátumy v školskom roku
2013/2014

CENNÍK PLATNÝ
OD 2. SEPTEMBRA

– deti do 3 rokov ZDARMA
– CVČ ZH
0,20 €/hod.
– deti od 3 do 10 rokov, dôchodcovia, MŠK
1 €/hod. 1,50 €/2 hod.
zľava Karta Žiarčana
0,90 €/hod.
1,30 €/2 hod.
– deti od 10 rokov, študenti do 19 rokov, VŠ
1,50 €/hod.
2,20 €/2 hod.
zľava Karta Žiarčana
1,40 €/hod.
2,00 €/2 hod.
– dospelí 2,50 €/hod.
3,70 €/2 hod.
zľava Karta Žiarčana
2,30 €/hod.
3,40 €/2 hod.
– Špeciálna škola, ZŤP, Alusteel
0,50 €/hod.
0,70 €/2 hod.
– doprovod k ZŤP
1 €/hod. 1,50 €/2 hod.
Časové predplatné
– permanentka (dôch., MŠK) 6 vstupov 4 €
– permanentka študentská 6 vstupov
6€
– permanentka 6 vstupov dospelí
12 €
– permanentka 12 vstupov dospelí
24 €

tu Partnerská spolupráca ako nástroj pre aktívne
občianstvo financovaného Európskou komisiou
prostredníctvom programu Európa pre občanov –
podporné opatrenia a zameriavala sa na zvyšovanie
odbornosti predstaviteľov samospráv v oblasti
medzinárodných vzťahov a efektívnejšie využívanie
fondov Európskej únie.
Poďakovanie patrí mestu Žiar nad Hronom, mestu
Svitavy a viceprimátorovi mesta Emilovi Vozárovi za
podporu pri tvorbe tohto krátkeho filmu.
(r)
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V MsKC budete môcť
vyskúšať ako chutí šťastie

Mesto otvorilo škôlku so špeciálnou výučbou
Alternatívnu ekologickú škôlku s pracovným
názvom ALEŠ otvorilo mesto v utorok 2. septembra v elokovanej triede Materskej školy
na Rudenkovej ulici. V novej triede čaká
škôlkarov špeciálna výučba.
V špeciálnej triede ALEŠ sa bude uplatňovať
metóda Montessori pedagogiky a na výučbu
sa bude používať špeciálny učebný materiál.
Vzdelávanie v takejto triede je zamerané
na využívanie netradičných viaczmyslových pomôcok a špecifických metód zameraných na rozvíjanie
jedinečnosti osobnosti dieťaťa. „Triedu bude v tomto
školskom roku navštevovať 17 detí, pričom 14 detí
nastúpilo do triedy od septembra a ďalšie tri nastúpia od januára, “ informuje prednostka MsÚ Mariana
Páleníková, ktorá je iniciátorkou projektu ALEŠ.
Súčasťou vyučovania v elokovanej triede ALEŠ
bude aj výučba anglického jazyka. Deti budú mať
tiež k dispozícii didaktické hračky posilňujúce rozvoj osobnosti, prostredníctvom ktorých sa bude dať
zistiť, o čo konkrétne sa zaujímajú. „Prostredníctvom
týchto hračiek sa zároveň budú môcť učiť hravou
formou matematiku alebo zemepis,“ konkretizuje
Mariana Páleníková. Deti v takejto triede sa budú
teda hrať s ekologickými drevenými pomôckami a aj
väčšina aktivít bude zameraná na prírodu.

Záujem rodičov o ekologickú škôlku
je vysoký
Poplatok v takejto triede je, samozrejme, iný ako
v ostatných triedach. Jeho výšku schválili poslanci.
Pri určení výšky vychádzalo mesto zo svojich svojich
kalkulácií, ako aj skúseností zariadení, ktoré fungujú v tomto režime. Poplatok je však nižší ako je
napríklad v Bratislave. V triede Aleš zaplatia rodičia
detí od 2 do dovŕšenia 3 rokov pri celodennom

Aleša oﬁciálne otvoril primátor Peter Antal.

pobyte v zariadení 130 eur, pri poldennej výchove
80 eur. Rodičia detí od 3 do 6 rokov zaplatia za celodennú výchovu 100 eur a za poldennú 60 eur.
S rekonštrukčnými prácami, kedy prešla trieda
výraznou zmenou, začalo mesto 1. júla, ukončené
boli 15. augusta. V auguste sa tiež dokončili úpravy
priestorov, dokúpilo sa materiálno-technické vybavenie a učebné pomôcky.
Keďže záujem rodičov o umiestnenie svojich
detí do takejto triedy je pomerne vysoký, mesto
nevylučuje, že v budúcnosti otvorí celú materskú
školu práve s takouto výučbou. „Najskôr si však musíme overiť, ako bude fungovať výučba v novootvorenej pilotnej triede,“ dodáva Mariana Páleníková.
Slávnostného otvorenia triedy ALEŠ sa okrem
primátora Petra Antala, prednostky Mariany Páleníkovej, poslancov MsZ a rodičov s deťmi zúčastnila aj
Viera Hajdúková z odboru MŠ, ZŠ, ZUŠ a ŠZ regionálneho školstva MŠVVa Š SR či Lucia Pašková z odboru
školstva ObÚ Banská Bystrica.
(li)

Vodičov na rýchlosť upozornia merače

V rámci projektu Bezpečnosť obyvateľstva
v meste Žiar nad Hronom boli na území mesta
nainštalované tri merače rýchlosti.
Žiarska samospráva sa zapojila do projektu
Bezpečnosť obyvateľstva v meste Žiar nad Hronom, ktorý predkladala na základe výzvy v oblasti
prevencie kriminality. „V rámci tohto projektu boli
v auguste na území mesta osadené tri informačné
merače rýchlosti,“ vysvetľuje projektový manažér
mesta, Pavel Mužík a spresňuje: „Merače sú osadené
na komunikáciách, ktoré sú vo veľkej miere vyťažené
vozidlami. Pozor si preto treba dávať pri Základnej
škole na Ul. M. R. Štefánika v oboch smeroch a pri
Základnej škole na Ul. Dr. Janského v smere od nemocnice.“
„Oba tieto úseky sú frekventované a vodiči na nich

často nedodržiavajú predpísanú rýchlosť. Zdravie a
bezpečnosť našich detí teda budeme strážiť aj takto,“ hovorí primátor Peter Antal.
Merače, ktoré budú na tabuli zobrazovať nameranú rýchlosť idúcich motorových vozidiel, by
mali napomôcť predchádzaniu dopravných nehôd
– zníženiu kolízií medzi vozidlami, ako aj stretu vozidiel s chodcami, osobitne so žiakmi a študentmi.
Taktiež umožňujú spočítať vozidlá, ktoré dodržali,
alebo prekročili povolenú rýchlosť. Samospráva
si tak môže vývoj v cestnej premávke aj štatisticky
odsledovať.
Celkové náklady na projekt sú 6 232 eur, pričom
minimálne 20 percent z tejto čiastky je mesto povinné zabezpečiť z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie projektu. Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality dotáciou vo výške 5 000 eur.
Ako ďalej informuje hovorca mesta, Martin Baláž,
mesto plánuje do budúcna osadiť aj ďalšie merače
rýchlosti. „Osadené by mali byť prednostne pred
ďalšími školami či škôlkami v meste. Mesto by ich financovalo prostredníctvom dotácií v rámci podobných projektov. V prípade, že by sme s projektmi
neuspeli, zaplatíme merače z vlastných zdrojov,“
konkretizuje hovorca žiarskej samosprávy.
(li)
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Mestské kultúrne centrum pripravuje pozoruhodný festival. Počas dvoch dní 5. a 6. októbra v Žiari nad Hronom vystúpia viacerí známi
prednášatelia a motivační rečníci. Témami ich
vystúpení bude rozvoj osobnosti, napĺňanie
cieľov, zdravý životný štýl a tolerancia. Festival pod názvom Ochutnávka šťastia prinesie
pre ľudí z celého Slovenska možnosť spoločnej
inšpirácie, oddychu a vzdelávania.
Návštevníci sa už dnes môžu tešiť na veľmi známe
osobnosti zo Slovenska a Čiech z oblasti motivácie,
osobného rozvoja, marketingu a podobne. Jedným
z ťahákov festivalu bude určite vystúpenie Iva Tomana, autora viacerých úspešných kníh o stratégiách
predaja, úspechu, peniazoch. Okrem iného je Ivo
Toman známy ako zakladateľ marketingového laboratória v Prahe, v ktorom sa testujú nové postupy
a taktiky predaja a propagácie.
Medzi ďalšie známe osobnosti, ktoré vystúpia
na festivale Ochutnávka šťastia, bude patriť aj
populárny autor bestselleru Šlabikár šťastia Pavol Hirax Baričák, autorka úspešnej knihy Hubnutí
bez diet a cvičení Martina Králičková, Peter Sasín,
spoluzakladateľ NLP akadémie a tréner neuro-lingvistického programovania mysle, Katka Kovalčíková,
trénerka vystupovania a prejavu, Milan Repák, odborník na numerológiu a tachyonovu energiu, Peter
Živý, špecialista na alternatívne formy pedagogiky a
Michal Hrehuš, organizátor motivačných seminárov
a lektor učenia o úspechu Napoleona Hilla.
Okrem toho si návštevníci budú môcť na sebe
vyskúšať tzv. koučing, systém na rozvoj vlastného
potenciálu a výkonu. Počas obidvoch dní Ochutnávky šťastia budú mať diváci možnosť zakúpiť
si inšpirujúce a motivačné knihy rečníkov, ale aj
iných autorov, vyskúšať si, ako im môže pomôcť
k sebapoznaniu numerológia, osviežiť sa v čajovni
s poradenstvom, ochutnať reflexnú masáž, Sia- tzu
masáž či aromaterapiu.
Každý, kto navštívi 5. a 6. októbra MsKC a zúčastní
sa festivalu Ochutnávka šťastia získa množstvo
nových informácií, či už o tom, aké existujú cesty
a metódy na zdokonalenie samého seba a vlastného šťastia; mnoho nových informácií o zdravom
životnom štýle a relaxácii a v neposlednom rade aj
informácie, ktoré majú prehĺbiť toleranciu medzi
ľuďmi.
Festival tolerancie bude obohatený aj premiérov
miestneho divadla Experimental duo s názvom
„Život nie je syr“, ktoré účastníkom znázorní zábavný
a poučný príbeh inšpirovaný knihou Spencera Johnsona - Kam sa podel môj syr?. Diváci, ktorí si zakúpia
vstupenku na premiéru divadla Život nie je syr, získajú zadarmo vstup na festival Ochutnávka šťastia.
Cena vstupenky 7€, pre držitela karty Žiarčana 5 €.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci
dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a
slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné mesto Žiar nad Hronom.“
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DNI JESENNEJ ČISTOTY 2013
ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci so spoločnosťou Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s.
realizuje v dňoch od 23. do 28. septembra každoročné Dni jesennej čistoty 2013.
Po prehodnotení doterajších Dní čistoty mesto Žiar
nad Hronom spolu s Technickými službami – Žiar
nad Hronom, a. s. pristúpili k zefektívneniu časového
harmonogramu rozmiestnenia kontajnerov na jednotlivých stanovištiach. Táto zmena sa týka aj režimu mobilnej zberne, určenej na nebezpečný odpad,
ktorá tento rok bude počas celého trvania DJČ umiestnená na jednom mieste, a to pri Základnej škole na Ul.
M. R. Štefánika v čase od pondelka 23.9. do piatka
27. 9 od 10.00 do 18.00 hod. Podrobný harmonogram
rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov (vrátane spomínaných zmien) je uvedený v rozpise na tejto

strane.
Mesto si vyhradzuje právo na dočasnú zmenu stanovišťa VKK v záujme operatívneho riešenia v prípade
vzniku nepredvídanej situácie.
Pri kontajneroch nebude ani počas tohtoročných
dní jesennej čistoty chýbať stála služba označená reflexnými vestami a menovkami, ktorej úlohou bude
dohliadať na ich pokojný priebeh a usmerniť občanov
čo patrí a nepatrí do kontajnera a mobilnej zberne. Pri
umiestňovaní odpadu do mobilnej zberne budú pracovníci technických služieb požadovať preukázanie
totožnosti občianskym preukazom.
V prípade akýchkoľvek otázok počas týchto dní sa
môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500
501 alebo Odbor životného prostredia 678 71 24.
OŽP

Čo patrí do veľkokapacitného kontajnera
Starý nábytok: postele, sedačky, kreslá, stolíky, stoličky, matrace, dvere, koberce, skrine, drevené laty,
police, kuchynské linky, radiátory.
Sanita: WC misy, umývadlá, vane.
Textil: staré obnosené oblečenie a iný textil, hračky.
Drobný stavebný odpad: zmesi betónu, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, drevené parkety.
Čo nepatrí do veľkokapacitného kontajnera
Separované zložky komunálneho odpadu: papier,
plasty, sklo, kovy.
Bioodpad: kvety, tráva, lístie, drobné konáre, burina,
piliny, hobliny.

Odpad z domácností: ktorý patrí do nádoby na
zmesový komunálny odpad
Čo patrí do mobilnej zberne
Nebezpečný odpad: kyseliny, žiarivky, odpad obsahujúci ortuť, batéria z auta, obaly zo sprejov a lakov
na vlasy.
Elektroodpad: televízor, práčka, chladnička, mraznička, umývačka riadu, sušička, počítač, fén na vlasy,
tonery, tlačiarne, monitory, vysávače, rádiá, telefóny,
kávovary, rýchlovarná kanvica, dvojplatnička.
Stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok:
staré drevené okná s obsahom farby.
Pneumatiky.

Počas DJČ budú VKK rozmiestnené na území mesta.

Stála služba bude pri VKK aj tento rok.

Prírodu vyčistili od odpadkov
V stredu 21. augusta sa v Žiari nad Hronom
opäť čistila príroda. Klub Essénia v spolupráci s Mestskou obývačkou v Žiari nad Hronom
zorganizoval akciu Čistenie Lutilského potoka
a meditácia s vodou.
Dobrovoľníci čistili úsek potoka pod lúkou
pod obchodným domom až po Lúčnu ulicu na
IBV. Na úseku 300 metrov sa vyzbieralo 18 vriec
odpadkov rôzneho druhu a kusy poškodeného
materiálu.
Čistenia sa zúčastnili členovia a sympatizanti
Klubu Essénia, členovia KST (Turistického oddielu
v Žiari nad Hronom) a žiačky 1. stupňa Základnej školy na Jilemnického ulici. Všetkým touto
cestou srdečne ďakujeme. Poďakovanie patrí
i mestu Žiar nad Hronom, ktoré túto akciu podporilo materiálnym vybavením (rukavice, vrecia)

a zabezpečením odvozu vyzbieraných odpadkov
na skládku odpadu a Mestskej obývačke, ktorá
zabezpečila propagáciu tejto udalosti.
Klub Essénia
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Pondelok 23.9. od 10.00 do 18.00 hod.
•IV. ZŠ – Jilemnického ulica
•Hurbanova ul. – Svitavská ul.
•Tajovského ul. pri ST 10 – pred Jednotou
•Svitavská ul. – parkovisko
•Ul. Pártošovej – parkovisko
•Ul. Chrásteka – za Jadranmi
•Ul. Sládkovičova 10 pri stojisku 005
•II. ZŠ – Ul. M. R. Štefánika
•Ul. Š. Moysesa 71 pri ST 075/1
•Ul. Hollého – dvor (zelená plocha za MsÚ)
•Ul. Komenského pri ST 082
Utorok 24.9. od 10.00 do 18.00 hod.
•IV. ZŠ – Jilemnického ul.
•Hurbanova ul. – Svitavská ul.
•Tajovského ul. – pred Jednotou
•Ul. Pártošovej – parkovisko
•Ul. Chrásteka – za Jadranmi
•Ul. Sládkovičova 10 pri ST005
•II. ZŠ – Ul. M. R. Štefánika
•Ul. Š. Moysesa 71 pri ST 075/1
•Ul. Komenského pri ST 082
•Ul. SNP 141 – 143 pri plavárni – oproti vchodu
Streda 25.9. od 10.00 do 18.00 hod.
•Ul. A. Dubčeka – parkovisko pri Rolvise
•Ul. A. Dubčeka 20 – 34 – zdravotnícke potreby
•Ul. A. Dubčeka 10 – 12 – pri cukrárni
•Ul. Cyrila a Metoda – pri bývalej ZUŠ
•Ul. Dukelských hrdinov – za hutníckym bufetom
•Ul. hutníkov – otočka
•Ul. A. Kmeťa – cirkevná ZŠ
•Ul. Hviezdoslavova 19 – 29 pri ST 062
•Ul. Hviezdoslavova 1 – 17
– smer ku Svätokrížskemu námestiu
•Ul. Cyrila a Metoda/Ul. Š. Moysesa 28 – 30 – križovatka ulíc
•Ul. Jiráskova – parčík za knihou
Štvrtok 26.9. od 10.00 do 18.00 hod.
•Ul. A. Dubčeka – parkovisko pri Rolvise
•Ul. A. Dubčeka 20 – 34 – zdravotnícke potreby
•Ul. A. Dubčeka 10 – 12 – pri cukrárni
•Ul. Cyrila a Metoda – pri bývalej ZUŠ
•Ul. hutníkov – otočka
•Ul. A. Kmeťa – cirkevná ZŠ
•Ul. Hviezdoslavova 19 – 29 pri ST 062
•Ul. Hviezdoslavova 1 – 17
– smer ku Svätokrížskemu námestiu
•Svätokrížske námestie – parkovisko
•Ul. Cyrila a Metoda/Ul. Š. Moysesa 28 – 30 – križovatka ulíc
Piatok 27.9. od 10.00 do 18.00 hod.
•Partizánska ul. – parkovisko pri Športovej hale
•Medzi vodami
•Partizánska ul. 115
•Šášov – Píla II – pri Valašskom šenku
•Šášovské Podhradie – stred dediny, zastávka autobusu
•Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
•Ul. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
•Ul. J. Kráľa/Ul. Štúrova pri ST 100
•Krížna ul. – Stavit
•Ul. Šoltésovej 19 – pri ObÚ
•Kukučínova ul. – parčík
Sobota 28.9. od 9.00 do 15.00 hod.
•Partizánska ul. – parkovisko pri Športovej hale
•Medzi vodami
•Šášov – Píla I. – popod most
•Šášovské Podhradie – stred dediny, zastávka autobusu
•Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
•Ul. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
•Rudenkova ul./Družstevná ul.
•Lúčna ul.
•Ul. Šoltésovej 19 – pri ObÚ
•Kukučínova ul. – parčík
•Ul. Martina Benku – na zelenej ploche
•Jesenského ul. 26
Mobilná zberňa
•od pondelka 23.9. do piatka 27.9. od 10.00 do 18.00 hod.
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Na Kortine vykastrovali takmer 80 zvierat
Posledné prázdninové dni strávili členovia
a dobrovoľníci z OZ Strážni anjeli v osade Pod
Kortinou. Veterinárne tu vykastrovali takmer
osemdesiatku zvierat.
V piatok 30. augusta sa začalo s kastráciou zvierat, ktoré patria obyvateľom osady Pod Kortínou.
K takémuto kroku sa OZ Strážni anjeli rozhodlo

V osade odobrali aj 14 šteniatok.

z dôvodu dlhodobého problému s premnožením psov v osade. „Našimi rukami prešlo za tri dni
78 zvierat,“ hovorí Miroslava Taranzová, dobrovoľníčka z OZ Strážni anjeli a ďalej spresňuje: „Z tohto počtu bolo 52 dospelých zvierat – 14 mačiek a
38 psov, 14 šteniat a 12 mačiat. Dvanásť psíkov sa
vykastrovalo aj pre útulok OZ Strážni anjeli na naše
náklady a našimi veterinármi.“
V rámci trojdňovej akcie odobrali dobrovoľníci
v osade 11 mačiatok, 14 šteniatok, 7 dospelých psíkov a 2 mačky.
„Občianske združenie požiadalo o pomoc Československý kastračný program. Je to občianske
združenie, ktoré rieši aj kastrácie psíkov a mačiek
v osadách. Má už za sebou úspešné kastrácie napríklad v Krásnej Hôrke alebo Rožňave,“ konkretizuje
Miroslava Taranzová.
Priestor na kastráciu zabezpečilo mesto Žiar

Pripomenuli sme si Slovenské národné povstanie
Tento rok uplynulo už 69 rokov od vypuknutia
Slovenského národného povstania. Spomienkovou slávnosťou sme si túto udalosť pripomenuli v utorok 27. augusta aj v našom meste.
Pred sochou Ladislava Exnára na Ulici Dr. Janského vzdali prítomní hold všetkým, ktorí sa na bojoch
počas Slovenského národného povstania zúčastnili. Pietnej spomienky sa zúčastnili členovia Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, predstavitelia Obvodného úradu, mesta Žiar nad Hronom, zástupcovia politických strán
a spoločenských organizácií pôsobiacich na území
nášho mesta.
Spomienkové oslavy pokračovali v podvečerných
hodinách na Šibeničnom vrchu. Tu sa uskutočnili
tradičné bežecké preteky žiakov a dospelých do
vrchu a cyklistické preteky. Na záver bola zapálená
partizánska vatra.
V partizánskych a povstaleckých jednotkách

na Slovensku bojovali okrem Slovákov a Čechov
aj Sovieti, Bulhari, Poliaci, Juhoslovania, Francúzi
(vyznamenali sa najmä v bojoch o Strečno), Židia,
Nemci, Maďari, Angličania či Američania, celkovo
antifašisti z viac ako 20 krajín. Hlavnú bojovú zložku tvorila povstalecká armáda, pozostávajúca z približne 60-tisíc vojakov, ktorých prevažná väčšina
boli Slováci.
(li)

Žiarsky jarmok 2013
Žiarsky jarmok sa tento rok uskutoční
v dňoch 11. októbra od 10.00 do 22.00 hod. a
12. októbra od 8.00 do 18.00 hod. v priestoroch Svätokrížskeho námestia, Ul. Hviezdoslavovej, Ul. A. Kmeťa a vyhradenej časti Ul. Š.
Moysesa.
Predpredaj predajných miest pre stánky s občerstvením bude na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom od 16. do 20. septembra v kancelárii
č. 15.
Predpredaj predajných miest pre stánky so spotrebným a iným tovarom bude

v Mestskom kultúrnom centre v Žiari
nad Hronom od 23. do 25. septembra, ďalšie dni na Mestskom úrade v kancelárii
č. 22.
Na Svätokrížskom námestí budú postavené stánky s občerstvením. Ostatné stánky sa budú stavať na Ul. Hviezdoslavovej,
Ul. A. Kmeťa, vyhradenej časti ulice Š. Moysesa.
Bližšie informácie získate na telefónnych číslach:
045/678 71 43, 045/678 71 67.
(r)

Dobrovoľníci vykastrovali 78 zvierat.

nad Hronom, veterinári prišli z kliniky z Nitry.
Kastrovalo sa od piatku rána do nedele večera.
„Do akcie, ktorá sa uskutočnila za asistencie terénnych sociálnych pracovníkov, sa zapojilo približne
15 dobrovoľníkov,“ dodáva na záver Miroslava Taranzová.
Financie potrebné na kastráciu použili dobrovoľníci a členovia OZ zo zbierky, ktorú robil Československý kastračný program.
(li)
ROZPIS SLUŽIEB
POSLANCOV
V POSLANECKEJ KANCELÁRII

11. septembra
Stella Víťazková, Viera Biela, Mária Biesová
18. septembra
Emil Vozár, Jozef Tomčáni, Peter Dubeň
25. septembra
Katarína Dekýšová, Monika Balážová, Norbert
Nagy
2. októbra
Monika Kopčová, Michal Žurav, Andrej Jánoška
9. októbra
Martin Sklenka, Stela Šeševičková, Rastislav
Uhrovič
16. októbra
Mária Biesová, Katarína Dekýšová, Monika Balážová
23. októbra
Viera Biela, Veronika Balážová
30. októbra
Stella Víťazková, Rastislav Uhrovič
6. novembra
Viera Biela, Martin Sklenka
13. novembra
Emil Vozár, Jozef Tomčáni, Peter Dubeň
20. novembra
Katarína Dekýšová, Monika Balážová, Dušan
Bosák
27. novembra
Mária Biesová, Veronika Balážová, Norbert Nagy
4. decembra
Viera Biela, Martin Sklenka, Dušan Bosák
11. decembra
Stella Víťazková, Monika Kopčová

Futbalový turnaj pre deti a mládež
V piatok 23. augusta sociálni pracovníci a ich asistenti zorganizovali ďalší
futbalový turnaj pre deti a mládež.
Turnaj sa uskutočnil v spolupráci so Základnou školou na Jilemnického ulici na
ich ihrisku. Akcie sa zúčastnili štyri družstvá: Kortína, Jadran, Šášovské Podhradie
a Ghetto. Víťazmi sa stali chlapci z mužstva Jadran. Všetci zúčastnení mali zabezpečené občerstvenie. Aktivita sa účastníkom páčila a aj po skončení oficiálnej časti
ostali na ihrisku hrať futbal.
Pavel Horváth, sociálny pracovník
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Víťazné družstvo.
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Operačný program Životné prostredie
– CESTA K EFEKTÍVNEMU ROZVOJU A PERSPEKTÍVE REGIÓNOV

Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania
zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR
v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.
Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská REPIS boli zriadené v priebehu
minulého programového obdobia 2004 – 2006
Ministerstvom životného prostredia v spolupráci
so Slovenskou agentúrou životného prostredia
(SAŽP). Z pohľadu územnej samosprávy sme zastúpení v desiatich regiónoch Slovenska a jedným
z miest je Banská Štiavnica.
Činnosť pracoviska je zameraná na informačnú, konzultačnú a vzdelávaciu oblasť v rámci OP ŽP.
Cieľom tejto činnosti je zabezpečenie informačnej
dostupnosti k problematike čerpania finančnej pomoci EÚ. Poskytovanie všeobecných informácií o
OPŽP, riadiacom orgáne (MŽP SR) a sieti REPIS.
Kladieme dôraz na zvyšovanie vedomostnej zá-

Sídlo pracoviska REPIS
– Kammerhofská 26, Banská Štiavnica.
kladne potenciálnych žiadateľov poskytovaním
bezplatných osobných, telefonických, e-mailových
konzultácií pred a počas vypracovania žiadostí
o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), čo je
hlavným predpokladom úspešných environmentálnych projektov v rámci OP ŽP a efektívneho využitia finančnej pomoci z OP ŽP. Zároveň v kancelárii
REPIS poskytujeme komplexné, kvalifikované a odborné konzultácie ku konkrétnym projektovým
zámerom v štádiách prípravy, predkladania a implementácie.
Realizujeme vzdelávacie semináre, informačné
dni, workshopy regionálneho alebo lokálneho
charakteru s možnosťou priamo v danom regióne

získať praktické informácie a inštrukcie na bezproblémovú prípravu a podanie ŽoNFP v rámci
aktuálnych výziev, pričom neoceniteľnou výhodou
je otvorená možnosť vymieňať si skúsenosti a poznatky z praxe v rámci osobnej diskusie.
V súčasnom programovom období OP ŽP 2007 –
2013 môžeme výsledky ilustrovať úspešne zrealizovanými projektmi v rámci mesta Žiar nad Hronom.
Mesto Žiar nad Hronom úspešne zrealizovalo projekty: Intenzifikácia separovaného zberu v
Žiari nad Hronom (NFP 3 088 584 €), Uzatvorenie
a rekultivácia skládky odpadov Horné Opatovce,
Žiar nad Hronom (NFP 3 773 619 €), Zlepšenie
kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom (NFP 1 693
005 €). Momentálne mesto Žiar nad Hronom realizuje projekt Centrum zhodnocovania odpadov
(NFP 18 999 849 €).
Súčasné programové obdobie OP ŽP 2007 – 2013
sa končí a nahradí ho nový Operačný program
Kvalita životného prostredia (OP KŽP) 2014 – 2020,
ktorý bude modifikovaný, aby mohol flexibilne
a promptne reagovať na problémy a zmeny v oblasti infraštruktúry životného prostredia v špecifických podmienkach SR.
www.opzp.sk, www.repis.sk
PhDr. Peter Pilčík, SAŽP

Šášovské hradné hry prilákali 700 návštevníkov
V sobotu 24. augusta sa pod hradom Šášov
uskutočnil už 9. ročník Šášovských hradných
hier. Kultúrne podujatie zorganizovalo Združenie na záchranu hradu Šášov v spolupráci s Občianskym združením Šášovčan.
Podujatie zamerané na šírenie myšlienky záchrany hradu bolo tohto roku z tradičného termínu na
rozhraní júla a augusta preložené na koniec prázdnin. Dôvodom boli najmä práce, ktoré v súčasnej
dobe na hrade Šášov prebiehajú.
„Program sa začal o 13.30 hod. výstupom na
hrad Šášov so sprievodcom, ktorý informoval návštevníkov o činnosti Združenia na záchranu hradu
Šášov, ale predovšetkým o histórii a vývoji hradu Šášov,“ hovorí Rastislav Uhrovič zo Združenia
na záchranu hradu Šášov a dodáva: „V predhradí
hradu sa konal tesársky workshop, ktorý podporila Nadácia Pontis prostredníctvom Nadačného
fondu Slovenskej sporiteľne a deti si tu mohli vy-

skúšať prácu s drevom. Hlavný program začal
o 15-tej hodine a predstavili sa v ňom šermiari,
brušné tanečnice, sokoliari, speváčky FS Hron, MSS
Sekera, deti z dramatického krúžku zo ZUŠ Zity
Strnadovej-Parákovej, pre deti, ale aj rodičov bol
pripravený strašidelný les a rôzne súťaže a vo večerných hodinách podujatie ukončila ohňová šou.“
Popri tomto bohatom programe si návštevníci mohli zajazdiť na koni, zastrieľať z luku, vyraziť

vlastnú mincu, vyveštiť budúucnosť, pozorovať
slnko hvezdárskym ďalekohľadom, na hrnčiarskom
kruhu si vytočiť vlastný hrnček, ale tiež z hliny vymodelovať vlastné dielo.

Výťažok zo vstupného
poputuje na záchranu hradu
Deviateho ročníka podujatia sa zúčastnilo približne 700 návštevníkov. „Výťažok zo vstupného ako
každý rok poputuje do spoluúčasti k projektom zameraným na záchranu hradu Šášov. V tomto roku sa
na záchranné práce podarilo Združeniu na záchranu hradu Šášov získať financie z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, Nadačného fondu
Slovenskej Sporiteľne pri Nadácii Pontis, z Nadácii
Pantheon Foundation, najmä však z Ministerstva
kultúry SR, vďaka čomu je od júna do novembra
na hrade zamestnaných päť ľudí z úradu práce, ktorí tu vykonávajú odborné a tiež pomocné činnosti,“ hovorí Rastislav Uhrovič. Ako nás
ďalej informuje, v tomto roku bola z okolia hradu odstránená náletová vegetácia, sprístupnená hradná pivnica, osadené drevené zábradlia,
obnovená studnička pod hradom a ešte združenie čaká rekonštrukcia južného okenného
otvoru strážnej veže prvého podlažia, uzatvorenie pivnice a spevnenie jej vstupného portálu.
Šášovské hradné hry 2013 podporili Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom, Mesto Žiar nad
Hronom, Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry SR, Pivovar Steiger, Slovtravel,, Hotel
Termál Vyhne, Skalka Relax Centrum, Pohronské
osvetové stredisko a Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella.
(li)
Foto: Rastislav Uhrovič
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Nechýbali ani sokoliari.

Razba pamätnej mince.
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Hendikep nie je prekážkou k úspechu
Nie je hriechom, ak sa o niečo
pokúsite a neuspejete. Hriechom je
to, ak sa o nič nepokúsite.
(Suellen Friedt)
Ivo Toman je majiteľ a zakladateľ medzinárodnej spoločnosti TAXUS International. V súčasnosti žije v Prahe. Narodil sa s Tourettovým
syndrómom, čo znamená, že má viditeľné
a počuteľné tiky. Napriek svojmu hendikepu je
šťastný a úspešný.
Pojem Tourettov syndrómom v spoločnosti nie
je veľmi rozšírený. Človek, ktorý nepozná takto
postihnutú osobu, si zrejme nevie predstaviť, čo
táto diagnóza vlastne znamená. Ivo Toman a jeho
okolie to vedie presne. „Vedome robím grimasy.
Najviac tikov mám na tvári a rukách. Keď mám byť
ticho, funím, krochkám alebo smrkám. No, nechceli by ste vedľa mňa sedieť v divadle,“ popisuje
svoj stav Toman. „Keď mám byť napríklad v pokoji,
musím niečím hýbať. Navyše, prejavom mojej choroby je tiež nutkanie používať vulgárne slová,“ prezrádza ďalej. Akoby toho nebolo dosť, ako 6-ročný
prekonal bakteriálny zápal mozgových blán. „Mal
som šťastie, prežil som, akurát, že moje tiky sa ešte
viac zhoršili,“ spomína.

Ťažké časy v lavici
Medzi spomienky, na ktoré by radšej zabudol,
patrí aj krutý výsmech spolužiakov v škole. „Od
detstva som bol veľmi neznášanlivý. Každého okolo som do krvi presviedčal o svojej pravde. Zrejme
išlo o dôsledok môjho zníženého sebavedomia.
Kompenzoval som si to tým, že som chcel pôsobiť sebaisto. Často som to preháňal. V učení som,
samozrejme, nevynikal, a tiež som nepatril medzi
dobré deti. S nikým som sa nezniesol. Všetkým
som nadával a na každom som našiel niečo zlé.
V podstate som stále niekoho obviňoval za svoje
problémy,“ konštatuje Toman, ktorého najobľúbenejšou činnosťou v tom čase bolo čítanie. Pochopiteľne, v samote a tichu. „Mojím svetom boli knihy.
Napríklad taký atlas zvierat som aj s ich odbornými popismi dokázal „zhltnúť“ ako nič,“ pokračuje.
Napriek záľube v čítaní, problém predstavovalo
písanie. „Nazval by som to škrabopisom. Niekedy
som po sebe nedokázal prečítať ani ja sám. Učiteľka ma posielala do špeciálnej školy. Našťastie sa jej
to nepodarilo a našťastie ju tiež vymenili,“ rozpráva

o školských časoch. Vykúpením pre malého Iva bol
príchod zastupujúceho pedagóga. „Začal nás vzdelávať starý učiteľ na dôchodku. Práve on mi poradil,
aby som sa z učebníc neučil, ale aby som si ich len
čítal. Podľa neho som bol dostatočne šikovný na to,
aby mi to stačilo,“ usmieva sa Toman. Starý učiteľ sa
nemýlil a vďaka jeho prístupu sa Ivovi škola začala
páčiť. „Dodnes nezabudnem na pocity, ktoré som
zažíval, keď ma pred ostatnými pochválil. Začal
som si zlepšovať známky. Pán učiteľ Rémeš mi tak
dal prvé lekcie zo psychológie,“ spokojne rozpráva
úspešný podnikateľ, ktorý si cení učiteľovu múdrosť, a prefíkanosť zároveň. „Pokiaľ chcel, aby som
niečo urobil, neprikázal mi to, ani mi nenadával.
Urobil to tak, že mi ukázal, čo sa mi bude páčiť.“

Alkohol je zlý spovedník
Iva hlad po vzdelaní napokon doviedol k tomu,
že okrem úspešného štúdia na strednej škole vyštudoval aj vysokú školu vo Zvolene. A prišiel ďalší
problém. Problém so ženami. „Bol som si istý, že
kvôli mojim tikom ma žiadna žena nebude chcieť.
Mindráky ma prenasledovali nakoľko, že do svojich
19 rokov som nebol schopný pozvať žiadne dievča na rande. Komplexy som zaháňal alkoholom,“
prezrádza svoje neduhy Ivo, ktorý prvýkrát ukradol otcovi alkohol ako 14-ročný. Samozrejme, ako
dôkaz toho, že je „silná osobnosť“, upozorňoval
na seba aj výtržnosťami rôzneho druhu. Spomínané štúdium na vysokej škole mu ale zmenilo život.
„Spoznal som rôznych ľudí a začal som čítať mnoho
kníh zameraných na osobný rozvoj. Nešlo mi totiž
do hlavy, že mnoho šikovných ľudí zo školy odišlo,
alebo ich vyhodili, zatiaľ čo tí menej šikovní na škole ostali. Hovoril som si, aké je tajomstvo úspechu?“

Osobný postoj nadovšetko
Ivo začal pomaly tušiť, že jeho postihnutie nie
je také dôležité ako práve jeho postoj k nemu.
„Na škole som sa venoval potápaniu. Tým som si
za komunistov privyrobil aj 3000 korún mesačne.
Na tú dobu veľa. Len preto, že som nedokázal prijať sám seba, všetky som ich prepil. Jeden z mojich
spolužiakov, ako chlapcovi mu na tvári horelo lepidlo, mal teda jazvy, k tomu ešte akné a takmer
žiadne vlasy, dokázal zbaliť babu, na ktorú si ukázal.
To ma utvrdilo v tom, že dôležitý je naozaj jedine
postoj človeka,“ hovorí. Keďže klasická a ani alternatívna medicína Ivovi nedokázali pomôcť, jeho
mozog má trvalé poškodenia, ktoré nie je možné
zvrátiť, zameral sa na čosi iné. „Odpútal som sa
od vecí, ktoré nedokážem ovplyvniť a sústredil som

sa na to, čo zmeniť dokážem. Teda myslenie, vzdelanie, zárobky, priateľov, svoju ženu, to, kde budem
žiť,“ prezrádza. Po vojenskej službe začal Ivo Toman
podnikať v odbore, ktorý vyštudoval. Sprivatizoval
stolársku dielňu. „Išlo o najväčší problém môjho
života. Ako 29-ročný som mal dlh 3 milióny korún.
Tie kvôli úrokom z omeškania vzrástli až na 5 miliónov,“ kýva hlavou Ivo, ktorý mal v tom čase len
dve možnosti. Splatiť ich, alebo ísť do väzenia. „V tej
dobe mi pomohol ďalší známy zo školy, ktorý ma
zoznámil s priamym predajom. Začal som predávať
poistky. Mal som 59 neúspechov za sebou, absolútne nič som nepredal,“ vysvetľuje Toman, ktorý bol
napriek tomu presvedčený, že skôr či neskôr uspeje. To čo však predať musel, bola zadlžená dielňa.
„Časť dlhov som síce vyplatil, no stále som musel
splatiť veľa peňazí. Bola to strašná situácia, ktorú
neprejem zažiť nikomu.“

Splátka 60-tisíc mesačne
Paradoxne, práve okolnosti prinútili Iva naučiť
sa zarábať peniaze. „Niekoľko rokov som žil tak, že
som mesačne musel platiť cez 60-tisíc korún len na
splátkach finančným úradom, sociálke a zdravotnej
poisťovni. Až potom, ak bolo z čoho, som si mohol
kúpiť jedlo,“ vracia sa do minulosti Ivo, ktorý zastáva názor, že pracovitosť a vytrvalosť samy o sebe
nestačia. Keď vraj človek pracuje na nesprávnych
úlohách, môže sa aj udrieť k smrti a nebude to k ničomu. Základom je vedieť dobre sa predať a tým
zarobiť peniaze. „Predávaniu poistiek som venoval
more času, no nemal som výsledky. Šťastie som
skúsil v inej spoločnosti, a začalo sa mi dariť. Patril
som k najlepším. Stále som však zarábal málo. A tak
som urobil to, z čoho som mal najväčší strach. Využil som výzvu a začal som školiť,“ sebaisto hovorí
Toman, ktorý mal dovtedy problém prehovoriť aj
pred vlastnou mamou. Nadchlo a potešilo ho, že
napriek hendikepu dokázal strhnúť ľudí na svoju
stranu. „Počúvali ma a komunikovali so mnou so záujmom. To mi dodalo silu skončiť s poisťovníctvom.
Tiež som sa rozhodol, že nielen že prejdem do inej
firmy, ale že prejdem rovno do všetkých a to tak, že
napíšem knihu. Dosť zúfalý pokus na človeka, ktorý
zo svojho rodného jazyka v škole nikdy nedostal
jednotku,“ hodnotí dnes úspešný autor. Ku podivu,
k vydaniu jeho prvej knihy prispeli stará aj nová
firma. Aj keď to z počiatku išlo ťažko, v priebehu
5 rokov sa v Čechách predalo cez 100-tisíc výtlačkov. „Počas toho som napísal ďalšie 3 knihy. Tiež
mi začali volať rôzni ľudia , že chcú moje školenia
a motivačné prednášky,“ usmieva sa Toman, ktorý
po večeroch ďalej študoval o psychológii, osobnom rozvoji a marketingu. Svoje pôsobenie časom
rozšíril aj do okolitých krajín. Jeho manželka je jazykovo nadaná. Spojili teda vedomosti a vytvorili Revolučnú angličtinu, ktorá sa dnes predáva v mnohých štátoch. Napriek úspechu Ivo svoje vedomosti
nikdy neprestal prehlbovať a stále publikuje. „Viem,
aké je to byť dole a tiež hore. Keď ste dole, ľudia
vás nepočúvajú. Keď ste hore, za vaše názory vám
dokonca platia. Verte mi, hore sa tiež lepšie dýcha,“
hovorí na záver Toman, ktorý časť svojich príjmov
venuje podobne postihnutým ľuďom, ktorí ale nemali toľko šťastia a z rôznych dôvodov sa nepresadili.
(kf)

„Realizované s ﬁnančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné mesto Žiar nad Hronom.“
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ
A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále vás
oboznámi s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po slnečnú sústavu, počnúc veľkým
treskom, cez vznik a vývoj galaxií, formovanie prvých hviezd a ich sústav až po utváranie planét
a bezprostredného okolia nášho domova. Poskytne vám tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia.
Po skončení programu je pre vás za priaznivých
poveternostných podmienok pripravené pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou.
Dňa 13. septembra o 20.00 hod.
•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej
Multimediálny program s využitím možností planetária je určený pre celú rodinu. Poskytuje pohľad
na naše Slnko, rozpráva o jeho význame pre život
na Zemi a vysvetľuje podstatu rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a v zime. Vo svojej druhej časti sa podrobnejšie venuje Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a
reliéfu. Z bezprostrednej blízkosti zažijete aj jedno
z najväčších dobrodružstiev ľudstva - pristátie na
jeho povrchu. Nechýba ani prehliadka planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorí ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy.
Za priaznivého počasia druhú časť večera vyplní
pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa 20.
septembra o 20.00 hod.
•Frank Zappa – fenomén tvorivosti
Hudobno-životopisný audiovizuálny program
vo Hviezdnej sále vás zoznámi so životom a tvorbou
asi najinvenčnejšieho rockového hudobníka v dejinách. Meno Frank Zappa môže byť s čistým svedomím použité ako synonymum pre hudobnú kvalitu.
V programe sa oboznámite okrem rockovej tvorby i
s jeho symfonickou hudbou. Zaujímavosťou iste
bude pohľad na dianie v Československu tesne po
zamatovej revolúcii, v ktorom i Frank Zappa zohral
istú úlohu.
Dňa 26.septembra o 19.00 hod.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Najkrajšia torta 2013
Súťaž pre vás. Záväznú prihlášku posielajte
do 16. septembra na adresu: Ivana Žňavová, Duklianskych hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom. Bližšie informácie o súťaži získate na webovej stránke
www.osvetaziar.sk, alebo e-mailom na: ivkaznavova@gmail.com.
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FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ZADARMO

V rámci projektu Objav krásu svojho mesta
podporeného O2 ThinkBig a Nadáciou Ekopolis sa v mesiaci október v priestoroch Mestskej
obývačky uskutoční fotografický workshop.
Počas jedného mesiaca sa zrealizujú školenia, ktoré
budú vedené odborníkom a profesionálnym fotografom, kde sa naučíte ako správne fotiť, ako pracovať
v programe Zoner Profesional na úpravu fotiek, ale aj
čo to o bezpečnosti na internete pri vkladaní súborov.
Výsledkom celého snaženia bude v novembri otvorená výstava vlastných fotografií vzniknutých počas
workshopu v priestoroch MsKC.
Realizátorom projektu je Mestský mládežnícky parlament mesta Žiar nad Hronom.
Viac informácií získate a prihlásiť sa môžete
do 30. septembra na: dominika.svecova@ziar.sk.
Prioritne budú uprednostňovaní stredoškoláci a Žiarčania do 30 rokov. Počet účastníkov
na workshop je max. 10 osôb.
(r)
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
10.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
11.9. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
12.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
13.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
14.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
15.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
16.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
17.9. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
18.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
19.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
20.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
21.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
22.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
23.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
24.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod. Lekáreň Dr. Max v Tescu a Lekáreň
Sunpharma v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase
od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

14.9. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
15.9. ProCare, MDDr. Hajdučáková, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom (601 13 17)
21.9. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
22.9. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slovenskej,
Žiar nad Hronom (672 20 02)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
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Hľadám domov
HENRY
Henry je mladý psík, ktorý vyzerá ako mini verzia belgického
ovčiaka. Je malého vzrastu,
znášanlivý, hravý, priateľský,
nemá problém s deťmi. Vhodný do bytu alebo do rodinného
domu. Je očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
FOXÍK
Foxík je rozkošný psík s jemnou srsťou. Je maličkého vzrastu
a taký aj zostane. Je veľmi priateľský a spoločenský, znášanlivý
aj so psíkmi. Je vhodný do bytu
aj do domu s prístupom do
vnútra. Je veterinárne ošetrený.
LUNA
Luna je asi 4-ročná sučka. Vyzerá ako miniatúrny retriever,
ale zrejme je to kríženec špica.
Je veľmi milá, priateľská. Potrebuje veľa pohybu a pozornosti,
ktorej sa jej doteraz nedostávalo. Potrebuje mladú, aktívnu rodinu, ktorej by robila
radosť. Môže ísť aj k deťom, so psíkmi je znášanlivá.
Je očkovaná, čipovaná, kastrovaná. Vhodná skôr do
rodinného domu, ale môže ísť aj do bytu.
BRENDA
Brenda je asi 5-ročná
sučka cane corso. Je veľmi pokojná, vychovaná.
Na vôdzke chodí pri nohe,
iných psov si vôbec nevšíma. Vhodná aj k deťom. Je
veľmi dobrá a priateľská,
svojím vzrastom ale vzbudzuje rešpekt. Je očkovaná, čipovaná a kastrovaná.
GERA
Gera je asi 2-ročná
amstafka. Zo začiatku je
nedôverčivá, ale rýchlo
si zvykne. Je vhodná aj
k aktívne založeným ľuďom, ovláda niektoré základné povely. So psíkmi
je znášanlivá, môže ísť do
bytu alebo do rodinného
domu s prístupom do
vnútra. Je 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 066 648 (prosíme, volajte počas
pracovných dní od 9.00 do 19.00 hod.). Na
sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebný osobné
stretnutie. www.utulokziar.sk
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PREDAJ
•Predám akvárium, rozmery: 50 x 30 x 30 cm, ohrievač,
odvzdušňovač s dvomi vývodmi. T: 0944 680 715 1/18
•Predám brúsenú kryštálovú vázu, výška 30 cm, váha
3 kg. T: 0944 680 715
2/18
•Predám športový kočík zn. Chicco, tmavomodrý,
polohovateľný. Používaný 5 mesiacov. Cena dohodou.
T: 045/672 62 37, 0904 071 702
14/18
•Predám knihy: 3 x výber Vampyra č. 9201/1 €, 3 x
výber G. F. Unger č. 1014/2 €, V službách kráľa 2, 4, Trilógiu Sever a juh – 7 dielov, Frankenstein, Rybník, Anjel
hrôzy, Zlatý Hádes, Pritvrdý rock, Smrť navyše, Chyťte
ho, Maximu Bob, Lebka v sude, Mokrá hrobka, Villa
Ružena, Zelený lukostrelec, Cesty na popravisko, Pod
oblohou Mexika, Dr. Norden, Zlaté rybky, Planeta exilu,
Blue, Arabela a spol., Pobúrenie, Elvis. Časopisy Spark
2000 – 2009, 0,50 €/ks. T: 0902 828 424
16/18
•Predám vysávač Kobra 2010, 1400 W + 4 vrecká. Cena:
4 €. T: 0902 828 424
17/18
•Predám pánske hodinky Eiger, cena: 2 € a vreckové
hodinky s retiazkou Europa, cena: 3 €. T: 0902 828 424
18/18
•Predám Spark Gallery č. 5 so 16 veľkými plagátmi +
CD heavy. Cena: 5 €. T: 0902 828 424
19/18
•Predám zberateľské mince: 100 $ Benjamin Franklin,
knieža Pribina, súprava pamätných mincí, A. Dubček, 2
eurá – návrhy Vatikánu, Jánošík, 20 rokov nezávislosti,
20 ks Delaware & Pennsylvania, replika 1 $ Liberty Head,
10 rokov eura, 10 rokov euromincí Monako, strieborný
dolár Flow Hair 1794, replika Zlatého orla z r. 1933,
koruna sv. Václava, člen EÚ Slovensko, 10 rokov euro
Swarovski, 2 euro Grace Kelly, Gigant 10 rokov eura – 70
mm. T: 0902 828 424
20/18
•Predám DVD: R. Müller 2x, Europe, M. Loaf, Bon Jovi,
UDO, A. Cooper, Culture Club, Buty, Prince, Nonstop Párty, Pražský výběr II. Kiss, Roy Orbison, Spiritual Kvintet,
Wohnout, Framus Five, Těžkej Pokondr, Doors, Metal &
Rock, Hitparáda televíznej zábavy, Queensryche, Therion, Moody Blues, Santana, Live at Montreux 77-05,
CCR, Hammer Fall, Shaman, Gamma Ray, Jorn, Ch. Isaak,
Guns´n´Roses, Doro, Steppenwolf, Savage Circus, Blind
Guardian, AC/DC, Overkill, Thunder, Dream Theatre,
Troggs, Sonata Artica, Ramones, Anastacia, R. Stewart,
All for Metal v. 2, Def Leppard, Cream, Rush, Megadeth,
W. Ash. T: 0902 828 424
21/18
•Predám Spark Poster Gallery č. 5. Obsahuje 16 veľkých
plagátov + bootleq. Cena: 3,30 €. (Death Angel, Monster
Magnet, Edguy, Iced Earth, In Flames, Ever Grey, Cans,
W.A.S.P., R. Wild, Exodus, Motorhead, C. Corpse, Endless,
Therion) T: 0902 828 424
22/18
KÚPA
•Kúpim hovädzie kože. T: 0904 481 220

7/18

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 1-izbový byt, rozloha 35,15 m 2, murované
jadro, podlahy, plastové okná. V prípade záujmu so zariadením a spotrebičmi (používané 1 rok). Byt je na Etape,
4. poschodie zo 4, v zateplenom dome s výťahom.
T 0908 068 516
3/18
•Predám 3-izbový byt v OV s výmerou 72 m 2 na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom. Cena dohodou po
obhliadke. T: 0903 844 672
5/18
•Predám 2-izbový byt na Etape, Svitavská ul., 3. poschodie - nie je rohový. Plastové okná, stierky, plávajúca
podlaha (okrem obývačky), lodžia. Rozloha 50 m 2. Cena
27 500 €. T: 0905 577 327
10/18
Predám alebo prenajmem obchodné priestory, 175
m 2. T: 0915 233 347 - volať po - pia
23/18
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem izbu v dvojizbovom byte. Cena: 125 €
4/18
vrátane energií. T: +420 737 060 658
•Dám do podnájmu od 1. septembra 2-izbový pekný
tehlový byt blízko centra v ZH. Celkový nájom: 260 €/
mesiac. T: 0907 048 407
6/18
•Prenajmem 1-izbový byt v ZH, na Etape, 1. poschodie.
Zariadený, neprerobený, nové okná. Voľný od 1. novembra 2013. Dlhodobo. Cena už s energiami. T: 0905
433 661
8/18
•Prenajmem 3-izbový byt v Žiari nad Hronom. Murované jadro, balkón v kuchyni, takmer celkom zariadený. Voľný od 15. septembra 2013. Mesačne 350 € +
energie. T: 0907 857 748
12/18
•Dám do prenájmu 3-izbový byt na Hviezdoslavovej
ulici. Kompletne a nadštandardne zrekonštruovaný.
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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...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P216/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletná rekonštrukcia. Nová cena: 28.500 EUR, (pôvodná
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
P197/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný stav - zachovalý. Nová cena: 24.500 EUR, (pôvodná cena
26.500 EUR), výmera: 49 m2
P210/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Hutníkov, kompletná rekonštrukcia. Cena: 30.500 EUR, výmera
56 m2
P195/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa, pôvodný stav. Cena: 24.500 EUR, výmera 60 m2
P188/2013:
2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
pôvodný stav. Cena: 29.900 EUR, výmera: 61 m2
P228/2013:
2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletná rekonštrukcia. Cena: 36.000 EUR, výmera: 63 m2
P171/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, pôvodný stav. 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, pôvodný stav. Nová cena: 37.000 EUR, výmera: 63 m2
P042/2011:
3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom, Ul. Dr.
Janského, nadštandardná rekonštrukcia, vrátane zariadenia.
Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná cena 103.000 EUR), výmera:
100 m2
DOMY:
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena:
157.000 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR), výmera pozemku:
823 m2
P226/2013:
RD v Dolnej Trnávke, pôvodný, zachovalý stav. Cena: 63.000
EUR, zastavaná plocha 510 m2, výmera pozemku: 1002 m2
P116/2012:
RD v Starej Kremničke, pôvodný stav. Nová cena: 17.500 EUR,
(pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha: 156 m2, výmera
pozemku: 1.156 m2

P223/2013:
RD v Kremnici, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 152.000 EUR, zastavaná plocha: 409 m2, výmera pozemku: 2.594 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 62.500
EUR, (pôvodná cena 67.500 EUR), úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 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
P010/2011:
Stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR, výmera: 784 m2
P180/2013:
Stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený na stavbu RD, siete na pozemku. Nová cena: 19.990 EUR, (pôvodná
cena 27.000 EUR), výmera: 605 m2
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete
pri pozemku. Cena: 254.5000 EUR, výmera: 5.090 m2
P004/2011:
Stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky), určené
na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena: 33,20 EUR/
m2, výmera 77.107 m2
P126/2012:
Stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. SNP), určený na
priemyselnú výrobu, siete na a pri pozemku. Nová cena: 81.000
EUR, (pôvodná cena: 100.000 EUR), výmera 3.116 m2
OSTATNÉ:
P205/2013:
Záhradná chata v Lutile (záhradkárska osada), kompletne zrekonštruovaná. Nová cena: 33.000 EUR, (pôvodná cena 34.500
EUR), zastavaná plocha: 28 m2, výmera pozemku: 405 m2
P132/2012:
Obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 45.000 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
Cena: 350 €/mesiac, vrátane energií. T: 0949 885 191
13/18
•Dám do prenájmu byt na Etape, 30 m 2, v slušnom
vchode. Cena: 250 €/mesačne. Len vážny záujemca.
Volať po 17.00 hod. T: 0910 213 696
15/18
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NEHNUTEĽNOSTI – HĽADÁM
•Hľadám spolubývajúcu do 3-izbového bytu,
Sládkovičova ul., pri nemocnici. Cena: 166 €/mesačne
(vrátane energií, TV, internet). Byt je zrekonštruovaný,
zariadený - izba nezariadená. T: 0907 659 188
9/18
•Rodina s jedným dieťaťom hľadá menší RD, prípadne
časť RD alebo byt v okolí ZH. T: 0940 722 576
11/18
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POĎAKOVANIEtom,
Ďakujeme rodine, príbuzným,
priateľom a známym, ktorí prišli
na poslednej ceste odprevadiť
a rozlúčiť sa s našim milovaným
manželom, otcom, bratom,
starým otcom, švagrom a

SPOMIENKAtĺk
Keď tu nebudem, zmizne ako sen,
čo som si ponechal pre seba len.
Keď tu nebudem, žiť bude ďalej v
druhých,
to čo som im v živote dal.
*29.9.1935 –-| 14.9.2012

Štefanom Franczelom,
ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých
74 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš
žiaľ.

Dňa 14. septembra si pripomíname 1. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, svokor a starý otec
Rajmund Šarközy.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
Spomína manželka, synovia a nevesty a ostatná
rodina.

svokrom

Manželka Lýdia s deťmi a ostatná smútiaca
rodina.

SPOMIENKAtĺk
POĎAKOVANIEtom,
Ďakujeme rodine, príbuzným,
priateľom, známym a susedom,
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 3. augusta 2013 s našou drahou a milovanou manželkou, mamou,
starkou a prastarkou
Cecíliou Kováčovou,
ktorá nás navždy opustila vo veku nedožitých
81 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili sústrasť svojou
účasťou na rozlúčke, kvetinovými darmi, osobnou
kondolenciou.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIEtom,
Odišiel dobrý človek,
každý ho mal rád,
odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.
Dňa 27. augusta 2013 nás
po ťažkej chorobe navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Medveď
vo veku nedožitých 72 rokov.
Úprimne ďakujeme rodine, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť, ako i za
kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Manželka a synovia s rodinami.
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Dňa 16. septembra uplynie
6 rokov od smutnej chvíle, keď
nás náhle po ťažkej chorobe navždy opustila
Alžbeta Meszárošová.
Za tichú spomienku ďakuje manžel, dcéra a synovia s rodinami.
MSKC HĽADÁ ZVUKÁRA
Mestské kultúrne centrum vyhlasuje výberove
konanie na obsadenie pracovnej pozície na plný
pracovný úväzok - zvukár. Požadované vzdelanie
- ukončené SŠ, elektrotechnické zameranie, prax v
ozvučovaní podujatí, kapiel.
Žiadosť a životopis posielajte na adresu MsKC,
SNP 119, Žiar nad Hronom, alebo e-mailom
na pribilincova@gmail.com do 30.9.2013.

Antikvariát
Tuborgaha
Na sídlisku Pod vršky,
v priestoroch Stavebného bytového družstva
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok od 15.00 do 18.00 hod.

SPOMIENKAtĺk
Osud je občas veľmi krutý...
Nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 3. septembra sme si pripomenuli 10. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš syn, otec a brat
Roman Martinka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú dcéra Sonička, rodičia
a sestry s rodinami.

SPOMIENKA
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 9. septembra uplynuli 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás
opustila naša mamička a babička
Mária Štefunková.
S láskou spomína syn a dcéra s rodinami.
Spomeňte si s nami.
SPOMIENKAtĺk
Neplačte, že som odišiel.
Ten kľud a mier mi prajte,
len v srdci večné spomienky
si na mňa zachovajte.
Dňa 1. septembra smesi pripomenuli 2. výročie, kedy nás navždy
opustil náš milovaný syn, brat, švagor, vnuk a
strýko
Martin Majer.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal, ostáva v nás.
Dňa 18. septembra uplynie
5 rokov od chvíle, keď nás opustil
náš otec a starý otec
Ján Kašša.
Spomínajte s nami.
Dcéra s rodinou.

SPOMIENKAtĺk

Štefan Kišš a Alžbeta Kiššová
Navždy odišli,
ale všetko krásne, čo nám
naši rodičia, starkí a prastarkí dali,
ostáva v nás.
Dňa 30. augusta uplynulo 23 rokov, keď nás
navždy opustil náš drahý Štefan Kišš.
Dňa 6. októbra uplynú 4 roky, keď na večný odpočinok odišla naša drahá Alžbeta Kiššová.
S láskou spomínajú dcéry a vnúčatá s rodinami
a pravnúčatká.

noviny.ziar.sk
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Prvý deň v škole
Skončili sa dni plné slnka, zábavy, bezstarostnosti a pohody. Po zaslúženom odpočinku počas
prázdnin sa opäť otvorili aj brány cirkevnej školy.
Po premiestnení žiakov do Kostola Povýšenia
sv. Kríža začala slávnostná sv. omša s Veni Creator
(so vzývaním Ducha Svätého o pomoc v novom
školskom roku). Sv. omšu celebroval školský kaplán Miroslav Sliačan. Koncelebroval vdp. Jozef Mikula – kaplán a Ján Kuneš, farár. Pri homílii kaplán
pripomenul, že je dôležité naštartovať nový školský
rok s Božím požehnaním, aby sme tak šťastne došli

k cieľu na jeho konci. Po sv. omši mala príhovor riaditeľka Mária Ulrichová, ktorá privítala nových žiakov,
nových pedagógov, ale hlavne vyjadrila poďakovanie rodičom prváčikov za prejavenú dôveru a za zverenie svojich ratolesti do kresťanskej i vzdelávacej
výchovy na škole. V triedach sa žiaci zoznámili s novým rozvrhom hodín a dostali odpovede na mnohé
otázky. Kiežby sme nový školský rok prežili pod Božou ochranou v pokoji, porozumení, v láske, zdraví a
šťastí načerpajúc z pokladnice Božej múdrosti.
Cirkevná škola

Hudobná výchova pre najmenších
Yamaha class Žiar nad Hronom otvára hudobné programy pre najmenších aj v tomto školskom roku.
Hudobné vzdelanie pre najmenších
Hudobné vzdelávanie v ranom veku získava čoraz
viac na význame v poslednom období. Pribúdajú
poznatky o vývoji detského mozgu a je známe, že
schopnosti, ako sú sluch a reč sa vytvárajú v období
od narodenia do šiesteho roku života dieťaťa. Preto
je veľmi vhodné umožniť dieťaťu v tejto fáze „tvorby sluchu“ a tiež základnú hudobnú skúsenosť.
Preto aj vy môžete dopriať svojmu dieťatku hudobné vzdelanie, a to už od jeho 4 mesiacov.
Kedy začíname?
Otvorené hodiny – predškolských programov,
ktoré sa uskutočnia:
– 16. septembra (pondelok) od 16.00 do 17.00

hod. je prvá lekcia programu Prvé krôčiky pre mamičky s deťmi vo veku 18 mesiacov do 4 rokov,
– 17. septembra (utorok) od 9.00 do 10.00 hod. je
prvá lekcia programu Robík pre mamičky s deťmi
vo veku od 4 do 18 mesiacov,
– 17. septembra (utorok) od 16.30 do 17.30 hod.
je prvá lekcia programu Rytmické krôčiky. Tento
termín je určený pre mamičky s deťmi vo veku od
4 do 6 rokov.
Otvorené hodiny sú zadarmo.
Kde nás nájdete?
Yamaha Class sídli v priestoroch oproti Základnej škole na Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom (pri MC Mravenisko na Ul. Dr. Janského č. 9).
Čo sa na hudobnej výchove pre najmenších učí?
Na hodine sa detičky s mamičkami učia piesne,
básne, rytmizáciu piesní a básní pomocou hry na

telo, tematické rozprávanie. Učia sa spoznávať a
hrať na rôzne detské hudobné nástroje, taktiež sa
hrajú hudobno-pohybové hry s tuleňom Robíkom,
Mackom a chobotničkou Jajkou. Deti sa zoznámia aj so skladbami rôznych žánrov a štýlových
období. Pokiaľ budete mať záujem, vaše dieťa sa
môže naučiť hrať na flautu, keyboard či iné detské hudobné nástroje. Neznáma im nebude ani
notová pyramída či solmizačné schodíky. Samozrejmosťou je práca s CD a farebným leporelom
alebo žiacky zošit s klávesnicou a notové karty.
Bližšie informácie získate od Adely Cibuľovej
na čísle 0908 112 209 alebo e-mailovej adrese:
acibulova@centrum.sk.
Viac o hudobnej škole sa dočítate na stránke
www.yamahaskola.cz.

Mestský mládežnícky parlament úspešne obnovil svoju činnosť
Mestský mládežnícky parlament mesta Žiar nad Hronom
(MMP) je určený pre všetkých
mladých ľudí vo veku približne od
14 do 30 rokov. Hlavne pre tých
tvorivých, akčných a schopných
nájsť si čas na rôzne aktivity v meste.
Svoju obnovenú činnosť začal MMP minulý rok
pod vedením predsedníčky Veroniky Rišňovskej
a podpredsedu Jakuba Crchu. „Svoju činnosť sme
začínali v počte približne desiatich členov vo veku
od 14 do 23 rokov,“ hovorí Dominika Švecová, koordinátorka práce s mládežou a dodáva: „Stretnutia
sme mávali a aj naďalej budeme mávať v priestoroch Mestskej obývačky, ktorá sa nachádza na
1. poschodí Mestskej plavárne v Žiari nad Hronom.“
V priebehu pár mesiacov stihol MMP zrealizovať
a zapojiť sa do niekoľkých aktivít. Ako prvé si jeho
členovia v novembri minulého roku zvolili svojho
predsedu. „V novembri sme sa tiež zúčastnili na zasadnutí okolo okrúhleho stola s europoslankyňou
Katarínou Neveďalovou. V decembri sa nám podarilo zorganizovať Betlehemské svetlo a Mikulášske
tvorivé dielne v žiarskom Céčku,“ konkretizuje ďalej
Dominika Švecová.
Keďže sa tvorivé dielne osvedčili, zorganizovali
ich členovia MMP aj vo februári počas Spievankova
a v júni počas osláv Dňa detí. Následne k tomu sa
pridali podujatia ako malý koncert žiarskych umelcov pod názvom Alťernatywni vječer vol. 1, natočenie krátkeho videa o Žiarskej mládeži či úspešný
Deň objatí – Hug day. „Zapojili sme sa tiež do niekoľkých projektov. Projekt O nás s nami podporila
Národná agentúra Mládež v akcii, zapojili sme
sa aj do mládežníckej výmeny My message is my

culture, do projektu Pozor, strih, ktorý podporila
Nadácia Orange či do malého národného projektu KomPrax – projekty pod názvom Žiarsky talent
a Bež s nami a schudni. Najbližšie nás čaká realizácia projektov My, Žiarčania podporený MvA a
Objav krásu svojho mesta podporený O2 ThinkBig
a Nadáciou Ekopolis,“ spresňuje Dominika Švecová.

„Neváhala som a povedala ÁNO!“
V prípade, že sa aj vy chcete stať členom MMP,
budete mať nielen niekoľko úloh, ale tiež rôzne
výhody. „Raz sa ma niekto opýtal, či by som sa
nechcela stať členkou Mestského mládežníckeho
parlamentu a ja som zaváhala,“ spomína Eliška
Katinová, členka MMP a pokračuje: „Nie preto, že
by som nechcela, ale preto, že som mala strach z
nových ľudí a komunikačnej bariéry, ktorá existuje
medzi rôznymi ľuďmi s inými záľubami. Nakoniec
som si povedala, že zmena je život, a tak som to
prijala. Presne toto sa mi stalo pred rokom, keď
som prvýkrát ako nová členka sedela v Mestskej
obývačke a predstavovala sa starším členom. Teraz,
po roku spoločnej práce, keď sa ma naša koordinátorka Dominika Švecová opýtala, či ešte budem
členkou a či sa plánujem zapojiť, neváhala som a
povedala ÁNO. Keď som tam sedela pred rokom,
nevedela som čo povedať, mala som strach, že tam
nebudem mať čo robiť, že nebudem dosť dobrá.
Moje obavy boli zbytočné. Vďaka tejto skupine som
spoznala pár ľudí, na ktorých teraz nedám dopustiť
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a projekty organizované Mestským mládežníckym
parlamentom ma poháňajú vpred. Sú to projekty
zamerané na komunikáciu s deťmi, takže sa organizuje napríklad Mikuláš, Deň detí alebo pre širšiu
verejnosť Deň objatí či Betlehemské svetlo. Členov
parlamentu si občas ,,prepožičia“ aj mesto a MsKC,
keď potrebujú výpomoc pri organizovaní nejakých
väčších projektov. Ale o prácu v parlamente nikdy
nie je núdza. Okrem týchto vecí som zažila množstvo vecí počas projektu My message is my culture,
kde sme pracovali s mládežou z iných krajín ako sú
Litva, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko. Okrem zdokonalenia v angličtine sme spoznali nových ľudí a zažili neopakovateľné veci. Členov MMP vďaka tomu,
že sa vo svojom voľnom čase zúčastnia takýchto
podujatí, mesto odmenilo zlacneným vstupom na
Mestskú krytú plaváreň a v letných mesiacoch zlacneným vstupom na Mestské plážové kúpalisko. Tak
neváhaj a pridaj sa k nám, radi ťa prijmeme medzi
seba.“
Prihlásiť sa do MMP môžete na e-mailovej adrese:
dominika.svecova@ziar.sk, kde získate aj ďalšie informácie a odpovede na vaše otázky.
(li)
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Festival nepremenených šancí
FUTBAL - DORAST
STARŠÍ DORAST

MLADŠÍ DORAST

KINEX Bytča – FK Pohronie 1:2 (0:2)
Zostava: Hrmo – Hanuška, Kružlic (76. Foltán), Tryzna, Dúbravský (54. Kukučka), Henžel, Horváth, Gregáň,
Chovan, Búci (89. Líška).
Góly: Henžel, Kružlic.
Od začiatku zápasu sme boli lepším tímom. Vytvárali sme si sľubné príležitosti, z ktorých sme v prvom
polčase využili dve. Domáci hrozili rýchlymi kontrami.
Po jednej z nich nastrelili hornú žŕdku našej brány.
Po našom druhom góle tempo upadlo a prvý polčas sa
dohral v o veľmi vlažnom tempe z oboch strán.
Druhý polčas bol festivalom nepremenených šancí z
našej strany. Za našu nedôslednosť pri zakončení nás
domáci potrestali v 77. minúte gólom zo štandardnej
situácie. Víťazstvo sme si nakoniec ustrážili a zaslúžene
zvíťazili.
Mrzí obrovské množstvo nepremenených gólových
príležitostí, kvôli ktorým sme si z jasného zápasu urobili
nervy až do konca.

MŠK Námestovo – FK Pohronie 2:0 (1:0)
Zostava: Gunda, Hajdúch (26. Mokroš), Bodor, Mašír,
Maslén, Dolinec, Blaho, Budinský (59. Bugár), Blahút,
Sekereš, Nagy.

Tri body s Podbrezovou
FUTBAL – U13

MLADŠÍ DORAST

KINEX Bytča – FK Pohronie 2:1 (2:0)
Góly: Blahút.
Zostava: Gunda, Hajdúch (47.Halás), Mašír, Bodor,
Mokroš (70.Suchánek, Maslen, Blaho, Budinský, Blahút,
Dolinec, Nagy (55.Dubina).
Predohrávka 14. kola na horúcej pôde v Námestove
Na predohrávku 14. kola II.ligy staršieho a mladšieho
dorastu sme cestovali do Námestova.
STARŠÍ DORAST

MŠK Námestovo – FK Pohronie 0:0 (0:0)
Zostava: Tatár - Štefanovič (60. Hanuška), Kružlic, Ricotti, Tryzna, Horáth (27. Henžel), Hric, Chovan, Dúbravský (85. Kukučka), Gregáň (90. Foltán), Ďurovič.
Na ihrisku kvalitného súpera sme odohrali dobrý, aj

keď zbytočne nervózny zápas. Naša defenzíva v prvom
polčase nepustila domácich do vyložených príležitostí,
naopak, my sme si dokázali pár vypracovať, avšak opäť
bez gólového efektu.
V druhom polčase nás domáci zatlačili na vlastnú
polovicu, ale vďaka obetavému výkonu našich hráčov
sa im nepodarilo skórovať. Po zbytočnom vylúčení Ďuroviča sme ustáli poslednú 15-minútovku a pri troche
pokoja pri protiútokoch sme mohli doviezť aj viac ako
jeden vydretý, ale zaslúžený bod.

FK Pohronie – Podbrezová 9:4
Zostava: Dovec, Chromík – Santa, Jaroš, Harach, Jelža, Zelina, Pelach – Zedek, Dovčík, Bahno, Vrška –Uhliarik, Oťapka, Brodziansky, Mihál.
Góly: Oťapka 4, Uhliarik 2, Vrška 2, Zedek.
V nedeľu 1. septembra sme sa na domácej pôde stretli s veľmi kvalitným súperom z Podbrezovej. Od úvodu zápasu bola hra naklonená na obe strany, hralo sa
od brány k bráne. Avšak v 10. minúte sme to boli práve
my, čo sme na jednom z ihrísk dokázali skórovať ako
prvý. Po zásluhe a individuálnej akcii Zedeka doklepol
do brány Uhliarik. Pokračovalo sa vo výbornom tempe,
až sme sa stali futbalovejším, dokázali sme krásnou
kombinačnou hrou vsietiť ďalších 5 gólov, z ktorých
3 strelil Oťapka. Polčas skončil 6:1.
Do druhého dejstva nám na jednom z ihrísk nevyšiel
vstup, kde aj po výbornom výkone našich brankárov
sme inkasovali rýchly gól, na ktorý sme ešte dokázali
odpovedať. To bolo všetko a súper sa opäť ukázal peknou hrou, ktorou sa presadil 1:2 . Na našej strane mohol
zápas úplne inak skončiť, keby sme sa dokázali presadiť
v individuálnych zakončeniach.
Po záverečnom sčítaní výsledku sme zvíťazili 9:4
(5:1,1:0-2:1,1:2), na tomto výsledku mali obrovskú zásluhu všetci chlapci. Jednoznačnú pochvalu si zaslúži
D. Zedek, ktorý robil špinavú prácu a vybojoval nám
4 čisté gólové šance, sám aj jeden gól strelil.
M. Fabian

Prvé druholigové body
FUTBAL - II. LIGA

6. kolo: FK Pohronie A – FK Slovan Duslo Šaľa
2:1 (0:1)
Góly: Páleník, Krivjančin.
Zostava: Gramblička - Krivjančin, Pinka, Paraj,
Zvara (83. Ojirogbe), Kamas, Blaho, Sekereš (K), Páleník, Abrahám (60. Matuškovič), Ometák (38. Belluš).
Hladný po bodoch sa už v 1. minúte Zvara ocitol v
šanci, keď zbehol po pravom krídle. Veľa nechýbalo
k nebezpečnému teču pred bránkou, ale brankár
hostí bol na mieste. V 12. min. kapitán Sekereš ukážkovo stopol prenikajúceho Mukalenga a odvrátil
na aut. Ale v 16. min., aj za cenu žltej karty, musel
zatiahnuť ručnú brzdu Blaho, keď v 16-ke fauloval
Mukalnega. Bol z toho pokutový kop, ktorý Čirik s
prehľadom premenil. Domácich to nepoložilo a už
za chvíľu mali ďalšie šance. V 23. min. Paraj poslal
tvrdú strelu spoza 16-ky nad, v 28. tvrdou strelou
nastrelil Pinka žrď. Nebezpečnú šancu Mukalenga v
33. min. Gramblička pohotovo zmaril. O tri minúty
v mele pred bránou hostí Páleník nastrelil len hráča Šale. V 41. min. po peknej akcii Abrahám znova
opečiatkoval žrď.
Do druhého polčasu sme nastúpili v pohode, naproti tomu súper inkasoval dve kuriózne žlté karty
za oneskorený návrat zo šatne a následné vbehnu-

tie na ihrisko. V 59. min. Gramblička zneškodnil aj
druhý nájazd Mukalnega a aj dorážku Kráľa. Tretia
žrď v zápase zazvonila v 60. min., keď Zvara v šanci
z ôsmich metrov neskóroval. V 70. min. začal Pinka akciu pri vlastnej 16-ke, prebehol celé ihrisko a
obranu súpera a úplne z rohovej čiary nacentroval
Paleníkovi, ktorý hlavou vyrovnal. Po Mihálikovom
faule a už druhej žltej karte dostal v 77. min. červenú. Z následného priameho kopu si na hlavu nabehol Krivjančin a viedli sme 2:1. Krivjančin videl žltú
kartu za vyzlečenie dresu. V 80. min. sa Zvara ocitol
sám pred brankárom, ale z otočky strieľal len do
neho. O päť minút v situácii ako cez kopirák Pinka,
sám zoči-voči brankárovi, napálil taktiež do neho.

V Dubnici bod nadosah
7. kolo: MFK Dubnica nad Váhom – FK Pohronie A 1:0 (0:0)
Zostava: Gramblička – Pinka, Blaho, Krivjančin,
Kampas, Drobňák (52. Sedliak), Sekereš (C), Paraj
(79. Rybanský), Abrahám, Zvara (59. Bobor), Páleník.
Domáci boli celý zápas lepším mužstvom, ale
v útoku boli neškodní. V prvom polčase domáci
brankár zle vybehol, napálil loptu do Drobňáka a tá
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skončila tesne nad brvnom.
O všetkom rozhodla školácka chyba Kamasa a Krivjančina v druhom polčase, keď po faule 59. min.
domáci Bilovský premenil pokutový kop. V závere
sa ešte Sekereš snažil vyrovnať, ale domáci si body
podržali.
www.fkpohronie.sk
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Najúspešnejšia sezóna žiarskych karatistov
KARATE

Začína sa nový školský rok a s ním Karate klub
MŠK Žiar nad Hronom vstupuje do novej súťažnej
sezóny. Pre trénerov nadišiel čas poohliadnuť sa
za tou minulou a zhodnotiť ju.
V školskom roku 2012/2013 sa naši karatisti zúčastnili 32 turnajov, z ktorých si odniesli 223 medailí –
70 zlatých, 54 strieborných a 99 bronzových. V počte
získaných medailí bola táto sezóna najúspešnejšou
v takmer 40-ročnej histórii klubu. Najúspešnejšou bola
aj z hľadiska získaných trofejí. Spomeňme si aspoň tie
najcennejšie.
Na Majstrovstvách Stredoslovenského zväzu karate
si majstrovský titul vybojovali Rastislav Štyriak, Michaela Ďurišová, Šimon Sečkár, Ester Šišková a Michal Výrostko.
Na Majstrovstvách republiky sa podarilo získať 6 titulov majstra republiky (Rastislav Štyriak – 2x, Radovan
Černák, Šimon Sečkár, Natália Rajčanová, Erik Sklenka),
2 strieborné medaile (Ivan Tatár, Rastislav Štyriak) a
5 bronzových medailí (Milan Laurov, Michaela Ďurišová, Šimon Sečkár, Zdenko Vanka, Michal Výrostko).
Na Majstrovstvách republiky v štýle Šitoryu sa opäť
darilo, keď si naši pretekári vybojovali 3 majstrovské tituly (Natália Rajčanová, Michal Výrostko, Martina Tatárová), 1 stiebornú medailu (Milan Laurov) a 3 bronzové
medaily (Nina Jelžová, Marko Kováč, Rastislav Štyriak).
Na Majstrovstvách republiky družstiev sa naše jediné
družstvo (Marko Kováč, Zdenko Vanka, Roman Debnár,
Aris Nikolas Čela) umiestnilo na treťom mieste.

Z národných turnajov si naši karatisti
doniesli spolu 151 medailí
Na medzinárodnej scéne náš klub zaznamenal opäť
nárast v zisku medailí. Podarilo sa ich vybojovať 72,
čo je oproti sezóne 2011/2012 viac ako dvojnásobné
zlepšenie. Najvýznamnejšími turnajmi boli Svetový
pohár Budapest Open v Maďarsku (Natália Rajčanová
– 2. miesto), svetový pohár Harasuto Cup v Poľsku (Dominika Veisová – 3. miesto), svetový pohár Grand Prix
Hradec Králové v Česku (Dominika Veisová – 1. miesto,
Michal Výrostko – 3. miesto, Nina Jelžová – 4. miesto),
Európsky turnaj mládeže – Grand Prix of Youth Bratislava (1. miesta – Nina Jelžová, Šimon Sečkár, 2. miesto
– Dominika Veisová, 3. miesta – Milan Laurov, Natália
Rajčanová, Šimon Sečkár, Martina Tatárová, Michal
Výrostko). Snáď najlákavejším podujatím boli 1. Majstrovstvá Európskej Šitoryu asociácie – majstrovstvá
Európy v štýle šitoryu, kde žiarski karatisti reprezentovali Slovensko a aj svojimi výsledkami sa pričinili o prvé
miesto slovenského tímu. Majstrami Európskej šitoryu
asociácie sa stali Natália Rajčanová, Milan Laurov a Dominika Veisová, vicemajsterkou sa stala Nina Jelžová,
tretie miesta obsadili Marko Kováč a Martina Tatárová,
štvrté miesto sa ušlo Romanovi Debnárovi.

Darilo sa aj nováčikom a najmladším
pretekárom
Je na mieste spomenúť aj našich nováčikov a najmladších pretekárov, ktorým sa darilo bodovať hlavne
na súťažiach určených pre začínajúcich pretekárov, no
niektorým sa darilo bodovať aj v konkurencii skúsenejších pretekárov. Najviac sa darilo pretekárom: Ester Šišková, Ivana Gahírová, Natália Volfová, Alexandra Biela,
Vladimíra Biela, Samuel Hanus, Matúš Jančok, Viktória
Pavlová, Karol Tegelhoff, Patrik Franta, Patrícia Vanková, Nela Mladenovič, Adam Dražo, Veronika Viglašská,
Adam Dolnický.
V hodnotení najvýznamnejších turnajov sa za sezónu
2012/2013 umiestnil náš karate klub MŠK Žiar nad Hronom v celoslovenskom hodnotení na 5. mieste.
V uplynulej sezóne klub zorganizoval 3 súťaže. 1. kolo
pohára Stredoslovenského zväzu karate, Memoriál Jozefa Juhaňáka a klubovú súťaž pre začínajúcich pretekárov a nepretekárov.
Záver sezóny patril skúškam technickej vyspelosti –
páskovaniu, kde cvičenci boli za svoje výkony odmenení vyšším technickým stupňom.
Bodkou za sezónou bolo už tradičné letné sústredenie, ktoré sa konalo koncom augusta a zúčastnilo sa ho
viac ako 40 cvičencov.
Pod výnimočné výsledky nášho karate klubu sa podpísali okrem pretekárov a cvičencov aj tréneri, ktorí
pracovali v dvoch pobočkách klubu a to v Žiari nad
Hronom na 4. ZŠ – Ľubomír Striežovský ml., Vladimír
Neudeker, Miloš Viglašský, Anton Urblík, Ivan Červenka
a na Základnej škole v Hornej Ždani – Radovan Černák
a Ivan Tatár. Celý klub mal pod palcom prezident klubu
Ľubomír Striežovský st.
Na záver patrí poďakovanie aj ľuďom a organizáciám,

ktoré nám vytvárali vhodné podmienky na trénovanie
a súťaženie – vedeniu 4. ZŠ na Jilemnického ulici v Žiari
nad Hronom a vedeniu ZŠ v Hornej Ždani, mestu Žiar
nad Hronom a samotnému Mestskému športovému
klubu, všetkým sponzorom a zainteresovaným rodičom.
S novou sezónou prichádza možnosť pridať sa
do radov karatistov a stať sa členom jedného z najúspešnejších mládežníckych klubov na Slovensku.
Podrobnejšie informácie o nábore nových členov hľadajte na www.karatezh.sk.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner KK

Na domácej pôde bez bodu
FUTBAL – MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

4. kolo: FK Pohronie B – MŠK Kysucké Nové
Mesto 0:1 (0:0)
Zostava: Packo, Macejko, Peprík (74´Glab), Pastva, Hanus (56´Repiský), Šimon, Sedliak, Urgela
Denis, Bodor (77´Debnár).

Zápas mal výbornú kvalitu. Hostia javili dojem
dobre organizovanej obrany. Hra sa odvíjala predovšetkým na súperovej polovici, no aj tak súper
dokázal vsietiť jediný gól zápasu. Domáci nedokázali vsietiť z mnohých šancí, a tak si súper odnáša
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tri body. Koniec zápasu poznačili dve červené karty v 86. minúte Glaba a Debnára. Pohronie si však
aj tak dokázalo vypracovať ešte niekoľko šancí a
Kysučania sa obávali o výsledok do poslednej minúty.
www.fkpohronie.sk
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Branné preteky

Beh SNP do vrchu
na Šibeničný vrch

STRELCI
Základná organizácia Slovenského zväzu technických športov (ZO SZTŠ) Žarnovica pripravila v spolupráci so ZO Rudno nad Hronom na posledný augustový deň branné preteky. Tie sa uskutočnili na strelnici
Jaminá a jej okolí po viac ako deviatich rokoch.
Zúčastniť sa ich mohli nielen členovia SZTŠ, ale aj ich rodinní príslušníci či známi, teda vlastne ktokoľvek. A účasť
bolo celkom dobrá, veď sa prihlásilo 42 záujemcov. Pôvodne mali byť súťažiaci síce rozdelení až do 13 kategórií,
ale, žiaľ, chýbali vekové kategórie chlapcov od 16 do 20
a dievčat od 11 do 20 rokov, a tak nakoniec bolo kategórií
9.
Úlohou každého súťažiaceho bolo čo najrýchlejšie zdolať síce len asi 250 m dlhú, ale značne výškovo rozdielnu
trať, čo najlepšie strieľať zo vzduchovky a mať presný zásah atrapou gumového granátu. Obe najmladšie vekové
kategórie mohli po trati sprevádzať rodičia a taktiež im
mohli nabíjať vzduchovku. V ďalších kategóriách boli za
poskytnutú pomoc už trestné sekundy či minúty, ktoré
boli aj za nepresnú streľbu a nezasiahnutie cieľa granátom. Jednotlivé disciplíny i celú trať nakoniec úspešne absolvovalo 40 súťažiacich. Takmer vo všetkých kategóriách
o konečnom poradí nakoniec rozhodovali len sekundové
rozdiely.
Poradie v jednotlivých kategóriách:
Dievčatá 10 r. a mladšie: 1. Viktória Káčerová, 2. Radka
Káčerová (obe Žarnovica), 3. Viktória Kratmüllerová (Rudno). Chlapci 10 r. a mladší: 1. Viliam Gregor (Žarnovica), 2

Súťažiaci zo Žiaru nad Hronom (zľava): V. Kollár,
M. Rakovský, E. Gocníková, K. Gocníková a J. Gocník.
Timotej Kratmüller, 3. Lukáš Koniar (obaja Rudno). Chlapci
starší a dorastenci: 1. Dominik Káčer (Žarnovica), 2. Filip
Vrana (Zvolen), 3. Igor Jánošík (Rudno). Ženy: 1. Darina
Žarnovičanová, 2. Božena Koniarová (obe Rudno), 3. Katarína Gocníková (Žiar nad Hronom). Muži: 1. Ondrej Michálik, 2. Róbert Káčer, 3. Radoslav Káčer (všetci Žarnovica).
Seniorky: 1. Elena Ďurovičová, 2. Dana Šinkovičová (obe
Rudno), 3. Eva Gocníková (Žiar). Seniori A mladší (46 – 54
r.): 1. Emil Kubík, 2. Jaromír Melčík, 3. Milan Slančík (všetci
Rudno). Seniori A starší (55 – 59 r.): 1. Jozef Piecka (Žarnovica), 2. Jozef Gocník (Žiar). Seniori B (60 r. a starší): 1. Anton Kukla, 2. Pavel Ozank (obaja Žarnovica), 3. Viliam Kollár
(Žiar nad Hronom).
Najstarším účastníkom súťaže bol 80-ročný M. Rakovský
zo Žiaru nad Hronom.
Ing. Jozef Piecka

Žiarski turisti úspešne pokračujú vo svojej činnosti
TURISTIKA

Od regionálneho turistického podujatia Hviezdicový výstup k jazierku Slobodné, ktoré sa uskutočnilo 4. mája, Klub slovenských turistov MŠK Žiar
nad Hronom zorganizoval trinásť turistických podujatí, pričom šesť z nich boli autobusové zájazdy.
Najviac upútali Veľký Tríbeč, Babia Hora, Pieniny, Západné Tatry (Sivý vrch, Brestová), Nízke Tatry (Ohnište),
Malá Fatra (Jánošíkove diery, Malý a Veľký Rozsutec).
Počasie preverilo odolnosť turistov pri výstupe na
oravskú Babiu horu 22. júla, kedy vysokú horúčavu
vystriedala búrka s krupobitím priamo na vrchole hory.
Našťastie, okrem premoknutia k vážnejším nepríjemnostiam nedošlo. Najväčší záujem bol o podujatie
v Západných Tatrách, ktorého sa zúčastnilo 66 turistov.
Napriek tomu, že hmla neumožňovala výhľady z majestátneho Sivého vrchu, turisti boli spokojní s výhľadmi z ďalšieho vrcholu – Brestovej. Druhá skupina účastníkov navštívila Roháčske plesá a Roháčsky vodopád.
Zájazd uskutočnený 24. augusta do Malej Fatry môžeme považovať za jedno z najzaujímavejších podujatí
organizovaných Klubom slovenských turistov v našom
meste v tomto roku. Počas jedného turistického podujatia bolo možné absolvovať prechod Jánošíkovými
dierami, ktorých veľkú časť tvoria reťaze a rebríky a doslova je potrebné vyštverať na vrchol Malého a Veľkého
Rozsutca, z ktorých výhľady patria k nezabudnuteľným
zážitkom.
Najväčším podujatím organizovaným našim klubom
v tomto kalendárnom roku bol štvordňový zájazd do
Národného parku Pieniny. Popri zaujímavých turistických pochodoch sme navštívili múzeum v Červenom
Kláštore, zámok Niedzica v Poľsku a na pltiach sme
splavili rieku Dunajec.
Peter Olejárnik, KST MŠK Žiar nad Hronom

noviny.ziar.sk

V utorok 27. augusta sa uskutočnil už 12. ročník
Behu SNP do vrchu na Šibeničný vrch. Súčasťou
boli aj cyklistické preteky. Podujatia sa zúčastnilo
109 pretekárov.
Výsledková listina:
D 2007 a ml. – 100 m:
1. Karin Krátka, ZH, Dorotka Balážová, AK Baník PD,
3. Nina Haschová, ZH.
CH 2007 a ml. – 100 m:
1. Viliam Podolec, AK MŠK ZH, 2. Michal Závodský, ZŠ
Dubnica, 3. Richard Závodský, ZŠ Dubnica.
D 2005 a ml. – 100 m:
1. Dominika Šikeťová, AK MŠK ZH, 2. Veronika Petrášová, II. ZŠ ZH, 3. Karolína Pelizolová, I. ZŠ ZH.
CH 2005 a ml – 100 m:
1. Marek Vendiek, I. ZŠ ZH, 2. Martin Marko, MŠ ZH,
3. Tomáš Búci, MŠ ZH.
D 2003 a ml. – 800 m:
1. Nina Krajčíková, AK MŠK ZH, 2. Sára Balážová, II. ZŠ
ZH, 3. Monika Dodoková, Vyhne.
CH 2003 a ml. – 800 m:
1. Boris Balogh, II. ZŠ ZH, 2. Samuel Pullmann, CZŠ ZH,
3. Samuel Kováč, CZŠ ZH.
D 2000 a ml. – 800 m:
1. Michaela Hubačová, Vyhne, 2. Nicol Kováčová, AK
MŠK ZH, 2. Laura Trubanová, Vyhne.
CH 2000 a ml. – 800 m:
1. Juraj Kováč, Lovčica, 2. Dominik Halvoník, Vyhne,
3. Marek Vinarčík, BK MŠK ZH.
D 1998 a ml. – 1800 m:
1. Laura Balážová, AK Baník PD, 2. Ivana Majzlíková,
IV. ZŠ ZH, 3. Vanesa Krajčíková, VK MŠK ZH.
CH 1998 a ml. – 1800 m:
1. Daniel Nagy, ZŠ J. Lehota, 2. Jaroslav Supuka, IV. ZŠ
ZH, 3. Daniel Pullmann, CZŠ ZH.
D 1995 a ml. – 1800 m:
1. Martina Luptovská, Vyhne, 2. Katarína Husárová,
Vyhne, 3. Monika Mesíková, Gym. ZH.
CH 1995 a ml. – 1800 m:
1. Samuel Závalec, Vyhne, 2. Andrej Nárožný, Gym. ZH,
3. Róbert Valenta, Vyhne.
Muži – 1800 m:
1. Peter Kováč, AK MŠK ZH, 2. Juraj Valenta, Vyhne,
3. Ondrej Kosztolány, Vyhne.
Cyklisti žiaci – 1800 m:
1. Adrián Žarnovičan, ZŠ ZC, 2. Matúš Valuška, IV. ZŠ
ZH, 3. Adam Foltán, IV. ZŠ ZH.
Cyklisti dorast – 1800 m:
1. Dávid Baláž, PD, 2. Tomáš Šulaj, Vyhne, 3. Peter Fodor, Pema ZH.
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Letná príprava basketbalovej mládeže začala
BASKETBAL

Starší minižiaci a mladší žiaci Basketbalového
klubu MŠK Žiar nad Hronom pod vedením trénerov Juraja Horvátha, Jozefa Janoviča a Júliusa Kuceja začali letnú prípravu na sezónu 2013/14.
Tak ako býva zvykom, stretnutie hráčov a trénerov sa
udialo v mestskom parku pri fontáne 12. augusta, kde
hráči absolvovali v priebehu troch dní tri tréningové
jednotky, ktoré slúžili ako predpríprava pred letným
sústredením.

V dňoch od 15. do 20. augusta sme sa zúčastnili
kondičného sústredenia v Revišťskom Podzámčí. Príprava bola zameraná na rozvoj vytrvalosti, dynamickú
výbušnosť dolných končatín, koordináciu a obratnosť,
posilnenie stredu tela a tiež silu horných končatín.
Denný program sa začínal ľahkým výbehom popri rieke Hron alebo okolo miestneho rybníka. Po nej chlapci
absolvovali raňajky a dopoludňajšiu fázu záťaže, kde sa
striedali rôznorodé cvičenia s dôrazom na celkový rozvoj rýchlosti, skočnosti a agility. Do prípravy na spestrenie sme zaradili aj rôzne variácie amerického futbalu,
čo sa chlapcom hneď zapáčilo a tiež fitness (zumbu),
ktorú nám predcvičila kvalifikovaná cvičiteľka, Zuzana
Kucejová. Popoludní sme využívali basketbalové ihrisko, ktoré sa nachádza priamo v areáli, kde sme boli
ubytovaní. Tu sme sa zamerali na rozvoj a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, hlavne driblingu,
prihrávok a streľbe. Každú tréningovú jednotku sme
končili kvalitným strečingom pod dohľadom trénerov.
Regenerácia formou protiprúdového plávania a jacuzzi bola povinná dvakrát za deň, a to hneď po hlavných
tréningoch pre všetkých chlapcov. Stravu a ubytovanie
sme mali zabezpečené v krásnom prostredí v Revišť-

skom Podzámčí. Stravu sme vopred konzultovali, aby
spĺňala kritériá potrebné pri trojfázovom tréningu.
Šesťkrát denne pestrá a kvalitná strava, plus neobmedzený pitný režim prispeli ku skvelým výkonom, ktorými sa chlapci prezentovali počas celého sústredenia.
Voľný čas chlapci trávili na veľkej trampolíne, rôznymi
hrami ako pingpongom, bedmintonom, alebo pozeraním filmov so športovou tematikou na veľkom plátne.
Za snahu v tréningoch boli odmenení aj návštevou
vodného sveta vo Vyhniach, kde sa do sýta vyšantili na
toboganoch. V sobotu za asistencie rodičov, ktorí prišli
pozrieť chlapcov, si všetci z blízka prezreli zrúcaninu
hradu Revište. Nechýbalo ani prekvapenie od majiteľov Drevenice, ktorí pre nás všetkých na večer pripravili
pečené prasiatko s oblohou.
Na koniec môžem len konštatovať, že to bolo jedno
z najlepších sústredení, ktorých som sa či už ako hráč,
alebo tréner zúčastnil. Veľká vďaka patrí rodine Gregušových, ktorá nám vytvorila fantastické podmienky a,
samozrejme, rodičom, ktorí financovali svojim chlapcom sústredenie v plnej výške.
Juraj Horváth, tréner

Extraliga žien v tomto ročníku v Žiari nebude
Vedenie klubu chce extraligu s domácimi hráčkami
VOLEJBAL – ŽENY

Výkonná rada Volejbalového klubu MŠK Žiar
nad Hronom spolu s vedením mesta 20. augusta
rozhodla, že extraligová súťaž vo volejbale žien sa
tento súťažný ročník v našom meste hrať nebude.
Problémy v klube pretrvávali už od mája tohto roku.
„V prechádzajúcom ročníku sme skončili na 9. mieste a
celú nadstavbovú časť sme odohrali so 7 hráčkami, keďže všetky ostatné sme mali dlhodobo zranené,“ uviedol Igor Korbela, prezident VK MŠK Žiar nad Hronom
a dodal:„Vedeli sme, že budeme musieť do nášho družstva hľadať posily. Spravili sme analýzu prechádzajúceho ročníka a dospeli sme k názoru, že to bol pomerne
neúspešný ročník pre náš tím. Rozhodli sme sa preto,
že nebudeme pokračovať v spolupráci s trénerom
Martinom Vaškom.“ Nastal tak problém s hľadaním
druhého trénera. Vedenie klubu preto oslovilo niekoľkých trénerov. „Prvým bol p. Kašša, ktorý robil v predchádzajúcom ročníku asistenta Vaškovi. Našu ponuku
však neprijal. Ponuku sme predostreli aj trénerom do
Nitry, o ktorých sme vedeli, že sú voľní. Tiež sme dostali
zápornú odpoveď,“ konštatoval Igor Korbela. Ďalším
osloveným bol prešovský tréner, aj ten však trénovať
Žiarčanky odmietol. Poslednú ponuku ponúklo vedenie klubu domácej trénerke, Alene Bielikovej. „Alena
Bieliková v súčasnej i prechádzajúcej sezóne trénovala
juniorky a kadetky. Našu ponuku prijala ako krízové
riešenie, aby sme extraligu pre Žiar zachránili.“ Trénera
teda klub mal, potrebné bolo hľadať hráčky. Prvé kroky,
ktoré vedenie klubu po baráži urobilo, boli rozhovory
s trénerom Martina. „S nim sme chceli pre Žiar uzavrieť

farmu, keďže počas baráže sme si všimli, že majú niekoľko šikovných hráčok. S trénerom sme našli zhodu,
ale ponuku odmietli samotné hráčky, a to najmä kvôli
cestovaniu.“
S rovnakou ponukou oslovilo vedenie aj Krupinu,
kde boli po rozpade klubu voľné hráčky. Opäť neúspešne. „Oslovili sme tiež niektoré naše bývalé hráčky, ktoré
v minulej sezóne nehrali – Haringovú, Pacalajovú, Novodomcovú a Kazárovú. Kvôli pracovných a študijným
povinnostiam sme od nich tiež dostali zamietavé stanovisko,“ uviedol ďalej Korbela.

Záujem prejavili iba tri domáce hráčky
Z našich hráčok, ktoré hrali v predchádzajúcej sezóne, prejavili záujem iba tri. Dve sú po operácii kolena,
nebudú preto v dohľadnom čase plnohodnotnými
hráčkami. Ďalšie hráčky mali výhrady voči osobe trénera a požadovali finančné odmeny. „Oslovili sme tiež
Pezinok, Senicu a UK FK Nitru a iné kluby. I keď sme
mali prísľub hráčok z niektorých klubov, všetky cezpoľné hráčky boli ochotné hrať extraligu, ale za finančnú
odmenu. Keď sme si nastavili rozpočet, vyšlo nám také
číslo, ktoré by sme neboli schopní naplniť. Ani zo strany sponzorov, ani zo strany mesta,“ priznal prezident
klubu.
O tejto situácii preto informovali aj vedenie mesta.
Na základe týchto skutočností sa preto spoločne dohodli, že extraliga túto sezónu v Žiari nebude. Licenciu
je podľa predpisov SVF povinná ponúknuť tým druž-

Volejbal v Žiari nekončí.
Máme päť mládežníckych družstiev.
stvám, ktoré s nami hrali baráž. To znamená Rimavskej
Sobote a Martinu. Ak by odmietli, ponuka by mala ísť
aj vypadávajúcemu mužstvu Vivus Bratislava. Veľký
záujem hrať extraligu má Senica, ktorá má aj dostatok
finančných prostriedkov, dostatok hráčok a trénera.
Licencia sa tak môže dostať aj k nim. „Volejbal v Žiari
však nekončí. Máme päť mládežníckych družstiev,
ktorým sa chceme venovať a vychovať dorast pre
naše ženy. Aby sme na budúcu sezónu už mohli postaviť ligové družstvo žien, čo je cesta na návrat do
extraligy. Potrebujeme, aby nám vyrástli hráčky, ktoré budú reprezentovať Žiar. Pretože veľa cezpoľných
hráčok, to už by nebolo družstvo Žiaru nad Hronom,
s čím by nesúhlasili ani naši diváci a fanúšikovia. Extraligu preto budeme hrať až potom, keď budeme
mať dostatok vlastných hráčok,“ uviedol na záver I
gor Korbela.
(li)

