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V tomto čísle:
KOLAPS MESTA PRE CENTRUM
ZHODNOCOVANIA ODPADOV NEHROZÍ

Škola bez kried

Problémy s Centrom zhodnocovania odpadov
vníma žiarsky primátor ako obrovskú skúšku.
Rozhovor s hlavou mesta nájdete na strane 2.
DNI JESENNEJ ČISTOTY

V dňoch od 22. do 26. septembra sa uskutočnia Dni jesennej čistoty. Veľkokapacitné kontajnery budú počas týchto dní rozmiestnené
na území celého mesta. Harmonogram nájdete
na 4. strane.
PRÁCE NA „HVIEZDOŠKE“
KOMPLIKUJE POČASIE

STRANA 3

Guláš išiel na dračku
Kvôli častým dažďom na konci augusta sa práce na revitalizácii „Hviezdošky“ zabrzdili približne o jeden mesiac. Na strane 5 sa dozviete, čo
všetko sa do konca prázdnin stihlo urobiť.
PESTRÁ JESEŇ SO ŽIARSKYM CÉČKOM

Jeseň je za dvermi a Žiarčania sa už teraz môžu
tešiť na množstvo zaujímavých hudobných
a hereckých osobností. Mnohí z nich zavítajú
do Žiaru po prvýkrát. Strana 5.

STRANA
STRANA2 3

Radošinské naivné divadlo

Sčista – jasna
30. septembra o 19.00 hod.
Divadelná sála Domu kultúry, Vstupné: 13 €/15 €
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Po roku sa europrojekt znova rozbieha s novými dodávateľmi Pozvánka na zasadnutie MsZ
Primátor Žiaru: Centrum bola aj pre mňa obrovská skúška

Niekoľko dní po tom,
ako sa Peter Antal stal
vlani na konci júna
oficiálne primátorom,
sa projekt Centra zhodnocovania
odpadov
dostal do neriešiteľnej
krízy vzťahov medzi
dodávateľmi. Ako sme
vás v minulom čísle
novín informovali, dnes
sú všetky právne rámce nastavené tak, aby
mesto mohlo v projekte pokračovať. Predpokladaný termín dokončenia diela je koniec
prvého štvrťroka 2015.
Žiarsky primátor priznáva, že keby vedel, čo ho
po zvolení čaká, nevie, či by sa do funkcie hlavy
mesta hrnul. Mať rok nad sebou Damoklov meč
vracania cez sedem miliónov eur, a zároveň byť
optimista a veriť, že projekt sa podarí dokončiť
bez sankcií, sa nedalo s úsmevom zvládnuť každý
deň. O roku plnom stresu a intenzívnej práce na
záchrane najväčšieho projektu Žiaru nad Hronom, sme sa rozprávali s Petrom Antalom.
Čo bolo pre vás v tomto príbehu najťažšie?
Najťažšie bolo rozhodnúť sa správne. Boli
možné cesty ako postupovať ďalej. Veriť, že sa
s firmou Euro-building dohodneme, teda bude
sa pokračovať v prácach a my projekt stihneme dokončiť, čo sa neskôr ukázalo ako málo
pravdepodobné, alebo sa pokúsiť o takmer
nemožné a rozviazať pôvodnú zmluvu s pôvodnými dodávateľmi, urobiť obstarávania na nových
a pokračovať v projekte. V oboch prípadoch hrozilo obrovské riziko, že mesto bude musieť nakoniec vracať preinvestované peniaze. Keďže ide
o veľké milióny, pre Žiar by to znamenalo kolaps
a roky stagnácie. Najhoršie bolo, že na projekte
bolo preinvestovaných viac ako 7 mil. eur, čiže
my sme nemohli skončiť a nepokračovať, lebo
tieto peniaze by sme museli vrátiť. A 7 miliónov
pre Žiar je likvidačná suma. No a túto voľbu, túto
zodpovednosť som mal na pleciach sám, lebo rozhodnutie môže vydať jedine štatutár mesta, čiže

primátor. Samozrejme, nikto na tomto svete mi
nevedel na 100 percent povedať, ktoré rozhodnutie je správne.
Čo vám teda pomohlo rozhodnúť sa?
Možno aj pôvodný dodávateľ stavby, s ktorým sa
na ničom nedalo dohodnúť. A keď na mňa podal
trestné oznámenie (ktoré bolo orgánmi činnými
v trestnom konaní odmietnuté), tak bolo jasné, že
tu sa dohoda nezrodí a mestu uteká veľmi drahocenný čas. Tak sme vypovedali zmluvu a išli svojou
cestou. Kým sme sa však dopracovali k možnosti
začať práce s novými dodávateľmi, ubehol skoro
rok. Máme čo robiť, je to obrovské množstvo
práce, ktoré nás čaká. Ale ja som v tomto prípade
optimista.
Sám primátor alebo samé mesto by asi všetko
nezvládlo...
Samozrejme, že nie. Nikto z nás zo Žiaru nemal skúsenosti s krízovým manažmentom tak
obrovského projektu, s prípravou tak náročných
verejných obstarávaní. Pripomínam, že my sme
mali jeden jediný pokus, keby nám výsledky
obstaraní úrady vrátili, tak to môžeme zabaliť.
Preto som oslovil jednu z najrenomovanejších
právnych kancelárií, ktorá má zhodou okolností
zastúpenie aj v našom meste, angažovali sme
jedného z najväčších odborníkov na verejné obstarávania a vytvorili poradnú komisiu, ktorá sa
permanentne zaoberala vývojom situácie. Dnes
neľutujem ani čas ani peniaze, ktoré sme na to
vynaložili, mestu sme zachránili projekt za takmer
20 miliónov, respektíve striasli sa hrozby vracania
viac ako siedmich miliónov. Musím vyzdvihnúť aj
prístup riadiaceho orgánu, ministerstva životného
prostredia. Bez ich ústretovosti a profesionálneho
prístupu by sme tieto zmeny nikdy nezvládli.
Mysleli ste aj na možnosť, že to nevyjde?
Skoro každý večer pred zaspaním. Najmä v období, keď skoro každý týždeň nastal nový problém, ktorý sa zdal už neprekonateľný. Alebo keď
sme už všetko zvládli, vysúťažili, mysleli sme, že to
máme za sebou a štyri mesiace čakali na výsledky
kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. Často
som rozmýšľal, že ak by to skončilo fiaskom a my
by sme museli vracať peniaze, možno skončili
aj v nútenej správe, ako by mesto vôbec vedelo
fungovať. Ako by sme dokázali kosiť, prevádzkovať
plaváreň a iné športoviská, akú budúcnosť vôbec
by sme ukazovali ľuďom. Najhoršie pre mňa bolo
pomyslenie, že toto všetko by sa spájalo s mojím
nástupom do funkcie.
Ale veď projekt a aj dodávateľské zmluvy ste
zdedili.
To áno, ale po rokoch by to už možno nikto
neriešil, ľudia by si len pamätali, že mesto padlo
na kolená za Antala. Ale dnes je už zbytočné o tom
hovoriť, musíme myslieť na nové výzvy, ktoré
čakajú Žiar. Chceme zrekonštruovať postupne
všetky športoviská, dobudovať a sprevádzkovať
zimák, postaviť oddychové zóny, jednoducho
vylepšovať úroveň života v Žiari nad Hronom. (r)

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 18. septembra 2014
(t. j. štvrtok) o 9.00 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. Voľba HKM mesta ZH.
4. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2013/2014, školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad
Hronom.
6. a) Správa o činnosti FK Pohronie za rok 2013,
b) Správa o činnosti Cyklistického klubu za rok
2013.
7. Informácia o činnosti MsKC za prvý polrok
2014.
8. Informácia o stave rozkopávok na území
mesta.
9. Správa o stave zelene v meste.
10. Informácia o projektoch.
11. Schválenie pôžičky – Digitalizácia kina.
12. Interpelácia poslancov.
13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy.
14. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Začal sa školský rok

V utorok 2. septembra sa žiaci po dvoch
mesiacoch prázdnin opäť posadili do školských
lavíc. Najviac prváckych tried má v tomto
školskom roku Základná škola na Ulici M. R.
Štefánika.
Základná škola na Ul. Dr. Janského otvorila
v tomto školskom roku tri prvácke triedy
s celkovým počtom žiakov 50. Na „Dvojke“ sú pre
86 prvákov otvorené štyri triedy. Základná škola
na Jilemnického ulici má aj tento rok dve prvácke
triedy s 30 prvákmi. Okrem predmetu zdravý
životný štýl v cudzom jazyku majú posilnené aj
hodiny telesnej výchovy, čím škola napĺňa víziu,
ktorej cieľom je všestranný rozvoj žiakov.
(li)
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Modernou technológiou sa zbavili klasických kried
Žiaci Základnej školy na Ulici Dr. Janského sa
po prázdninách vrátili do tried, v ktorých už
viac nebudú písať na tabuľu kriedou. Namiesto
tabúľ a klasickej kriedy budú používať
steny a fixky. Ide o pilotný projekt, kedy je
na Slovensku touto technológiou prvýkrát
vybavená celá škola a všetky triedy v nej.
Projekt Škola bez kried prináša nový prístup
vo vzdelávaní a tvorivosti v školách, ktorý
rozširuje možnosti spolupráce učiteľov a žiakov.
Klasické tabule nahradil náter Smart Wall Paint.
Učitelia a žiaci tak získali na vysvetľovanie učiva
veľkú plochu, ktorá sa dá opakovane stierať,
je možné na ňu premietať a má aj magnetické
vlastnosti. „Od tejto zmeny si sľubujeme podporu
tvorivosti pri vysvetľovaní učiva aj aktivite
žiakov,“ hovorí riaditeľ „Jednotky“, Marek Baláž
a vysvetľuje: „Chceli sme nahradiť klasické tabule
inovatívnejšími a ekologickejšími. S chytrými
tabuľami úplne odpadne prašnosť a následné
nebezpečenstvo vzniku alergií. Sme Zelená škola,
a preto sme radi, že projekt pekne zapadá aj do
environmentálnej výchovy.“

škôl. Interaktívne plochy podnecujú tvorivosť
a zlepšujú výkony žiakov. Verím, že základnú školu
v Žiari nad Hronom bude nasledovať veľa ďalších
škôl,“ konštatuje Ronan Clarke.
Vďaka podpore Nadácie ZSNP a Slovalco
sú v žiarskej „Jednotke“ úplne po prvýkrát
aj inovatívne lavice, na ktoré môžu žiaci bez
akýchkoľvek problémov počas vyučovania písať,
počítať a kresliť. „Našou prioritou je podpora
vzdelávania, predovšetkým v regióne Žiar nad
Hronom. Toto je hlavný cieľ a zámer nadácie, do
ktorého ideálne zapadá aj projekt modernej školy,
ktorá do vyučovacieho procesu prináša nielen
inovatívne riešenia, ale aj výrazné prvky z oblasti
ekológie,“ hovorí o dôvodoch podpory Milan
Veselý, predseda Správnej rady Nadácie ZSNP
a Slovalco.
Spoločne s firemnou nadáciou je partnerom
projektu aj Nadácia Markíza, ktorej poslaním
je pomáhať deťom a mládeži v rôznych
programových oblastiach, medzi ktoré patrí
aj podpora vzdelávania. „Naším cieľom je
podporovať moderné školy a pomáhať rozvíjať

Žiaci budú môcť kresliť a písať
aj na lavice
Slávnostné otvorenie tried s novými tabuľami
sa uskutočnilo v stredu 3. septembra. Pozvanie
naň prijal aj Ronan Clarke, majiteľ spoločnosti
Smart Wall Paint, ktorý na Slovensko pricestoval
z Írska. „V zahraničí využíva toto riešenie veľa

inovatívne prístupy vo výučbe. Sme presvedčení,
že investícia do vzdelania a potenciálu detí je
investíciou trvalou a návratnou,“ vysvetľuje Lucia
Tandlich, členka Správnej rady Nadácie Markíza.

„Jednotku“ budú možno nasledovať
aj ďalšie žiarske školy
Ambasádorkou
zdravotne
nezávadného
ekologického projektu je herečka, a zároveň
mama školáčky, Karin Haydu. Ako povedala,
odteraz môžu žiaci žiarskej školy maľovať na stenu
beztrestne. „Teší ma, že už aj na Slovensko, po viac
ako 150-tich rokoch najpoužívanejšej školskej
pomôcky – tabule, dorazila inovatívna novinka,
ktorá je nielen praktická a zdraviu prospešná, ale
verím, že bude pre deti a učiteľov aj istou formou
zábavy. Zároveň som poctená, že som sa mohla
stať ambasádorkou projektu, ktorý je určený
našim deťom a do slovenského školstva prináša
nové, väčšie možnosti.“
Klasické tabule zo svojich tried možno čoskoro
vyhodia i ostatné žiarske školy. Projekt v hodnote
približne 12-tisíc eur vysoko hodnotí aj primátor
mesta, Peter Antal. „Tento projekt je pre mňa
obrovským krokom dopredu, čo sa týka školstva
v našom meste,“ konštatuje Antal a dodáva:
„Myslím si, že je to aj budúcnosť školstva v rámci
Slovenska. Už dnes som začal rozmýšľať nad tým,
ako vybaviť ostatné naše školy takýmito tabuľami,
pretože si myslím, že si to všetky zaslúžia. Je to
ťažká úloha, ale budeme na tom pracovať.“
(li)

Pivo tieklo potokom, na dračku išiel aj guláš
Druhý ročník Beer festu sa uskutočnil
vo štvrtok 28. augusta v Parku Štefana Moysesa.
Ochutnávka pív bola tento rok spojená aj
s prvým ročníkom súťaže o najchutnejší guláš.
Organizátorom podujatia bolo žiarske Mestské
kultúrne centrum, ktoré zaznamenalo desiatky
skvelých ohlasov. „Našim cieľom bolo priniesť
do mesta klasickú súťaž vo varení gulášov akú má
každá obec na Slovensku,“ hovorí riaditeľa Céčka,
Michaela Pribilincová a pokračuje: „Prišlo nám
ako dobrý nápad spojiť to s projektom Beer fest,
ktorý si minulý rok získal množstvo priaznivcov.
Rozhodli sme sa celú akciu presunúť
do nádherného prostredia Parku Š. Moysesa, kde
sú ideálne podmienky pre tento typ podujatia.
Spojenie sa ukázalo ako dobrý nápad a aj z tohto
dôvodu sme zaznamenali rekordnú účasť, keď
sa počas dňa na akcii „premlelo“ viac ako tisíc
návštevníkov.“
Podujatie trvalo do desiatej hodiny večer
a okrem súťaže vo varení gulášu a pivných súťaží
bola pre detských návštevníkov pripravená aj
nafukovacia šúchala a pre dospelých to bol
pódiový program so skupinami Banda Americano,
Radiopieces, Sitňan a Janko Kulich & Kolegium.
„Vo večerných hodinách sa pred pódiom
dokonca už aj tancovalo. Okrem skupín na pódiu
rozospievali ľudí aj mužská spevácka skupina
Sekera či ženská spevácka skupina Vinička z
Novej Bane. Atmosféra bola úžasná, a to aj vďaka
skvelému počasiu. Každý si prišiel na svoje,“
približuje ďalej Pribilincová.

Najlepší guláš navaril kolektív
žiarskeho Céčka
Keďže podujatie bolo predovšetkým o pive,
aj tento rok sa predávalo hneď niekoľko druhov
tohto zlatistého moku. Okrem desiatich rôznych
druhov a značiek piva mohli návštevníci podujatia
ochutnať aj čoraz populárnejšie radlery či nealko
pivá. „Pivo sa predávalo v piatich stánkoch. Do
budúcna sa tento počet určite znásobí, keďže
akciu chceme postupne rozširovať,“ sľubuje
riaditeľka.
Aj tento rok sa na podujatí súťažilo v pití piva na
rýchlosť, a to ako u mužov tak aj u žien. Bohužiaľ,
žiadny svetový rekord nepadol. „Novinkou bola
súťaž v hltaní guláša. Jednotlivé tímy potom medzi
sebou súťažili o to, ktorý z nich má najlepšieho
krájača cibule a dokáže zemiak ošúpať tak, aby
ostala čo najdlhšia šupka,“ konkretizuje Michaela
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Pribilincová a spresňuje: „Celkovo sa súťaže
vo varení guláša zúčastnilo osem súťažných tímov.
Svoje tímy urobilo MsKC, primátor mesta, mestské
Technické služby, Dalkia, Harmonia, motorkári,
FS Hron a žiarske škôlky.“ Tretie miesto spomedzi
gulášmajstrov získal primátorský guláš, druhé
miesto guláš od spoločnosti Dalkia a prvé miesto si
odnieslo žiarske MsKC. Cenu pre najlepší tím získali
žiarske škôlky za skvelú spoluprácu a vytvorenie
atmosféry spevom i tancom na podujatí. „O
víťazovi rozhodla 4-členná porota zložená z
odborníkov na varenie guláša. Svoje zastúpenie
tu mala aj divácka verejnosť, keďže jeden z
porotcov bol z radov divákov. V porote nechýbal
ani vychýrený šéfkuchár či klasická gazdinka.“
Celkovo sa navarila takmer tisícka porcií skvelých
gulášov. Guláš si jednotlivé súťažné tímy predávali
po jednotnom 1 eure, pričom výťažok z predaja
si nechávali na pokrytie nákladov spojených
s varením. „Každý zo súťažných tímov navyše
zaplatil štartovné vo výške 10 eur, ktoré budú
použité na výrobu hudobného CD nosiča mladého
talentovaného textára, Danka Magdolena,“
konkretizuje riaditeľka Céčka.
Posledný guláš sa predal približne o piatej
popoludní. Porcií bolo veľa, ale divácky záujem
tento počet prevýšil. „Veľmi nás teší takýto záujem
o toto podujatie a pre budúci ročník sa nám už
postupne nahlasujú ďalší záujemcovia o varenie
gulášu, ako napr. dôchodcovia, muzikanti či
dokonca jednotlivci,“ dodáva na záver Pribilincová.
(li)
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozmiestnenie veľkokapacitných
kontajnerov

Dni jesennej čistoty
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci
so spoločnosťou Technické služby – Žiar
nad Hronom, a. s. organizuje Dni
jesennej čistoty 2014, a to v dňoch od
pondelka 22.9.2014 do piatka 26.4.2014.
Veľkokapacitné
kontajnery
budú
rozmiestnené počas piatich pracovných
dní, podľa stanoveného harmonogramu, od
10:00 do 18:00 hod.
Okrem toho oznamujeme, že mobilná zberňa
na odovzdanie nebezpečného odpadu (modrý
kontajner) bude celý týždeň v stanovených
hodinách k dispozícii na jednom stanovišti –
pred II.ZŠ na Ulici M. R. Štefánika.
V prípade akýchkoľvek otázok počas týchto

Čo patrí do veľkokapacitného
kontajnera

Čo nepatrí do veľkokapacitného
kontajnera

Čo patrí do mobilnej zberne

dní sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú
linku 0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor
životného prostredia 678 71 24.
Mesto si vyhradzuje právo na dočasnú zmenu
stanovišťa veľkokapacitného kontajnera
v záujme operatívneho riešenia v prípade
vzniku nepredvídanej situácie.
Mesto žiada spoluobčanov, aby objemný
odpad odovzdávali do veľkokapacitných
kontajnerov,
elektrospotrebiče
priamo do mobilnej zberne. V prípade
odovzdania odpadu
spoluobčanom
s káričkami, tento odpad končí prevažne
na čiernych skládkach.
OŽP

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.

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.

Nebezpečný odpad:
kyseliny, žiarivky, odpad obsahujúci
ortuť, batérie, batérie 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.
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PONDELOK 22.9. OD10.00 DO 18.00 HOD.
•Ulica SNP č. 141
•Jilemnického ulica – parkovisko pred IV. ZŠ
•Hurbanova ul./Svitavská ul.
•Tajovského ul. č. 6 – pred Jednotou
•Ul. Svitavská – parkovisko
•Ul. Pártošovej – parkovisko
•Ul. Chrásteka – za Jadranmi
•Ul. Sládkovičova č. 10 – pri stojisku 005
•Ul. M. R. Štefánika – II. Základná škola
•Ul. Š. Moysesa č. 71 – pri ST 075/1
•Ul. Hollého č. 7
Mobilná zberňa:
•Ulica M. R. Štefánika – II. Základná škola
UTOROK 23.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.
•Komenského ulica č. 18 – pri ST 82
•Hurbanova ul./Svitavská ul.
•Ul. Chrásteka – pri basketbalovom ihrisku
pred Mestskou plavárňou
•Ul. M. R. Štefánika – II. Základná škola
•Ulica Jiráskova – parčík za knihou
•Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni Silvia
•Ulica A. Dubčeka – pri zdravotníckych potrebách
•Ulica A. Dubčeka – Rolvis
•Ulica Cyrila a Metoda – pri bývalej ZUŠ
•Ul. A. Kmeťa – za hutníckym bufetom
Mobilná zberňa:
•Ulica M. R. Štefánika – II. Základná škola
STREDA 24.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.
•Ulica Hutníkov č. 11
•Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
•Hviezdoslavova ulica č. 1
•Ulica Š. Moysesa č. 6
•Ulica Cyrila a Metoda/Ulica Š. Moysesa
•Ulica A. Dubčeka – pri zdravotníckych potrebách
•Svätokrížske námestie
•Partizánska ulica – pri Športovej hale
•Medzi Vodami
•Partizánska ulica č. 115
Mobilná zberňa:
•Ulica M. R. Štefánika – II. Základná škola
ŠTVRTOK 25.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.
•Hviezdoslavova ulica č. 1
•Ulica M. Benku - pri detskom ihrisku Terezka
•Ulica J. Kráľa/Ulica A. Štefanku
•Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
•Ulica J. Kráľa/Štúrova ul.
•Ulica Krížna – pri Stavite
•Šoltésovej ulica
•Rudenkova ulica/Družstevná ulica
•Lúčna ulica
•Medzi Vodami
•Šášovské Podhradie – stred dediny
Mobilná zberňa:
•Ulica M. R. Štefánika – II. Základná škola
PIATOK 26.9. OD 10.00 DO 18.00 HOD.
•Šášovské Podhradie – Valašský šenk
•Šášovské Podhradie – časť Píla – pod mostom
•Šášovské Podhradie – stred dediny
•Kutinky
•Ulica J. Kráľa/Ulica A. Štefanku
•Ulica M. Benku – pri detskom ihrisku Terezka
•Ulica Krížna – pri Stavite
•Kukučínova ul. – parčík
•Jesenského ulica č. 26
Mobilná zberňa:
•Ulica M. R. Štefánika – II. Základná škola
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Povrch plochy ihriska upravovali zo „vznášadiel“
Práce na revitalizácii „Hviezdošky“ značne
komplikuje častý dážď. Oproti pôvodnému
plánu meškajú jeden mesiac.
Hoci dážď brzdí stavebné práce, do začiatku
septembra sa podarilo vykopať dvadsať metrov chodníka. Naopak, pozastavené museli byť
výkopové práce na osvetlenie bežeckého kruhu.
Na betónovanie basketbalového ihriska použili
pracovníci mestských Technických služieb
puczmeister, čo je nákladné auto s dlhým ramenom, ktoré z väčšej vzdialenosti tlačí betón
na betónovanú plochu. Domiešavače (autá
s betónom) mali problém dopraviť betón na plochu. Prvý domiešavač, ktorý tam prišiel, hneď
zapadol v blate. Pri farbení červenej plochy
ihriska sa použili dve „vznášadlá“, ktoré upravovali povrch plochy. Položený je už aj „koberec“
na multifunkčnom ihrisku.
(li)

Tok slov s populárnym Marošom Kramárom
Už v piatok 26. septembra sa môžete tešiť na
talkshow populárneho pesničkára, producenta
a textára Janka Kulicha s atraktívnymi hosťami.
Tok slov už teraz sľubuje zaujímavých hostí.
Počas príjemného večera pri vínku a cigarách
ako prvého hosťa vyspovedá Maroša Kramára.
„Chytanie za slovíčka, čítanie medzi riadkami,
siahodlhé i siahokrátke debaty o umení v kultúre,
o múzach čo kopú, o pravde vo víne, o slovenskej
sláve, personifikovanej láske i obyčajnom živote,
také bude premiérové vydanie s najpopulárnejším

slovenským divadelným, filmovým i dabingovým
hercom a spevákom Marošom Kramárom,“ sľubuje
Janko Kulich. Ako ďalej prezrádza, ďalšími hosťami
podujatia budú napríklad Vratko z Iné Kafe či René
Štúr. „Vždy budem mať viacero hostí, zaujímavých,
úspešných, smiešnych i smutných ľudí z okolia,
vždy bude aj hosť z radov divákov a spolu
s Kolegiom budem hrať aj pár pesničiek,“ dodáva
Kulich. Vstupenky na premiérovú talkshow
v Reštaurácii Luna sa dajú kúpiť iba v predpredaji
do 19. septembra.
(li)

Brutálna hudobná a divadelná jeseň so žiarskym Céčkom
Mestské kultúrne centrum má za sebou
vydarené kultúrne leto a už teraz sa môžete
tešiť na pestrú jeseň. Niektorí umelci zavítajú
do Žiaru premiérovo.
Počas letných prázdnin prinieslo žiarske MsKC
množstvo produkcií s týždennou periodicitou.
Vydarili sa aj veľké podujatia ako City fest a Beer
fest. „Momentálne sa sústreďujeme na prípravu
Žiarskeho jarmoku, jesennej a zimnej produkcie,“
hovorí producent MsKC, Janko Kulich a ďalej
približuje: „Najbližšie sa fanúšikovia umenia
môžu tešiť na nový projekt MsKC v spolupráci
s Reštauráciou Luna. Bude to moja talk show
s názvom Tok slov, v ktorej raz do mesiaca
vyspovedám atraktívneho hosťa. Ako prvého
predstavím svojho priateľa Maroša Kramára v
piatok 26. septembra od 19.00 hod. V mesiaci
september potešíme i fanúšikov divadla, keď
sa do nášho mesta vráti obľúbené Radošinské
naivné divadlo s novou hrou Sčista – jasna, ktoré
uvedieme 30. septembra v Sále Domu kultúry na
námestí.“

Vstupenky sú už v predpredaji
Jeseň so žiarskym Céčkom bude podľa Kulicha
brutálna, pretože podujatí bude viac ako má jeseň
mesiacov. „Podujatia a umelcov sme vyberali
podľa toho, aby sme pokryli dopyt po divadle, ale
i náročnejších hudobných produkciách, ktoré v
Žiari doposiaľ neboli. Chceli sme do dramaturgie
dostať aj koncert s vianočnou tematikou. Teší nás
konečný výsledok a aj samotné mená. Viaceré z

nich budú mať v Žiari premiéru,“ prezrádza. Okrem
už spomínaného Radošinského naivného divadla
sa žiarski diváci môžu tešiť aj na ďalšie zvučné
mená, či už z oblasti hudobnej, alebo divadelnej.
„V októbri prinesieme dve atraktívne produkcie,
a to deň po sebe. Najprv to bude v piatok 17.
októbra nádherný hudobno-tanečný program
SĽUKu, v rámci ktorého odprezentujeme aj náš
súbor Hron. Na druhý deň, 18. októbra, do nášho
mesta zavíta jedna z najpopulárnejších československých speváčok Hana Zagorová so skupinou
BOOM!BAND. Obe produkcie sa uskutočnia v
Divadelnej sále Domu kultúry na námestí.Koncom
októbra si na svoje prídu aj fanúšikovia rockovej
a punkovej muziky na obľúbenom festivale
Sitňan fest 25. októbra v Hlavnej sále MsKC. V
novembri budeme pokračovať exkluzívnym
koncertom momentálne najväčšej hudobnej
hviezdy Tomášom Klusom, ktorý v Hlavnej sále
MsKC zahrá 19. novembra koncert v rámci svojho
slovenského Proměnamě tour,“ vymenúva Janko
Kulich. Vstupenky na väčšinu z týchto produkcií sú
v predaji v pokladni MsKC už od leta. Rezervovať
je ich možné na www.mskcentrum.sk, rezervácia
platí tri dni.

December so Žbirkom i s Fragile
Hoci je jeseň ešte len predo dvermi, už teraz
sú známe aj mená interpretov, ktorí zavítajú do
Žiaru v zimných mesiacoch. „Na zimné obdobie
sme pripravili dva nádherné koncerty. Tým
prvým je koncert hitmakera Mira Žbirku, ktorý
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Banskobystričania vyvinuli jeden
z najlepších systémov
zanechávania odtlačkov prstov na svete
Byť jeho súčasťou a zanechať svoje odtlačky
na veciach, ktoré sú dôležité, môžete v dňoch
16. až 22. septembra i vy. Organizátori
kampane Týždeň dobrovoľníctva 2014, ktorá
bude prebiehať v celom Banskobystrickom
kraji, si s vyše 60 ďalšími zapojenými
organizáciami pripravili pestrú paletu aktivít
pre zapojených dobrovoľníkov.
Počas týchto 7 dní tak môžete priložiť ruku
k dielu, a ako tvrdia organizátori, s hrejivým
pocitom sa stanete súčasťou toho najlepšieho
systému zanechávania odtlačkov na svete!
Jedinečná kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2014
si aj tento rok dáva za cieľ osloviť existujúcich
a potenciálnych dobrovoľníkov a zvýšiť
informovanosť a zapojenie ľudí do takýchto
aktivít. Zveľaďovanie prostredia, práca s farbami
či materiálom, aktivity s deťmi, hendikepovanými
či seniormi, dni otvorených dverí či prednášky
a diskusie na tému dobrovoľníctva sú priestorom
vyskúšať a dozvedieť sa množstvo nových vecí.
A samozrejme, mať nielen dobrý pocit, ale
i nové zručnosti a zaujímavé kontakty. V rámci
slávnostného otvorenia Týždňa dobrovoľníctva na
námestí SNP v Banskej Bystrici sa 16. septembra
o 15.00 hodine môžete prísť pozrieť na zaujímavý
kultúrny program, ukážky dobrovoľných
záchranárov, vyrobiť si jedinečný odznak
s odtlačkami svojich prstov, ale hlavne dozvedieť
sa viac v infostánkoch na Veľtrhu mimovládnych
organizácií.
„Odtlačok prsta v našej kampani nadobúda síce
nehmatateľný rozmer, no vyjadruje jedinečnosť
a potrebnosť každého z nás. Hoci nemáme všetci
rovnaké možnosti pomáhať, podstatné je, že
prispejeme takým spôsobom, akým vieme. Či
už v rámci jedného z dní počas kampane, alebo
pravidelne. Srdečne všetkých pozývame,“ dopĺňa
prezidentka Centra dobrovoľníctva, Alžbeta
Brozmanová Gregorová.
Všetky bližšie informácie a program jednotlivých
dní v Týždni dobrovoľníctva 2014 nájdete na
www.centrumdobrovolnictva.sk a na Facebooku.
Zanechajte tento rok svoj odtlačok i vy!
(r)

Tomáš Klus.
k nám zavíta v rámci Vianočného Best of tour
9. decembra. Určite chceme dať tiež do pozornosti
aj vianočný koncert slovenskej a capella formácie
Fragile, ktorý sa uskutoční 13. decembra v
Divadelnej sále MsKC. Okrem toho pripravujeme
aj pokračovanie obľúbeného projektu Žiarivé
Vianoce, v rámci ktorého prinesieme v týždni pred
Vianocami množstvo podujatí na Námestie MS
ako sprievodný program Predvianočných trhov.
Samozrejmosťou sú akcie ako Mikuláš na námestí
či Živý Betlehem, alebo Silvester,“ dodáva na záver
Janko Kulich.
(li)
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Pri taxikárčení ide nie raz aj o život

Zarábať si na Slovensku na živobytie taxikárčením
nie je jednoduché. O tom vie svoje aj majiteľ taxi
služby Ala Taxi v Žiari nad Hronom, František
Šipkovský, pre ktorého sa vozenie klientov stalo
každodennou prácou, ktorou si zarába na chlieb.
Taxikárčeniu sa František Šipkovský venuje spolu so
svojím otcom už približne šesť rokov. „Najskôr sme
jazdili v nepravidelnej preprave osôb,“ vysvetľuje
Šipkovský mladší a pokračuje: „Vyšiel však zákon, kedy
sa táto preprava zrušila, a tak zanikla aj živnosť na ňu.
Odvtedy nie je možné prevádzkovať prepravu osôb,
iba taxikárčenie.“ Ako sa ďalej dozvedáme, taxikár
musí mať na základe skúšok koncesiu a do ôsmich
rokov sa musí prihlásiť do taxislužby. Taxikárčina je
pomaly hotová veda. „Každý taxík musí mať taxameter,
ktorý je ciachovaný a zaplombovaný. Nastavená musí
byť metrológia, čiže nastavenie cien za kilometer
a taxameter tiež musí vytláčať bloky. V aute musí byť
viditeľné označenie, koľko si taxislužba za kilometer
jazdy účtuje a šofér musí mať kartičku taxislužby,“
približuje ďalej František Šipkovský. Auto taxislužby
však musí byť jasne a zreteľne označené aj zvonka.
Na strane šoféra by dvere mali byť označené názvom
spoločnosti, údaje by mali obsahovať aj IČO a cenník.
Na streche vozidla nesmie chýbať maják s označením
TAXI. Okrem odvozu však musí taxikár robiť aj služby
ako je vykladanie či nakladanie batožiny.

Na nočnom odvoze je dobré
dohodnúť sa už poobede
František Šipkovský sa stretáva najmä s reakciou
zákazníkov, ktorí sa zo začiatku boja toho, že ich taxík

Keďže na Slovensku je voľná tvorba cien v taxislužbe,
môže sa vám stať, že tá istá cesta dvomi rôznymi
taxíkmi bude rozdielna!
Ako spoznáte taxík v serióznej taxislužbe alebo seriózneho
taxikára: taxislužby garantujú ceny jazdného, v prípade
stratenia vecí, dokladov, mobilu sa môžu vrátiť, taxík

vyjde draho. „So zákazníkom sa po čase dajú dohodnúť
určité zľavy. Napríklad, keď je jeho preprava častejšia.
Taxíkom sa vždy oplatí ísť viacerým, pretože cena
za cestu sa neplatí za osobu, ale za využitie vozidla.
Rovnako zaplatí tým istým smerom jeden zákazník,
a rovnako štyria,“ približuje František.
Aj keď viacerí taxikári majú uvedené, že sú zákazníkovi
k dispozícii non-stop, nie vždy je to tak. „Taxikári majú
síce napísané non-stop, v našom meste však každý
taxikárčenie non-stop nerobí. Naša firma túto službu
ponúka. Mám osobnú skúsenosť s tým, že zákazník si
deň vopred objednal taxík na ráno k vlaku, odchádzal na
dovolenku. Taxikár však nechodil a on sa mu nemohol
dovolať, lebo mal vypnutý mobil. Vlak ušiel a ja som ho
musel viezť až do Bratislavy, aby mu„neušla“ dovolenka.
Keby som bol v podobnej situácii ako zákazník, tiež by
som svojich známych odrádzal od toho, aby si volali
taxík, pretože by som bol presvedčený, že to nie je
spoľahlivá služba. Treba si preto vedieť vybrať takú
spoločnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť a dôverovať
jej,“ priznáva a dodáva: „Najlepšie je robiť objednávku
poobede, napríklad keď chce ísť zákazník niekam
v noci, vtedy je najideálnejšie zavolať popoludní. Cez
deň však robíme obaja, ja aj otec, a v noci sa striedame.
Keď si nás zákazník dohodne na cestu už poobede,
odvezieme ho aj v noci, prípadne skoro ráno.“

ktorú má však v ten istý čas záujem o odvoz, to slušne
vysvetlím, poviem mu, kam idem, ako to dlho bude
trvať a kedy najskôr som schopný prísť pre neho. Je
už potom na zákazníkovi, či počká, alebo si zariadi iný
odvoz. Keď však viem, že je to tá istá trasa, kam už mám
objednávku, môžem ponúknuť prvému zákazníkovi
možnosť odviezť ho s iným cestujúcim a poplatok za
cestu si tak môžu rozdeliť. Ja nezískam nič navyše, ich
to však vyjde lacnejšie. Stáva sa však, že takáto možnosť
zákazníkovi vadí a chce sa odviezť iba sám, čo ja,
samozrejme, akceptujem.“

Za odvoz chcela zaplatiť až o týždeň

Na parkovanie, kde je jasne viditeľné, že patrí taxislužbe,
musí mať spoločnosť povolenie od magistrátu. Takéto
miesto je jasne a viditeľne označené veľkým Pé
a Taxi. Na tabuľke sú tiež uvedené telefónne čísla na
taxislužbu. „My parkujeme na parkovisku pri nástupišti.
Keď prídu ľudia odniekiaľ z autobusu a nemajú priamy
spoj domov, môžu nás hneď osloviť.“ Najviac roboty
je pritom v piatok v noci. Nápor na taxikárov je vo
všeobecnosti aj po vyplácaní dávok. Pevné ceny služieb
má spoločnosť Ala už od roku 2007. „Najzákladnejšia
cena sú tri eurá, potom sa to už od kilometra stupňuje
po eure. U nás platí euro na kilometri do 50 km, nad
50 km je to 80 centov, pritom zarátaná je už aj cesta
späť,“ spresňuje taxikár. Čo v prípade, že sa naraz ozve
viac zákazníkov, ktorí chcú využiť taxi službu? „Musia
počkať. Keď si niekto na určitú hodinu taxík objedná,
ďalšie objednávky na ten čas už neberiem. Zákazníkovi,

Najčastejšími zákazníkmi Šipkovských sú dôchodcovia,
ktorí potrebujú odviezť do nemocnice, mladí z diskoték,
cestujúci, ktorí prišli z vlaku či autobusu a nemajú
priamy spoj domov. Pri vykonávaní taxislužby sú však
strach a obozretnosť na mieste. Potvrdzujú to aj príhody,
ktoré František počas svojej práce zažil. „Keď bolo treba
zaplatiť, ušli mi zákazníci. Na druhý deň ich viezol môj
otec, ktorý vedel, že sú tí istí chlapci, ktorí deň predtým
ušli bez platenia. Podržal ich a hneď potom zaplatili.
So zákazníkmi, ktorí chcú ujsť bez platenia, mám
však viacero skúseností. „Zaujímavým“ zákazníkom
bol aj chlapík, ktorého som viezol do Kremnice,
pravdepodobne na hospitalizáciu na psychiatriu.
Počas jazdy mi z ničoho nič začal krútiť volantom.
Aj keď napríklad v tomto prípade to bolo riskantné,
som radšej, keď zákazník sedí vedľa mňa, najmä
pre prípad, že by chcel vyskočiť a ujsť bez platenia,“
podotýka František a pripája ďalšiu príhodu: „Raz sa so
mnou viezla jedna pani až z Novej Bane. Až pri platení
vysvitlo, že nemá čím zaplatiť. Peniaze vopred som si
nepýtal. Viezol som ju vo štvrtok a ona chcela zaplatiť
o týždeň v utorok. Dušovala sa, že stopercentne zaplatí,
že veď s našou taxislužbou chodí často. To bola pravda,
ale dovtedy sme ju vozili trasou približne za štyri eurá
a toto bola suma podstatne vyššia. Vedela, že bude
musieť platiť, napriek tomu sa nechala odviezť a až
potom priznala, že nemá potrebnú hotovosť. Pohrozil
som jej, že zavolám políciu. Samozrejme, vytlačil som
jej z taxametra blok a urobil som si kópiu. Veľmi rýchlo
si rozmyslela, či mi zaplatí,“ dodáva na záver František
Šipkovský.
Cenník žiarskej taxislužby ako aj ostatné informácie
nájdete na webovej stránke www.alataxi.sk.
(li)

je označený na dverách firemnou tabuľkou na ktorej
sú sadzby jazdného, v interiéri vozidla je na viditeľnom
mieste umiestnený úplný cenník, taxameter je umiestnený
na viditeľnom mieste, po uskutočnení jazdy vydá vodič na
požiadanie zákazníka potvrdenku o zaplatení.
Ak potrebujete taxík a nastúpite na ulici, na stanici a inde:

nenastupujte nikdy do taxíku, ktorý nemá žiadne firemné
označenie ani cenník, neoznačený taxík bez cenníkov
nedodržuje zákon, je podozrivý, nemusí mať licenciu, ak
problémový taxikár nemá firemné označenie, sťažujte sa
na živnostenskom úrade, na SOI v prípade väčšej škody
na polícii.

Najviac roboty majú taxikári
pred víkendom
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UPOZORNENIE PRE POBERATEĽOV
PRÍDAVKU NA DIEŤA
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
SNP 122 v Žiari nad Hronom upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa, aby v termíne do 24.9.2014
predložili školou potvrdené tlačivo Potvrdenie
o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely
prídavku na dieťa. Potvrdenie sa predkladá za deti,
ktoré do 31.8.2014 dovŕšili vek 16 rokov (t. j. za deti
16-ročné a staršie).
Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu
prevziať na úrade cez stránkové dni a úradné hodiny: pondelok 8.00 - 12.00 hod., 13.00 –15.00 hod.,
utorok 8.00 - 12.00 hod., streda 9.00 - 12.00 hod.,
13.00 -17.00 hod., piatok 8.00 - 12.00 hod.
Tlačivo je zverejnené aj na internetovej stránke
www.employment.gov.sk (Formuláre a žiadosti –
Rodina – Potvrdenia - Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa).
V prípade použitia iného tlačiva/potvrdenia: musia
byť uvedené všetky skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na prídavok na dieťa: názov školy,
sídlo školy, školský rok, ročník, forma štúdia, stupeň
vysokoškolského štúdia a dátum zápisu do ročníka
pri vysokoškolskom štúdiu.
Ak dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa,
v školskom roku 2014/2015 nebude pokračovať
v štúdiu, je potrebné oznámiť túto skutočnosť platiteľovi a predložiť doklady týkajúce sa skončenia
štúdia (maturitné vysvedčenie, výučný list a pod.).
Bližšie informácie na tel. číslach (abecedné rozdelenie agendy):
Mgr. Dana Orolínová - 2445550 (CH,P,T,Ť,Z,Ž),
Gabriela Pecková - 2445551 (D,Ď,G,H,L,Ľ,N,Ň,U),
Ing. Martina Homolová - 2445552 (E,F,M,S,V,W),
Alena Matušková - 2445553 (A,C,Č,K,R),
Mária Fronková - 2445554 (B,I,J,O,Š).

Spravodlivosť verzus právo
v spotrebiteľských vzťahoch
Fénix – združenie na ochranu
a presadzovanie ľudských práv v spolupráci
s advokátskou kanceláriou JUDr. Andreja
Cifru pozýva spotrebiteľov a širokú
verejnosť na prednášku Spravodlivosť
„versus“ právo (nielen) v spotrebiteľských
vzťahoch.
Prednáška sa uskutoční 18. septembra
o 16.30 hod. na Detskom dopravnom ihrisku –
autoškola Saco. Hlavnými témami budú: ako sa
chrániť a brániť pred manipuláciou a nekalými
obchodnými praktikami, správne rozhodnutie
ako prevencia vzniku problémových situácií,
možnosti obrany spotrebiteľa v súdnom
konaní a v exekučnom konaní a oprávnenie
klientov nebankových spoločností a bánk
požadovať späť plnenia, ktoré uhradili
v rozpore so zákonom.
Na záver stretnutia bude vyhradený priestor
na konzultácie so zástupcami združenia Fénix.
Vstup na prednášku je zdarma.
(r)
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Antikvariát
Tuborgaha

antikvariát / tuborgaha
dobrá káva /obľúbená kniha

Tešíme sa na vás

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
9.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
10.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
11.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
12.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
13.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
14.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
15.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
16.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
17.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
18.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
19.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
20.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
21.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
22.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
23.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00
do 12.00.hod. Lekáreň v Tescu a 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
13.9. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
14.9. ProCare, MUDr. Némethová, Priemyselná
ul., Žiar nad Hronom (390 24 16)
15.9. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 73)
20.9. VK Stom, MUDr. Viera Krnčoková, Lutila 24
(672 20 71)
21.9. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 74)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Inzerujte v Mestských novinách
Cena plošnej inzercie: 0,72 €/cm2
Viac informácií e-mailom: mn@ziar.sk

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

0905 602 942

noviny.ziar.sk

Hľadám domov
OLI
Oli je ročný psík, kríženec
ridgebacka. Má krásny, ale
smutný pohľad. So psíkmi
je znášanlivý, poslušný, na
vôdzke neťahá. Javí sa ako
psík do bytu, ale môže ísť aj
do domu s prístupom dovnútra. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
DÁŠENKA
Dášenka je 6-ročná teriérka. V útulku je už tri roky.
Má hygienické návyky, žila
v byte. So psami sa znesie
individuálne. Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.
LABKA
Labke ja približne
7-mesačná sučka malého
vzrastu. V koterci je smutná, narieka a trasie sa. Je
znášanlivá so psami aj
mačkami. Má rada deti, je
nekonfliktná. Je vhodná
do bytu. Očkovaná a čipovaná. Adopcia je podmienená kastráciou po prvom háraní.
LASKY
Lasky je asi 4-ročný kríženec
stredne veľkého vzrastu. Vhodný k rodinnému domu s prístupom dovnútra. S inými psami
sa znesie individuálne. Očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
PIXEL
Pixel je kríženec
malého vzrastu. Aktívny, užíva si pohyb
a ľudskú spoločnosť.
Bol by vhodný na
dvor k domu. Je očkovaný,
čipovaný
a kastrovaný.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737 (prosíme, volajte
počas pracovných dní od 9.00 do 19.00 hod.).
Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie. www.utulokziar.sk
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PREDAJ

•Predám batoh na kolieskach s teleskopickou rukoväťou. Výška ba4/18
tohu: 0,5 metra. T: 0944 680 715
•Predám hranoly 5 x 7 x 4 metre, 73 kusov. Nové, priamo z píly. Cena:
39/18
320 €. T: 0915 876 661
•Predám chladničku Electrolux, 170-litrovú a mrazničku Calex,
11/18
170-litrovú. Úsporné! Cena dohodou. T: 0907 351 067
•Predám kombi práčku, plnená spredu, 5-ročná. Cena: 100 €.
Predám kombi práčku, plnená zvrchu, 9-ročná. Cena: 80 €. T: 0908
572 607
12/18
•Predám vodárenskú závitnicu 1/2 = 3/4, nová. Predám klince, viac
druhov, od 50 do 100 cm. Predám kladivá, viac druhov. Predám od15/18
znaky, viac druhov. T: 0908 572 607
•Predám káble na 380 V = 220, nové aj použité, od 10 do 100 m.
Predám zásuvky – zástrčky na 380 V: 4-kolíkové, použité, 5-kolíkové,
nové. Predám rozvodovú skrinku na 380 V – 5-kolíkové zásuvky 220
17/18
V. T: 0908 572 607
•Predám gurtne na sťahovanie, použité aj nové, veľké. Predám žiarovky 12 V, viac druhov a závlačky – podložky, matky, závitové tyče
18/18
– priemer 12. T: 0908 572 607
•Predám kosačku a bicykel Favorit. Cena: 15 €. T: 0908 572 607 19/18
•Predám starožitný 250-ročný sekretár. Cena dohodou. T: 0944
30/18
155 922
•Predám 2 jedálenské stoly + 8 stoličiek a 3 kusy dvojdielnych ma31/18
hagónových skríň. T. 0944 155 922
•Predám práčku mini romo, plynový sporák s elektrickou rúrou
32/18
a práčku Whirpool na súčiastky. T: 0944 155 922
33/18
•Predám cirkulár, 4,4 kW motor. T: 0944 155 922
•Predám poháre na zaváranie + vrchnáky na zakrúcanie. T: 0902
34/18
828 424
•Predám 10 CD Box: God Save This Box! Punk 1978 – 1980. Cena: 18
35/18
€. T: 0902 828 424
•Predám zbierku hercov 1985 – 2000 (stránky, dvojstránky) za 8
€. Predám zbierku spevákov a skupín 1985 – 2005 za 10 €. T: 0902
36/18
828 424
•Predám knihy: Madonna, M. Jagger, Elvis, D. Hoffman, S. O. Connor,
Blue, Queen, Prince, P. Swayze, Sever a Juh, Nebo a Peklo, Láska a Voj37/18
na. T: 0902 828 424
•Predám CD: 60´s – 90´s Various Artists – zahraničné i ČSSR (čo pieseň, to iný interpret). T: 0902 828 424
38/18

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 1-izbový byt na Ul. SNP v ZH. Cena dohodou.
1/18
T: 0903 518 263
•Predám 4-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici. Cena dohodou.
8/18
T: 0905 755 021
•Predám 1-izbový byt v Hornej Ždani. Pekné a čisté prostredie. Cena
10/18
dohodou. T: 0949 448 078
•Predám 3-izbový byt s balkónom na sídlisku Pod vŕšky. Byt je kompletne zrekonštruovaný. Plávajúce podlahy, murovaná kúpeľňa a WC,
moderná kuchyn. linka. Byt je na 2. poschodí, vymaľovaný na bielo.
Vhodný aj pre náročnejších. Nachádza sa v bytovom dome, ktorý je
po kompletnej rekonštrukcii: plastové okná, zateplenie, omietky.
20/18
T: 0917 822 736
•Ponúkam na predaj 3-izbový byt v Žiari nad Hronom na Hviezdoslavovej ulici. Byt je kompletne prerobený. Cena dohodou. Súrne:
22/18
T:0949 061 835
•Predám pekný - útulný, čiastočne prerobený 2-izb. tehlový byt
na Ul. Š. Moysesa v Žiari nad Hronom, v blízkosti centra mesta. Byt
je o výmere 46 m2, nachádza sa na 3. poschodí (3 poschodového
domu). Dom je po kompletnej rekonštrukcii: zateplený, nová strecha.
24/18
T: 0905 200 270
•V centre mesta predám peknú, štýlovo upravenú garsónku, ktorá
25/18
je o výmere 24 m2. T: 0905 200 270
•Predám rodinný dom na 20 árovom pozemku v Šášovskom Podhradí -Píla, neďaleko motorestu Valašský šenk. Cena dohodou. T: 0903
27/18
178 838, 0907 806 779
•Predám RD na Trnavej Hore v spodnej časti. Dobrá lokalita. T: 0944
29/18
155 922

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za hvezdárňou. T: 0903
2/18
203 206
•Dám do prenájmu garáž na Ul. Hutníkov v ZH. T: 0905297198 3/18
•Prenajmem zariadenú a prerobenú garsónku v bývalom Hronstave, 4. poschodie. Vybavenie: nábytok + chladnička + sporák. Sládkovičova 17. Len jednej osobe, nefajčiarovi. Platba mesiac vopred: 160 +
9/18
15 € elektrina. Voľná od 6.9. T: 0919 287 151
21/18
•Prenajmem 2-izbový byt v ZH, Pod vŕšky. T: 0908 624 354
•Hľadám do dlhodobého prenájmu 3-izbový byt v Žiari nad Hro23/18
nom. Súrne: T: 0949 061 835
28/18
•Hľadám do prenájmu 2-izbový byt. T: 0903 582 501

SLUŽBY
•Som akreditovaná opatrovateľka (SČK). Opatrím seniorov, deti
5/18
a podobne. T: 0949 737 437
•Vezmem do opatery dieťa. Vzdelanie, prax a referencie mám.
6/18
T: 0949 381 478
•Vykonávam montáž rozvodov kanalizácie, vody, kúrenia, domáce
26/18
vodárne. T: 0905 768 505

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
PRENÁJOM:
P302/2014:
Obchodné priestory – budova
lekárne v Žiari nad Hronom, Ul.
Sládkovičova. 3 priestory, každý
o výmere 16 m2. Cena 12 €/ m2/
mesiac
BYTY:
P277/2014:
1-izbový panelový byt v Hliníku
nad Hronom, Ulica Strojárska,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Nová cena: 15.500 €, (pôvodná
cena 17.000 €) výmera: 27 m2
P317/2014:
1-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, pôvodný stav. Cena: 19.500
€, výmera: 34 m2
P253/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Nová cena: 19.990 €, (pôvodná
cena 22.000 €), výmera: 36 m2
P326/2013:
1,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
pôvodný stav - zachovalý. Cena:
19.400 €, výmera: 44 m2
P260/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, Ulica Novomeského,
čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
22.500 €, výmera: 35 m2
P316/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ulica
SNP 573, pôvodný stav. Cena:
28.990 €, výmera: 58 m2 + 12 m2
pivnica
P282/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari
nad Hronom, Ul. Komenského,
pôvodný stav. Cena: 26.990 €, výmera 57 m2
P303/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari
nad Hronom, širšie centrum
mesta, pôvodný stav. Cena:
32.000 €, výmera: 61 m2
P195/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Š. Moysesa, pôvodný
stav. Cena: 24.500 €, výmera 60 m2

P309/2014:
3-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. M. Benku, kompletná
rekonštrukcia. Cena: dohodou,
výmera: 71 m2
P311/2014:
3-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom s 2 loggiami, širšie centrum, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 53.400 €, (pôvodná
cena 54.900 €), výmera: 75 m2
P318/2014:
3-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Ulica
SNP, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 47.000 €, výmera: 75 m2
P271/2014:
3,5-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa, zrekonštruovaný. Cena: 47.000 €, výmera: 82 m2
P177/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 52.000 €, (pôvodná
cena 62.000 €), výmera: 84 m2
DOMY:
P323/2014:
RD v Bzenici – časť Bukovina,
pôvodný stav. Cena 33.000 €, zastavaná plocha 167 m2, výmera
pozemku: 1.440 m2
P310/2014:
RD v Pitelovej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena 39.000 €, zastavaná plocha: 414 m2, výmera pozemku: 4.003 m2
P299/2014:
RD v Dolnej Ždani, pôvodný. Nová
cena 11.000 €, (pôvodná cena
13.000 €), zastavaná plocha: 109
m2, výmera pozemku: 509 m2
P298/2014:
RD v Lutile, pôvodný, zachovalý.
Cena: 100.000 €, zastavaná plocha: 145 m2, výmera pozemku:
830 m2
P276/2014:
RD v Prochote, pôvodný. Cena:
23.000 €, zastavaná plocha: 183
m2, výmera pozemku: 601 m2
P256/2014:
RD v Nevoľnom, zrekonštruovaný.
Cena: 57.000 €, zastavaná plocha:

133 m2, výmera pozemku: 520 m2
P246/2013:
RD – dvojgeneračný v Žiari
nad Hronom, zrekonštruovaný.
Nová cena 140.000 €, (pôvodná
cena 200.000 €), úžitková plocha
200 m2, výmera pozemku: 714 m2
P245/2013:
RD v Dolnej Vsi, novostavba. Cena:
DOHODOU, zastavaná plocha:
110 m2,výmera pozemku: 625 m2
P238/2013:
RD - dvojgeneračný v Hliníku
nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 88.000 €, zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku: 947 m2
P237/2013:
RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín,
pôvodný. Cena: 29.990 €, zastavaná plocha: 111 m2, výmera pozemku: 1922 m2
POZEMKY:
P294/2014:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom, určený na stavbu RD.
Nová cena 58.500 €, (pôvodná
cena 71.000 €), výmera 1.951 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 €/pozemok, výmera jedného pozemku:
800 m2
OSTATNÉ:
P315/2014:
Rekreačná chata v Hodruši –
Hámroch, časť Banská Hodruša.
Cena 58.000 €, zastavaná plocha
2.245 m2, výmera pozemku 2.245
m2
P302/2014:
Obchodný priestor – reštaurácia
Tatra v Žiari nad Hronom, Ulica
SNP. Cena budovy s pozemkom,
vrátane vnútorného zariadenia
563.000 €
P236/2013:
Obchodný
priestor–cukráreň
a cukrárenská výroba v Žiari nad
Hronom, Svätokrížske námestie,
Cena 253.000 €

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
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SPOMIENKAtkov
Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale teba nám už nikto
nenavráti.
Len slzy v očiach, v srdci žiaľ,
čo drahé sme mali, to osud
nám vzal.
Dňa 5. septembra sme si
pripomenuli 3. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý otec,
starý a prastarý otec, brat a švagor
Ján Ginič.
Spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne ho naše oči všade
hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud mu nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude stále žiť.
Dňa 14. septembra si pripomíname 1. výročie
od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starý a prastarý otec
Jozef Beňo
vo veku 86 rokov.
S láskou a úctou na neho spomínajú a za tichú
spomienku ďakujú manželka Filoména, syn Jozef
s rodinou, dcéra Zdena, vnučka Zuzka s rodinou
a vnuk Marcel.
SPOMIENKAtkov
Zmĺkli ústa Maťkove,
prestali sa pery smiať.
Budeme, Maťulo náš,
stále na teba spomínať.
Dňa 1. septembra sme si
pripomenuli 3. výročie od chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Martin Majer.
S láskou na neho spomína rodina.

SPOMIENKAtkov
So spomienkou na teba,
tíško hľadím do neba...
Hľadám ťa – kde asi spíš?
Tajne snívam, že ma uvidíš...
Tvoja tvár, úsmev, hlas,
spomienky ostanú
navždy v nás...
Dňa 11. septembra to bude
5 rokov, čo si odišiel ocko
Róbert Mesároš
a 18. septembra už neoslávime tvoje 64. narodeniny.
S láskou a úctou tvoja milujúca rodina.
SPOMIENKAv
Neplačte a nechajte ma
v kľude spať
i bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate s vami byť,
nebolo lieku,
aby som mohol ďalej žiť.
Dňa 13. septembra si
pripomíname 1. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec a prastarý otec
Ján Baran,
ktorý nás opustil vo veku 81 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína manželka, pravnučky, vnučky a deti
s rodinami.
SPOMIENKAv
Kto bol milovaný,
nebude nikdy zabudnutý...
Dňa 10. septembra si
pripomíname 5. výročie
od smutnej chvíle, keď nás
opustila naša drahá manželka,
mama a stará mama
Albína Michalovová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
Spomína manžel a synovia s rodinami.
Spomeňte si aj vy na svojich najbližších prostredníctvom
Mestských novín. Blahoželania a smútočné spomienky
či poďakovania ZADARMO iba v našich novinách.

Moskva Petušky
BBSK Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom vás pozýva na (o)Svetové divadlo
predstavenia amatérskych divadelných súborov
Moskva Petušky. Predstavenie sa uskutoční
14. septembra v Sále Pohronského osvetového
strediska o 17.30 hod.
Tomuto dielu ruského spisovateľa pripisujú
prívlastok „Biblia alkoholika“. Čitateľ sa dozvie
o živote viac ako v poradni a virtuálne vypijete toľko
alkoholu, že nevytriezvie ani o rok. Popritom môže
plakať a zároveň sa smiať. Tejto neveľkej novele
nechýba rozmar, idea, pátos a navyše aj nádych
metafyziky. A pochopiteľne ani ruský humor, pri
ktorom vstávajú vlasy od hrôzy a končí sa slzami.
Jerofejev opisuje tragikomický príbeh človeka,
ktorý svoj život obetoval alkoholu. Hlavná postava Venička si veľmi dobre uvedomuje biedu, ktorú cíti
vo svojej duši. Prázdnotu vypĺňa veľkým množstvom
alkoholu, v ktorom hľadá svoj zmysel života a zároveň
sa pomocou neho snaží ospravedlniť svoje konanie
pred Bohom. Na svojej ceste životom stretáva lásku,
po ktorej vždy túžil a sníval o nej. Jeho túžby sa však
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blahoželanie
k narodeninám

Dňa 17. septembra sa dožíva krásnych
85. narodenín manželka, matka, babka a prababička

Helenka Obertášová
z Horných Opatoviec, bývajúca v Žiari nad Hronom.
Bolo to dávno, nebol to sen,
bolo to krásne a bol to tvojich narodenín deň,
deň tvoj jediný, dnes oslavuješ narodeniny.
Milá naša oslávenkyňa, dnes, predvečer tvojho
sviatku, prijmi vďaku od manžela, detí i ostatnej rodiny
za starostlivosť, ktorú denne preukazuješ celej našej
rodine. Dnes si sa dožila prekrásnej chvíle, prešla si
životom predlhé míle. Zrakom duše pátraš v diali,
hľadáš spomienky, čo ti tie roky dali. Prešla si životom
bolesti a lásky, dovoľ nám pohladiť tvoje strieborné
vlásky. Za tvoju nehu, za tvoju úprimnú lásku,
za starostlivosť, za každú pribudnutú vrásku.
Z úprimného srdca ďakujeme tebe, ako vnuk Matúško
hovorí tebe, si najlepšia starká na svete. Prajeme ti
veľa pohody, na smútok nech nemáš dôvody, len
šťastie a radosť je u nás každodenný hosť. Do ďalších
rokov pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť i pohodu,
šťastný život bez starostí a vždy dobrúw náladu.
Všetko najlepšie ti želajú manžel, dcéra Evička
s rodinou, syn Viktor s rodinou, vnuk Michal
s rodinou, vnučka Martinka s rodinou, ku gratulácii sa
pripája i ostatná rodina.

Inzerujte
v Mestských
novinách
Cena plošnej inzercie:

0,72 €/cm2
Viac

nenaplnia.
Súbor DS ČI-PR-CHA vznikol v roku 2008 pri Literárno
- dramatickom odbore ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici. Sú
to všetko ľudia ktorý sa po rokoch znova dobrovoľne
vrátili do školy. Prežívajú tu takmer všetko, čo deti.
Majú svoj rozvrh hodín svoje vysvedčenie... Vedúcim
súboru je Peter Luptovský.
(r)

noviny.ziar.sk

informácií e-mailom:
mn@ziar.sk

KÚPIM BYT V ZH
OKREM NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PODPISE ZMLUVY.
MOŽNOSŤ UŽÍVANIA BYTU EŠTE ĎALŠIE 2 MESIACE PO PODPISE ZMLUVY.

0905 33 23 88
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Mestskú obývačku navštívilo za prvý polrok viac ako 500 ľudí
Mestská obývačka sa nachádza v priestoroch
Mestskej krytej plavárne, na Ulici M. Chrásteka
v Žiari nad Hronom, I. poschodie. Za prvý polrok
2014 sa podujatí v Mestskej obývačke zúčastnilo
približne 550 účastníkov.
Mestská obývačka bola zriadená v roku 2009
za finančnej podpory Mládež v akcii so zámerom
na aktivity:
- sídlo Mestského mládežníckeho parlamentu,
- školské podujatia a workshopy,
- stretávanie mladých ľudí,
- centrum neformálne skupín a združení,
- konferencie,
- porady a školenia,
- získavanie informácií európskej dobrovoľníckej služby,
- prenájom priestorov (celý nebytový priestor spolu
s výmerou 100,13 m2, vrátane: kuchynky,

kancelárie a skladu; hlavný nebytový priestor s výmerou
72,75 m2).
Mestská obývačka ponúka: použitie internetu,
kopírovanie, laminovanie, viazanie prác do hrebeňovky
a to všetko za symbolické ceny.Pre viac informácií nás
kontaktujte na mestska.obyvacka@gmail.com.
Eurodesk
Významnú časť informácií, ktoré EURODESK šíri,
predstavujú mobilitné informácie. Ide o rôzne praktické
rady, návody, užitočné adresy a web linky pre mladých
ľudí, ktorí by chceli v zahraničí krátkodobo, resp.
dlhodobo študovať, pracovať, bývať, absolvovať stáž,
mládežnícku výmenu, dobrovoľnícky pobyt alebo len
vycestovať do zahraničia na kratšie obdobie. Pre tých,
ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o Európskej únii,
EURODESK poskytuje prehľadne spracované základné
informácie o jej histórii, inštitúciách, ako aj o spôsobe
fungovania a financovania EÚ.
www.eurodesk.sk, www.eurodesk.eu

Podujatia a aktivity v Mestskej obývačke
Mestský mládežnícky parlament
Mestský mládežnícky parlament mesta Žiar
nad Hronom (MMP) je určený pre všetkých
mladých ľudí vo veku približne od 14 do 30 rokov.
Pre všetkých tvorivých, akčných a schopných nájsť si
čas na rôzne aktivity v meste. Parlament pod vedením
koordinátorky práce s mládežou, Dominiky Švecovej,
zasadá počas školského roka jeden deň v týždni.

Dr. Janského 477/4, Žiar nad Hronom
www.marshallreality.sk, www.byvanie.unas.cz
0905200270, 0905750910, 045/6723470
PRENÁJOM:
•Garsónka, 23 m², od 180,- €, širšie centrum, ZH
•2-izb. byt, 56 m², od 250,- €, pri nemocnici, ZH
voľný od 1.10.2014
•Kancelárske priestory, od 5,- €, v polyfun. dome, ZH
PREDAJ:
•Garsónka, OV, tehl. , 24 m², 17.000,- €, vyvýš. prízemie,
čiastoč. zrekonš. , blíz. centra, ZH
•2-izb. byt, OV, tehl., 46 m²,23.000,- €, 3 p./3, čiastočne
zrekonš., šir. centrum, ZH
•Gazdovský dom, OV, 9.000,-€, Dolná Ves,
predaj aj na splátky
•Rodinný dom, OV, 35.000,- € , Stará Kremnička,
predaj aj na splátky
KÚPA:
•1-izb. byt alebo 2-izb. byt, OV, ZH

EXEKÚCIA
DLŽOBA
BYTU - DOMU

Odkúpime
VÁŠ byt -dom

Vyplatíme
VÁM peniaze

Ubytujeme

0905 200 270

VÁS
v náhradnom byte

Klub spoločenských hier D20
Klub spoločenských hier D20 a jeho členovia sa
pod vedením Mareka Páleníka tiež stretávajú
v Mestskej obývačke. Marek Páleník vám predstaví
zaujímavé hry, kde môžete využiť svoju kreativitu,
tvorivosť, šikovnosť, a taktiež sa dobre zabaviť
v príjemnej spoločnosti. Každý druhý piatok v mesiaci.
Kontakt: d20@spectrogaming.eu.
Ako sa správne učiť (január)
Prednáška Ako sa správne učiť s PhDr. Evou
Mlatecovou, odborným poradcom z Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny BŠ, pracovisko Žiar
nad Hronom. Prednášky sa zúčastnila viac ako
desiatka stredoškolákov a žiakov zo základných škôl
v Žiari nad Hronom.
Civilizačné choroby (apríl)
Prednáška Civilizačné choroby s MUDr. Annou
Rosenbergovou z internej ambulancie Všeobecnej
nemocnice v Žiari nad Hronom. Prednášky sa
zúčastnili stredoškoláci zo Žiaru nad Hronom.
Bez foto
Hrou proti AIDS (máj)
Prednáška Hrou proti AIDS - projekt primárnej
prevencie HIV/AIDS, ktorého cieľom je dať možnosť
mládeži netradičným spôsobom získať základné
informácie o spôsobe prenosu vírusu HIV, ako i ďalších
ppohlavne prenosných chorôb s MUDr. Evou Striežovou
a Monikou Osvaldtovou. Zúčastnili sa jej stredoškoláci
zzo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari
nnad Hronom a zo základných škôl v meste.
C
Counter strike (marec, jún)
CCounter strike - legendárna počítačová hra, ktorá sa
m
môže zaradiť ku kultovým hrám. Vznikla v r. 1999.
Ú
Úprava tváre a líčenie (jún)
TTéma Úprava tváre a líčenie s kozmetickou
pporadkyňou Katkou Minkovou. Podujatia sa zúčastnili
žžiaci zo základných škôl v meste.
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Svet s tebou ma baví
Každý z celoslovenských pobytov Svet s tebou ma
baví je niečím výnimočný. Aj Svet s tebou ma baví 3,
ktorý organizovalo OZ Okáčik zo Žiaru nad Hronom
v dňoch od 11. do 14. augusta v hoteli v Dudinciach
mal svoju neopísateľnú atmosféru.
Podarilo sa nám opäť vytvoriť miesto na zemi, kde
si boli všetci rovní. Nevnímali sme svoje hendikepy,
nestavali si bariéry a neriešili problémy. Boli sme šťastní,
že sme spolu a máme pred sebou niekoľko dní, na ktoré
sme sa tak dlho tešili. Spolu sme varili ten zázračný
odvar priateľstva, ktorý sa podarí len vtedy, ak ho varíte
s ľuďmi, ktorých máte radi. A ten náš sa veru podaril.
Budeme ho piť zase až do budúceho stretnutia. Privítali
sme nových členov našej veľkej okáčikovskej rodiny.
Z bohatého programu mnohých zaujala lukostreľba či
nová fínska hra Molkky. Odohrali sme turnaje a máme
už aj prvých víťazov. Zlatú medailu v turnaji Mölkky
získal Samko Putiš zo Žiaru nad Hronom, striebornú
Stanka Kňažková z Kremnice a bronzovú Vierka
Repiská z Voznice. A aby sme boli trendy, naučili sme
sa robiť nádherné gumičkové náramky. Už v tradičnom
turnaji Boccia Cup sa stal víťazom favorizovaný Samko
Andrejčík zo Sniny – Majster Európy v Boccii, člen
Slovenského reprezentačného tímu, ktorý sa o nedlho
zúčastní na Majstrovstvách sveta v Číne. Striebornú
medailu získal Tomáško Kukan zo Žiaru nad Hronom a

bronzovú Evka Lukačková z Brusna. Každodenný pobyt
v hotelovom wellness centre, masáže a procedúry
blahodarne pôsobili na telo i dušu. Pri viaczmyslových
terapiách mali deti možnosť zaspievať si a zatancovať
s Rafkom, v rámci arteterapie si namaľovali svoje vlastné
tričko. Nacvičili sme tiež muzikál Neľutujem, s ktorým
sa deti prezentovali posledný večer. Súčasťou pobytu
bola aj odborná prednáška inžinierky Horvátovej z Adeli
Medical Centra o možnostiach liečby a finančnej pomoci
zdravotne ťažko znevýhodneným deťom a dospelým
v Adeli Medical Centre Piešťany. V diskusii mali rodičia
možnosť bližšie sa informovať o podmienkach prijatia
na pobyt do centra a štyri rodiny si dohodli aj vstupné
prehliadky, ktoré absolvujú v blízkom období. Cez
aktivity projektu Svet s tebou ma baví podporujeme
deti , ktoré majú zdravotné problémy v plnšom spojení

Ukážková hodina zadarmo...
Už 5 rokov vyučuje aj v meste
Žiar nad Hronom, množstvo
spokojných študentov
najväčšia jazyková škola
ZARAZ, ktorá má pobočky
po celom slovensku.
Len máloktoré jazykové školy odkryjú svoje hlavné
tromfy zadarmo, počas prvej vyučovacej hodiny.
Jazyková škola Zaraz v Žiari nad Hronom je pravým
opakom. Hneď na začiatku zistíte, ako sa môžete cudzí
jazyk učiť až 4x rýchlejšie.
„Absolvoval som dvojmesačný kurz Callanovou
metódou a to v pohodlí svojho rodiska a naučil som
sa anglicky tak, že sa bez problémov dohodnem
v zahraničí. Dokonca už nie som stratený ani pri pohári
vína,“ tvrdí Peter (30) zo Žiaru nad Hronom, ktorý
absolvoval kurz pre začiatočníkov v jazykovej škole
Zaraz v Žiari nad Hronom.
V prvej a druhej úrovni (32 vyučovacích hodín)
absorbujete slovnú zásobu do 500 slov a zvládnete
základné používanie gramatických zákonitostí.

Efektívna metóda výučby
Callanova metóda je efektívny a fungujúci
spôsob výučby anglického jazyka. Je alternatívou
k tradičným metódam výučby. Vyvíjala sa 15 rokov
vo Veľkej Británii na Cambridgeskej univerzite.
V súčasnej dobe pomocou tejto metódy vyučuje viac
ako 400 registrovaných škôl po celom svete.
Jednou z nich je aj jazyková škola ZARAZ, ktorá sídli na
ul Š Moysesa 431/10 – 3 poschodie (Bývalý pioniersky
dom). Callanova metóda je vhodná pre všetky
jazykové úrovne. Pokročilejší študenti si pochvaľujú

so sebou a v zmysluplnej interakcii s okolím. Dávame
im pocit istoty a vzájomného rešpektu, vytvárame
prostredie, v ktorom sa cítia rovnocenní a akceptovaní.
Projekt dáva príležitosť rozvíjať svoj talent, získať nové
zručnosti, spoločne sa zabávať, pracovať v skupine,
vzdelávať a spestriť si voľný čas. Vytvára podmienky
aj pre rodičov, ktorí sa môžu porozprávať, vymieňať si
skúsenosti a načerpať energiu potrebnú na zvládanie
starostlivosti o svoje deti. Ďakujeme spoločnostiam
Unicredit Leasing Slovakia, Toyota Financial Services
Slovakia, Nemak Slovakia, Nadácii ZSNP a Slovalco Žiar
nad Hronom a Eurovia SK za podporu. Veľmi si vážime
vašu pomoc, bez nej by sme nemohli robiť veci, ktoré
sú pre mnohých len snom. Ďakujeme, že nám ich
pomáhate plniť.
Ľubica Mokrošová, OZ Okáčik
predovšetkým odbúranie strachu hovoriť cudzím
jazykom (podľa štatistík má tento problém až 90 %
ľudí). U začiatočníkov je motivujúci hlavne výrazný
jazykový pokrok, ktorý pomocou tejto metódy
dosahujú.
Callanov systém výučby je orientovaný na praktickú
stránku jazyka – rozprávanie a porozumenie, teda to,
čo ľudia najviac potrebujú v každodennom živote.
Samozrejme, že aj gramatika je plnohodnotne
zastúpená, avšak je vyučovaná prirodzene, počas
konverzácie, presne tak, ako sa malé dieťa učí svoj
materinský jazyk.
Vyskúšajte ZADARMO a uvidíte...
Ukážková hodina zdarma na kurzu angličtiny
a nemčiny sa v tomto roku uskutoční už 12. 9. 2014
(piatok) o 18hod. Prihlásiť sa môžete telefonicky
na čísle 0908 921 819 alebo mailom martinknoska@
zaraz.sk. Ak sa vám systém vyučovania zapáči, môžete
sa prihlásiť na kurz.
Ideálne riešenie aj pre firmy
S pomocou jazykovej školy ZARAZ môžete
zabezpečiť aj ideálne jazykové zručnosti pre svojich
zamestnancov. V ponuke je okrem angličtiny aj
nemčina či španielčina. Samozrejmosťou je aj
v tomto prípade ukážková hodina ZADARMO.

OTVÁRAME SEPTEMBROVÉ KURZY
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Change your life: 4-mesačná premena po druhom mesiaci!
„Jeden deň na ulici, druhý deň v nemocnici,
za chvíľu koniec, a to život nebol v polovici.“
Nie, neľakajte sa! Nikto neumrel! Je to len text
piesne známej hudobnej hip-hopovej skupiny,
Kontrafakt. Tie slová v hlave skutočne rezonujú,
možno preto, že zachytávajú plynutie času. A ten
je neúprosný. Odmeriava všetkým rovnako,
bez rozdielu. Aj našej premene. Vážení, sme
v polovici!
Presne tak, dva mesiace máme za sebou. Či boli
úspešné alebo nie, o tom hovoria výsledky. Poznáte
to, máme to tak trochu v povahe, skresľovať určité
údaje, ale meter a ručička na váhe nikdy neklame!
No a všetky tieto údaje ešte okomentuje aj tréner
Michal Mišurda.
Michal, pamätám si, ako si hovoril, že telo, si
dokáže zvyknúť na všetko a po čase prestane
spaľovať. Preto treba neustále obmieňať
tréningy. Priblíž nám, ako sa zmenil tréning
dievčat po prvom mesiaci?
Vidím, že dávaš pozor, keď sa rozprávame. Je to
tak, telo si skutočne zvykne na všetko! Zmena je
proste nevyhnutná. Po tom, ako sa baby zoznámili
so základnými cvikmi, naučili sa správnu techniku
dýchania a nadobudli dostatok sily, sme trošku
upravili tréning. Doteraz trénovali štyrikrát do
týždňa. Tento pomer sme zachovali, ale rozdelili
sme ich na dve skupiny. Jedna skupina, čiže dva
tréningy, sú zamerané na rozvoj sily. Druhú skupinu,
čiže zvyšné dva tréningy, tvoria kruhové tréningy.
Obe skupiny stimulujú metabolizmus cez iné
mechanizmy a navzájom sa dopĺňajú. Pri kruhovom
tréningu môžeme používať vyššie váhy, čo znamená,
že spaľujeme viac kalórií. Ich kruhové tréningy však
nie sú klasické, ako väčšinou ženy robia vo fitness
centrách. Jeden kruhový tréning je zložený z piatich
základných viac kĺbových cvikov, ktoré sa opakujú
v troch sériách. V rámci série sa medzi cvikni nedáva
žiadna prestávka. Tá je dovolená iba medzi sériami,
a aj to len veľmi krátka. Pri správnej technike,
tréningovej intenzite a dostatočnej použitej záťaži
sú to skutočne brutálne tréningy.
Asi ma obchádza svalovica, len z počutia!
Priniesli tieto tréningy lepšie výsledky, ako boli

Eliška Radová pri kardio tréningu.
po prvom mesiaci?
Všetky dievčatá za tento mesiac schudli z pásu
od 7 do 12 centimetrov, čo hovorí samo za seba.
Progres už je viditeľný aj voľným okom cez šaty.
Z čoho sa, samozrejme, veľmi teším ja aj ony.
Dobre, a čo máš pre ne pripravené na tretí
mesiac? Dá sa vymýšľať stále niečo nové?
Stále sa dá prísť s niečím novým, ale nato
musíš venovať čas štúdiu. Fitness je o neustálom
vzdelávaní sa, pretože sa neustále vyvíja. Rovnako
tak sa aj my máme stále v čom zlepšovať! Mám
už pre baby pripravené nové tréningy. Chcem sa
zamerať nato, aby sme v treťom mesiaci zlepšili
súčasné tréningové výsledky. V najbližších dňoch už
začnú cvičiť opäť po novom.

A ako to je so stravou? Prvý mesiac bol viac
menej asi testovací. Zoznamovanie sa s novými
chuťami a odolávanie tým starým. Čo sa zmenilo
na tanieroch počas druhého mesiaca?
Rozhodne sa na ňom znížil obsah sacharidov!
Ľudia s nadváhou sú takmer bez výnimky citliví
práve na sacharidy. Ale zatiaľ to stále nie sú žiadne
drastické diéty.
Prinieslo okresanie sacharidov výsledky,
s ktorými si spokojný?
Ja nikdy nie som spokojný, takže teraz určite
nezaspíme na vavrínoch a opäť trochu pritvrdíme.
Snažím sa to ale robiť tak, aby to baby zvládli. Radšej
pomaly a dlhodobo, ako by som im mal hneď dať
najúčinnejšiu diétu a po dvoch týždňoch to vzdajú.
Preto aj naďalej ideme znižovať kalorický príjem, ale
opakujem, nič drastické! Kým majú výsledky, snažím
sa, aby nemuseli hladovať!
Vidím, že si skutočne ohľaduplný tréner
a dievčatá to určite tiež oceňujú, že ich nenútiš
hladovať. Na záver zhodnoť snaženie sa
a výsledky každej samostatne.
Dúfam, že nám je všetkým jasné, že hladovanie
určite nie je cesta k vytúženej postave a kondícií.
Narobí viac škody ako osohu! Ale o tom niekedy
inokedy. Čo sa týka Elišky, páči sa mi s akým elánom
cvičí. Aj keď už nevládze, nezačne sa sťažovať
a nariekať, skôr to berie s humorom, čo je veľmi
sympatické. Poctivo si zapisuje a váži každé jedno
jedlo. Tiež musím vyzdvihnúť úprimnosť, vždy sa
priznala, keď niečo nedodržala alebo zjedla nejaké
jedlo, ktoré do diéty nepatrí. To je dôležité a väčšina
klientov to nechápe. No môj vzťah s klientom
musí byť vždy založený na dôvere. Pretože ja mu
nemôžem pomôcť, pokiaľ neviem, čo v skutočnosti
robí a je, keď s nim nie som...

Zľava: Evka Šályová a Nika Balážová
počas tréningu.

Zľava: Nika Balážová a Evka Šályová počas tréningu.
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Čo sa týka Evky, na začiatku mala väčšie problémy
s technikou cvikov, ale nevzdala to a dnes pri nej už
ani nemusím stáť, len ju občas usmerním. Takisto
vidno, keď už je na pokraji síl, že len zatne zuby
a spraví čo má. Veľa ľudí zacíti bolesť a myslí si, že
to stačí. Omyl! Vtedy to práve začína.
Nika a jej tréningové tempo a nasadenie je
skutočne obdivuhodné. Určite k tomu prispieva aj
jej časová vyťaženosť. Ona jednoducho nemá čas
na zaváhania. Používa primerane váhy aj správnu
techniku cvikov. Tréningy, ktoré niektorým trvajú
približne hodinu, ona zvládne do tridsiatich minút
len tým, že skracuje prestávky, a potom celá
vysmiata odchádza do šatne. Dúfam, že sa im takto
bude dariť aj naďalej!
Výsledky sú zbilancované, druhý mesiac je definitívne
za nami. Stojíme na prahu toho tretieho, ktorý bude
určite turbulentný, pretože dve z troch našich dievčat
sú školopovinné. Sledujte s nami, ako sa im podarí
zladiť školu s novým životným štýlom aj na FB profile:
Osobný tréner - Žiar nad Hronom alebo webových
stránkach www.TrenerZiar.sk, www.MegaTrener.sk.
Dominika Urbánková
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Titul majsterky Európy v štýle šitoryu vybojovala Žiarčanka Nina Jelžová
Na Svetovom pohári bude v septembri obhajovať minuloročný bronz
KARATE
V uplynulej sezóne súťažila žiarska karatistka
Nina Jelžová v kategórii mladších dorasteniek
od 12 do 13 rokov s váhou nad 48 kilogramov.
Na poslednej súťaži v sezóne, ktorej sa Žiarčania
zúčastnili, sa jej podarilo parádne zabodovať –
stala sa majsterkou Európy v štýle šitoryu.
Druhé Majstrovstvá Európskej šitoryu karate
asociácie sa konali v Nových Zámkoch v polovici
júna. V súčasnosti tvorí túto štýlovú asociáciu
jedenásť národných asociácií z krajín Slovensko,
Česko, Rusko, Rumunsko, Nemecko, Maďarsko,
Macedónia, Chorvátsko, Rakúsko, Bielorusko
a Azerbajdžan. Každá národná asociácia mohla do
každej kategórie postaviť až piatich pretekárov.
Do reprezentácie Slovenskej šitoryu asociácie sa
tento rok zo štýlových Majstrovstiev Slovenska
prebojovalo 14 pretekárov z MŠK Žiar nad Hronom,
ktorí štartovali v disciplíne športový zápas kumite.
Aj keď v súťaži bola obrovská konkurencia, našej
Nine sa podaril husársky kúsok, keď zdolala ruskú
reprezentantku doslova sekundu pred vypršaním
časového limitu a stala sa tak majsterkou Európy.
Počas celého šampionátu sa pritom súperkám
nepodarilo na ňu ani raz zabodovať.
Súťažná sezóna sa žiarskym karatistom začala
posledný týždeň prázdnin na sústredení. Už
v septembri čaká Ninu Svetový pohár v Budapešti
a na ňom obhajoba bronzovej medaile z minulého
roku. Nina si na naše noviny urobila čas a poskytla
nám krátky rozhovor.
Od kedy sa venuješ karate?
Karate sa venujem od 1. triedy. Mala som síce malú
prestávku , ale potom som sa ku karate opäť vrátila.
S ktorými trénermi si začínala a ktorých máš dnes?
Mojím prvým trénerom bol Vladimír Neudeker,
ktorý ma trénoval prvé dva roky. Potom som sa
začala venovať športovému zápasu kumite a prešla
som ku Ľubomírovi Striežovskému, ktorý ma trénuje
už šiesty rok.
V akých kategóriách súťažíš?
V karate existujú dve disciplíny - športový zápas
kumite a súborné cvičenia kata a ja súťažím v kumite.
Ako často trénuješ a koľko hodín denne sa
karate venuješ?

Nina s trénerom Ľubomírom Striežovským.
Cez školský rok trénujem každý pracovný deň
jeden a pol hodiny denne v telocvični a večer ešte
asi pol hodinu doma. Letnú prípravu riešim doma
individuálne a večer chodím na kondičné tréningy
do parku.
Ako vyzerá tréning karatistu?
Najskôr sa poriadne rozcvičíme behaním
a postupne prejdeme k zápaseniu. Niekedy cvičíme
techniky, inokedy zase silu alebo rýchlosť, ale vždy
nám dá tréning poriadne zabrať.
Kto sú tvoji najväčší súperi?
V mojej kategórii je na špičke asi päť dievčat,
s ktorými sa viac menej striedame na medailových
pozíciách. Ku koncu sezóny sa mi darilo a väčšinou
som z týchto zápasov vychádzala víťazne ja. Možno
najväčším súperom som si sama, lebo sa snažím stále
posúvať ďalej.
S akou farbou opasku nastupuješ do novej
sezóny?

Na konci školského roka sme mali páskovanie, na
ktorom som spáskovala na druhú kyu. To znamená,
že mám hnedý opasok.
Kam ďalej sa chceš posunúť?
Chcela by som sa dostať medzi reprezentáciu.
(pozn. Už onedlho bude mať Nina 14 rokov, čo
znamená, že sa bude uchádzať o miesto v užšej
reprezentácii SR).
Dosiahla si majstrovský titul, čo ďalšia sezóna, aké
sú tvoje plány, ciele...
Ciele sú stále sa zlepšovať a udržať sa na špičke
a úspešne reprezentovať Slovensko a naše mesto.
Okrem karate, čomu sa ešte vo voľnom čase
venuješ?
Karate mi zaberá celý voľný čas, pretože súťaže
máme každý víkend.
Máš nejaký športový vzor, ak áno, koho a prečo?
Mojimi vzormi sú hlavne Dominika Tatárová, ktorá
začínala v našom klube a postupne sa prepracovala
na svetovú špičku. Zo zahraničných pretekárov
ma najviac inšpirujú Ukrajinec Stanislav Horuna
a niekoľkonásobná majsterka sveta, Turkyňa Serap
Özçelik.
Počas prázdnin si mala od karate trochu
oddych, ako si ich strávila?
Tréningy karate som vystriedala atletickými
a vzpieračskými tréningami.
(li)

Dosiahnuté výsledky:
Tatami Cup 2012 – Budapešť: kumite,
2. miesto, 8th Harasuto World Cup for Children –
Poľsko, svetový pohár: kumite, 2. miesto, M-SR
detí a žiakov: kumite, 2. miesto, Majstrovstvá
Slovenskej Šito ryu Asociácie: kumite, 1. miesto,
M-SR družstiev: kumite, 1. miesto, 16th Grand
Prix of Youth – Stredoeurópska liga: kumite,
1. miesto, 1. Majstrovstvá Európskej Shitoryu
Karate federácie: kumite, 2. miesto, 15th
Budapest Open – Európsky pohár: kumite,
3. miesto, Tatami Cup Budapešť: kumite,
3. miesto, Tatami Cup Budapešť – kumite,
1. miesto, M-SR Šito ryu Asociácie: kumite,
1. miesto, Grand Prix Slovakia: kumite, 2.
miesto, XV. Grand Prix H. Králové – Svetový
pohár: kumite, 3. miesto, M-SR detí a mládeže:
kumite, 2. miesto, European Shito Ryu Karate
Federation – Majstrovstvá Európy v štýle
Shito Ryu: kumite, 1. miesto.
Okrem toho je Nina Jelžová víťazka
Slovenského pohára v rokoch 2012 a 2014.

Foto: www.tatamicup.hu
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Futbalová U12 v Budapešti na TOP turnaji nesklamala
FUTBAL - U12
Najprestížnejší turnaj, na ktorom sa žiarska
futbalová U12 za necelé štyri roky práce
zúčastnila, už má za sebou. Malí futbalisti
skončili na peknom 10. mieste a uzatvárali TOP
10 skutočne vynikajúcich tímov.
Už len názvy súperových tímov hovoria sami o
sebe a vzbudzujú veľký rešpekt. Ten sme aj mali
po celý turnaj, preto sme na lepšie umiestnenie
nemohli viac menej pomyslieť. K tomu kopec
streleckej smoly našich útočníkov a zápasy, v ktorých
sme mali zvíťaziť (2 x so Slovanom BA, FA Bratislava)
alebo aspoň remizovať (s Brašovom či víťazom
turnaja Trenčínom) nám výsledkovo ušli. Hra našich
chlapcov nebola zlá, chýbala nám však väčšia
aktivita niektorých hráčov a väčšie sebavedomie.
To sa získava na takýchto turnajoch v ťažkých
zápasoch s vyspelejšími tímami, ktoré nám v našich
domácich súťažiach chýbajú a je ťažké ich nahradiť.
Iba takáto pravidelnejšia konfrontácia nás posunie
vpred! Celkovo nám turnaj ukázal, že môžeme
hrať aj s najlepšími, že futbalovo nezaostávame.
Ďakujem chlapcom za predvedené výkony a vzornú
reprezentáciu klubu či mesta Žiar nad Hronom. Tak
isto rodičom za ich podporu a dopravu na turnaj.
Rastislav Urgela, tréner

2. FK Pohronie – FA Bratislava 0:0
3. FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 0:0
4. FK Pohronie – AC Sparta Praha 0:4
5. FK Pohronie – FC Budapest II. 1:0, gól: Rosenberg
Zostava: Žember, Krištof – Pivarči, Šuster, Sučák,
R. Beňo, Rajčan, Skučka, Urgela, Rosenberg, Bohuš,
T. Kukučka, Tatár.

2. FK Pohronie – AS Trenčín 0:1
3. FK Pohronie – DVSC Debrecen 1:0, gól: Rajčan
4. FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 0:1
5. FK Pohronie – ACS Kinder 0:1

VÝSLEDKY ZÁPASOV FK POHRONIE
V STRIEBORNEJ SKUPINE:
1. FK Pohronie – ACS Tampa Brašov 1:2,
gól: Rosenberg

VÝSLEDKY ZÁPASOV FK POHRONIE
V C SKUPINE:
1. FK Pohronie – FC Ariston Ruse 1:0, gól: Urgela

Beh SNP

Nábor nových členov - detí od 6 rokov

Vo švrtok 28. augusta sa uskutočnil
13. ročník Behu SNP do vrchu na Šibeničný vrch.
Zúčastnilo sa ho 109 pretekárov.
Najpočetnejšie zastúpené boli kategórie dievčatá
ročník 2001 a mladšie a muži ročník 1995 a starší.
Naopak, po jednom pretekárovi mali kategórie
dievčatá ročník 2008 a mladšie a chlapci ročník
2001 a mladší.
Výsledková listina (prvé tri miesta):
D 2008 a ml. – 100 m:
Zdenka Líškayová (Žiar nad Hronom)
CH 2008 a ml. – 100 m:
1. Patrik Reguly (BK Vyhne), 2. Tadeáš Kanala
(Kremnica), 3. Nikolas Neger (Martin)
D 2006 a ml. – 100 m:
1. Lenka Líškayová (AK MŠK Žiar nad Hronom),
2. Dorota Balážová (AK Banák Prievidza)
CH 2006 a ml. – 100 m:
1. Martin Kapusta (AK MŠK Žiar nad Hronom),
2. Patrik Gábor (CZŠ Žiar nad Hronom), 3. Patrik
Doležal (II. ZŠ Žiar nad Hronom)
D 2004 a ml. – 800 m:
1. Nina Krajčíková (AK MŠK Žiar nad Hronom),
2. Barbora Brnáková (AK MŠK Žiar nad Hronom)
CH 2004 a ml. – 800 m:
1. Samuel Kováč (AK MŠK Žiar nad Hronom),
2. Marek Vendlek (I. ZŠ Žiar nad Hronom), 3. Martin
Doležal (II. ZŠ Žiar nad Hronom)

D 2001 a ml. – 800 m:
1. Engel Leonie Sofie (IV. ZŠ Žiar nad Hronom),
2. Nicol Kováčová (AK MŠK Žiar nad Hronom),
3. Laura Trubanová (Vyhne)
CH 2001 a ml. – 800 m: 1
. Matej Mihál (GYM Žiar nad Hronom)
D 1999 a ml. – 1800 m:
1. Zuzana Krajčíková (AK MŠK Žiar nad Hronom),
2. Michaela Šarinová (Vyhne), 3. Ivana Majzlíková
(IV. ZŠ Žiar nad Hronom)
CH 1999 a ml. – 1800 m:
1. Kristián Klouda (MKL Kremnica), 2. Martin Baláž
(GK Prievidza), 3. Dominik Halvoník (KB Vyhne)
D 1996 a ml. – 1800 m:
1. Laura Balážová (AK Baník Prievidza), 2. Katarína
Husárová (Vyhne), 3. Monika Mesíková (GYM Žiar
nad Hronom)
CH 1996 a ml. – 1800 m:
1. Igor Hovorič (MKL Kremnica), 2. Samuel Závalec
(KB Vyhne), 3. Matej Lepeň ( KB Vyhne)
MUŽI 1995 a st. – 1800 m:
1. Bronislav Novák (Slovalco Žiar nad Hronom),
2. Ján Néger (KBL Martin), 3. Ľubomír Lepeň
(KB Vyhne)
Cyklisti ŽIACI – 1800 m:
1. Ľuboš Kovár a 2. Tomáš Kamenský (obaja CK MŠK
Žiar nad Hronom)
Cyklisti DORAST – 1800 m:
1. David Baláž a 2. Miroslav Bil (obaja CK MŠK Žiar
nad Hronom)

Konečné poradie turnaja
Future Cup 2014 (Budapešť):
1. FK AS Trenčín (Slovensko)
2. Fulham FC (Anglicko)
3. FK Partizan Belehrad (Srbsko)
4. MŠK Žilina (Slovensko)
5. FC Budapest I. (Maďarsko)
6. FC Ariston Ruse (Bulharsko)
7. ŠK Slovan Bratislava (SVK)
8. AC Sparta Praha (Česko)
9. ACS Tampa Brašov (Rumunsko)
10. FK Pohronie Žiar nad Hronom (Slovensko)
11. FC Budapest II. (Maďarsko)
12. FA Bratislava (Slovensko)
13. DVSC Debrecen (Maďarsko)
14. ACS Kinder (Rumunsko)
15. Videton FC (Maďarsko)
16. FC Zbrojovka Brno (Česko)
17. Dinamo Star (Rumunsko)
18. FC Budapest III. (Maďarsko)

