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V tomto čísle:
SEPTEMBROVÉ ZASADNUTIE MSZ

Vo štvrtok 26. septembra sa žiarski poslanci
stretnú na ďalšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Program zasadnutia prinášame
na strane 2.

„Hviezdošku“ zatraktívni nová oddychová zóna

PIESKOVISKÁ DOSTANÚ PODOBU
ZELENÝCH ZÁHONOV

Nevyužívané pieskoviská chce vedenie mesta
premeniť na zelené záhony. Staré pieskoviská
v medziblokových priestoroch upravia podľa záujmu bytových spoločenstiev. Strana 3.

STRANA 3

DRUHÝ ROČNÍK INIVERZITY
TRETIEHO VEKU

Univerzita tretieho veku v našom meste pokračuje svojím druhým ročníkom. Prehľad študijných programov prinášame na 5. strane.

Na festivale preliali a vypili litre piva

ŽIARSKY JARMOK

Žiarsky jarmok opäť sľubuje množstvo dobrého jedla, pitia a atrakcií. Jeho súčasťou bude aj
bohatý kultúrny program. Tento rok sa uskutoční v dňoch 11. a 12. októbra. Strana 3.
ŽIVOT NE JE SYR

Experimental duo si pre všetkých milovníkov
dobrého divadla pripravilo premiéru divadelnej
hry Život nie je syr. Uskutoční sa počas festivalu,
na ktorom vystúpia viacerí známi prednášatelia
a motivační rečníci. Viac na 6. strane.

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

0905 602 942

STRANA 4

OCHUTNÁVKA ŠŤASTIA
Festival tolerancie

Výhodne
vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.

Sobota 5. októbra, nedeľa 6. októbra

Platba ihneď v hotovosti.

koučovacia zóna, predaj kníh, orgonitov, aróma olejov, numerológia,
relaxačná zóna

0905 33 23 88
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Po krátkej prestávke sa do parku vracia rybolov
Od apríla tohto roku sprístupnilo mesto
v Parku Štefana Moysesa rybolov. Počas letných
mesiacov bol výlov rýb dočasne pozastavený.
Od septembra si tu opäť každý víkend môžete
vlastnoručne vyloviť pstruha či sivoňa.
V dôsledku prehrievania vody v jazierku mal rybolov v mestskom parku krátku letnú prestávku.
Ako nám však potvrdil hovorca mesta, Martin
Baláž, od septembra si môžu návštevníci parku
a milovníci rybolovu opäť uloviť vlastného pstruha
alebo sivoňa. „Obe jazierka v parku čistili pracovníci
mestskej spoločnosti Technických služieb ešte na
jeseň minulého roku, preto opätovné prečistenie
pred spustením rybolovu nebolo potrebné,“ informuje hovorca žiarskej samosprávy.
Výlov rýb sa od začiatku teší záujmu návštevníkov
parku. „Lovili najmä pstruhov. Zisk za ulovené ryby
pokryl náklady, ktoré boli s rybolovom v parku spojené,“ spresňuje Martin Baláž a dodáva, že cena za
kilogram ulovených rýb je 6,50 eura. Ako sa ďalej
dozvedáme, nevyužitá nezostala ani bezplatná
požičovňa udíc. Na rybačku však prišli aj návštevníci,
ktorí si priniesli vlastnú udicu.

„Rybolovu sa môže zúčastniť každý obyvateľ, deti
do 14 rokov však môžu loviť len pod dozorom dospelej osoby. Rybár či nerybár pritom nemusí byť
členom Slovenského rybárskeho zväzu a nevyžaduje
sa ani žiadne iné povolenie,“ dodáva Baláž.
Výlov rýb sa uskutoční každý víkend, vždy od 8.00
do 18.00 hod., pričom sa platí iba za samotný úlovok.
Rybolov môžu využiť aj tí, ktorí nie sú držiteľmi rybárskeho preukazu.
(li)

Využite zľavy s Kartou Žiarčana
Karta Žiarčana je vernostná karta pre skvalitnenie a zlacnenie života Žiarčanov a obyvateľov
v okolí mesta. Okrem zliav ponúka aj akcie
a súťaže.
S Kartou Žiarčania si jeho držitelia môžu uplatniť
zľavy na tovar, služby, stravovanie, zábavu, kultúru,
ubytovanie, relax, wellness, vzdelávanie či cestovanie v prevádzkach, ktoré pôsobia na území
Žiaru nad Hronom. Uvedeným zameraním výhod
sa podporuje kúpna sila obyvateľov našej lokality.
Každá prevádzka, ktorá poskytuje zľavy na Kartu
Žiarčana, je označená logom karty na vstupných
dverách alebo pri pokladni.
Všetky informácie o karte a jej výhodách nájdete na webovej stránke www.vyhodykariet.sk.
„Pri výhodách Karty Žiarčania sú pravidelne
zverejňované informácie o možnosti využitia akcie
a ešte vyššie zľavy označené logom Akcia,“ informuje Peter Pagáč zo spoločnosti Spolefekt, ktorá kartu

Karta ponúka zľavy u podnikateľov na území mesta.

zabezpečuje. Kartu si obyvatelia môžu zaobstarať
v informačnom centre mesta, ktoré sa nachádza
v Mestskom kultúrnom centre a v prevádzkach,
ktoré sa zapojili do systému a budú poskytovať
zľavy. „Aktuálny zoznam prevádzok, ktoré sa do
systému zapojili, nájdete tiež na už spomínanej webovej stránke. Cena karty je 6,90 eura,“ dodáva Peter
Pagáč.
(li)
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POZVÁNKA
NA SEPTEMBROVÉ
ZASADNUTIE MSZ

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 26. septembra 2013
(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. Informácia o plnení rozpočtu mesta,
4. Návrh na III. Zmenu rozpočtu.
a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2012/2013, školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad
Hronom,
b) Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do
samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení,
c) Zriaďovacie listiny škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad
Hronom.
5. Informácia o Národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach.
6. Informácia o činnosti MsKC za prvý polrok
2013.
7. Informácia o stave rozkopávok na území
mesta.
8. Správa MŠK za rok 2012.
9. VZN o miestnom referende.
10. VZN Mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
11. Informácia o projekte CZO.
12. Interpelácia poslancov.
13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
14. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Robia zbierku na kúpu premietacieho plátna
Mestské kultúrne centrum organizuje verejnú
zbierku na zakúpenie premietacieho plátna.
Jeho cena je približne 2 500 eur.
Žiadosť o dotáciu a pôžičku na digitalizáciu kina
schválil mestu Audiovizuálny fond SR. Digitalizácia
bude stáť približne 76-tisíc eur, dotácia od fondu
predstavuje sumu vo výške 34-tisíc eur. Mesto si tiež
z fondu požičia 32 800 eur a vlastnými prostriedkami
sa bude na digitalizácii podieľať do sumy 8 200 eur.
„Z grantu fondu nie je možné zakúpiť plátno,
ktoré je však nevyhnutné k tomu, aby sa mohlo
premietať. Staré plátno, ktorým kino disponuje, už
nespĺňa parametre k novej technológii,“ vysvetlila
Michaela Pribilincová, riaditeľka žiarskeho Céčka

a dodala: „Získané finančné prostriedky nepokrývajú všetky náklady. Záujemcovia môžu prispievať
formou finančného príspevku do zapečatených
pokladničiek, ktoré sa nachádzajú v budove
MsKC, na informáciách na Mestskom úrade a počas
podujatí organizovaných MsKC,“ konkretizovala
Pribilincová.
V premietacej kabínke bude vymenený jeden
server, jednu starú premietačku pre 35-milimetrové
filmy zrušia a jednu si nechajú aj na premietanie
starších filmov. Ak nenastanú žiadne komplikácie,
vo vynovenom kine chce žiarske MsKC spustiť premietanie od začiatku nového roka.
(li)
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Nevyužité pieskoviská sa zmenia na zelené záhony
Mesto má na svojom území dvadsaťdva
nevyužívaných pieskovísk. V spolupráci s bytovými spoločenstvami ich vedenie mesta chce
premeniť na zelené záhony.
Nevyužívané staré pieskoviská sa nachádzajú
prevažne v medziblokových priestoroch. „Vzhľadom
k tomu, že sa Žiarčania dožadujú zelene, rozhodli
sme sa väčšinu starých pieskovísk zmeniť na zelené
kvitnúce záhony a zatraktívniť tak obyvateľom
mesta prostredie, v ktorom žijú,“ informuje hovorca žiarskej radnice, Martin Baláž. Ako však sľubuje,
tejto zmene budú predchádzať aj stretnutia s jednotlivými bytovými spoločenstvami. Obyvatelia tak
budú mať dohľad na realizáciou. „Staré pieskoviská
budeme upravovať podľa záujmu v tých medziblo-

kových priestoroch, v ktorých bytové spoločenstvá
o to prejavia záujem,“ konštatuje Martin Baláž. S premenou starých pieskovísk chce vedenie mesta začať
už na budúci rok.
(li)

Aleja nových Žiarčanov
Obyvatelia mesta sa budú môcť stať sponzormi
výsadby zelene v meste. Každý, kto prejaví záujem, si bude môcť pri narodení svojho dieťaťa
zasadiť strom.
V Parku Štefana Moysesa chce mesto vytvoriť Aleju nových Žiarčanov. Túto informáciu nám potvrdil
Martin Baláž, hovorca žiarskej samosprávy. „Aleja
nových Žiarčanov vznikne v časti bývalého sadu,
kde nedávno pribudlo miesto na opekanie a gril
s posedením. S touto novinkou chce žiarska radnica
začať od budúceho roka,“ uviedol hovorca mesta.
Aleju nových Žiarčanov budú tvoriť stromy, ktoré
vysadia rodičia detí pri narodení svojho potomka
popri betónovom plote a strom bude potom rásť
spolu so samotným dieťaťom. Po obvode plotu
tak vznikne zelená beriéra. Uvažuje sa o drevinách,
ktoré sú typické pre náš kraj, a to napríklad dub, buk
alebo lipa. „Tieto dreviny budú musieť spĺňať určité
parametre. Napríklad výška stromu bude približne
dva metre. Cena jedného takéhoto stromu sa pohybuje na úrovni od sedemdesiat do sto eur,“ konkreti-

zoval ďalej Martin Baláž a dodal, že starostlivosť
o stromy a celú aleju bude ďalej zabezpečovať samotné mesto.
Počet drevín, ktoré budú môcť rodičia bábätiek
vysadiť, však bude časovo obmedzený a limitovaný.
Všetko totiž závisí od priestorových možností, ktoré
táto časť mestského parku ponúka. Na mieste novovysadených stromov nebude chýbať tabuľka
s informáciami, komu drevina patrí a s dátumom
narodenia dieťaťa.
(li)
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Oddychová zóna
na „Hviezdoške“ by mala byť
dokončená na jar
Malé športovo-relaxačné zóny chce vedenie
mesta vytvárať v medziblokových priestoroch.
Prvá z plánovaných zón by mala vzniknúť na
Hviezdoslavovej ulici.
Zámer vytvoriť takéto zóny prezentoval primátor
Peter Antal už vo svojom volebnom programe. „Ako
ostatné body programu, aj zámer vytvoriť športovorelaxačné zóny vznikol na základe stoviek rozhovorov s obyvateľmi nášho mesta,“ potvrdil informáciu
Antal.
Obyvatelia mesta mnohokrát zdôrazňujú, že im
chýbajú miesta vhodné na relax, pričom by ich chceli mať priamo v blízkosti ich obytných domov. Chýba
im tiež viac zelene či lavičiek. Vedenie mesta na túto
požiadavku zareagovalo a v súčasnosti sa už pripravuje vytvorenie prvej oddychovej zóny. Tá by mala
vyrásť na Hviezdoslavovej ulici. „S jej budovaním
chceme začať ešte tento rok. V októbri plánujeme
vysadiť zeleň, s ukončením výstavby počítame na jar
budúceho roka,“ spresnil žiarsky primátor.
Na oddychovú zónu je už vypracovaná štúdia.
„V tejto malej oddychovej zóne by mali pribudnúť
dve športoviská, malá bežecká dráha a lavičky.
Počíta sa aj s presunom pôvodného ihriska a určite
pribudne veľa zelene,“ dodal Antal s tým, že malé
oddychové zóny priamo na sídliskách by mali
obyvateľom mesta spríjemniť ich každodenný život.
Definitívnu podobu oddychovej zóny mohli obyvatelia mesta pripomienkovať počas verejnej diskusie, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 19. septembra.
Vedenie mesta tiež počíta s projektmi mini oddychových zón aj pre ostatné časti mesta, a to počas
nasledujúceho volebného obdobia. Výber lokalít
bude konzultovať s obyvateľmi mesta.
(li)

Žiarsky jarmok sľubuje dobrú zábavu
Žiarsky jarmok sa uskutoční v piatok 11. októbra a v sobotu 12. októbra. Návštevníci sa opäť
môžu tešiť na množstvo dobrého jedla, pitia či
atrakcií.
Na Svätokrížskom námestí budú postavené stánky
s občerstvením, ostatné stánky budú na uliciach
Hviezdoslavovej, A. Kmeťa a na vyhradenej časti
Ulice Š. Moysesa. „Aj keď sa jarmok oficiálne začína
až v piatok, už vo štvrtok v popoludňajších hodinách
budú otvorené niektoré stánky s občerstvením,“
hovorí Ján Žiak z Mestského úradu v Žiari nad
Hronom a dopĺňa: „Na Svätokrížskom námestí si
tak návštevníci jarmoku budú môcť už od štvrtku
vybrať z bohatej ponuky špecialít. Chuťové bunky
pošteklia nejedného milovníka dobrých jedál.“ Ako
sa ďalej dozvedáme, vyberať sa bude dať naozaj
zo všeličoho. „Nebudú chýbať pečené prasiatka,
klobásy, hurky, lokše, burčiak, husacie pečienky,
cigánske pečienky či ražničí,“ sľubuje šéf žiarskeho
jarmoku.
Okrem dobrého jedla a pitia sa najmä mladšie
ročníky môžu tešiť aj na množstvo zábavných atrakcií, o ktoré je každoročne veľký záujem. Na tradičných
miestach tak nájdete kolotoče pre najmenších, ale aj
veľké adrenalínové pre starších.
V piatok sa jarmok začne o 10-tej hodine dopolud-

nia a oficiálne sa skončí v sobotu v popoludňajších
hodinách.

Zabavia vás Babjak aj hviezdni
Sendreiovci
Trhovníci zaplnia ulice 11. a 12. októbra.

Súčasťou jarmoku bude už tradične aj bohatý
kultúrny program, ktorý pre návštevníkov pripravuje žiarske Mestské kultúrne centrum. „Pódiový
program sa začne už v predvečer jarmoku vo štvrtok
na Svätokrížskom námestí, kedy je od 17-tej hodiny
pripravený večer s obľúbenou žiarskou skupinou
ZH Band a jej česko-slovenskými hitmi,“ hovorí producent žiarskeho Céčka, Janko Kulich. V piatok sa
o 15-tej hodine na pódiu ako prvá predstaví domáca
Cimbalová hudba FS Hron. „Špeciálny otvárací koncert žiarskej cimbalovej hudby si návštevníci jarmoku vychutnajú v spoločnom programe ľudových
piesní s operným spevákom Martinom Babjakom.
Neskôr ich nahradia Sendreiovci a Kokavakere Lavatura. Určite si nenechajte ujsť unikátny koncert jednej z najlepších cigánskych skupín v Európe, ktorá
nahrala hudbu aj do posledného hollywoodskeho
trháku o Sherlockovi Holmesovi,“ pozýva Janko Kulich. Sendreiovcov na pódiu vystrieda ľudová hudba
v moderných energických úpravách so všetkým čo
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k folk-rocku patrí v podaní hudobného zoskupenia
Spod Budína. Príde aj sociálny pesničkár Edo Klena
s bigbítovou kapelou Klenoty a piesňami, ktoré rozrehocú a roztancujú každého. „So skupinou The
Cellmates si pripomenieme tohtoročný City fest,
na ktorom sa táto kapela predstavila so skvelou
rock and rollovou šou v originálnom retro štýle. Na
koniec piatkového programu sme pre metalový Žiar
pripravili metalovú legendu. Milovníkom tvrdšej
hudby sa predstavia výborní dvojníci austrálskej
legendárnej skupiny AC/DC, ktorí do Žiaru prídu
z českej Ostravy,“ dopĺňa Kulich.
Kultúrny program bude pokračovať aj v sobotu.
Od desiatej hodiny budú hrať a spievať na ľudovú
nôtu žiarske súbory. Tie vystrieda skvelý žiarsky harmonikár J. Schweigert so svojou kapelou.
O bezpečnosť sa na jarmoku bude starať žiarska
Mestská polícia a Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Žiari nad Hronom.
(li)
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Na námestí sa prelievali litre piva
V piatok 13. septembra si priaznivci piva mohli
priamo na námestí vychutnať prvý ročník pivného festivalu Septembeer fest. Ochutnávalo sa
z viacerých druhov piva a nechýbal ani sľúbený
beer bike.
Súčasťou podujatia boli aj rôzne pivné súťaže.
Návštevníci navyše okrem piva mohli ochutnať aj
dobrý guláš. Úvodný ročník podujatia tiež sľuboval
atrakciu pre dospelých v podobe beer bikeu. Organizátor slovo dodržal a tak si tí odvážnejší pivný mok
vychutnali jazdou na bicykli. „Prvý ročník festivalu
hodnotíme pozitívne,“ hovorí producent žiarskeho
Mestského kultúrneho centra, Janko Kulich a dodáva: „Hneď od začiatku podujatia sa na námestí stretla
asi stovka divákov, pričom celým festivalom sa ich
prestriedalo približne päťsto. Záujem bol veľký, tých,
ktorí prišli, neodradila ani zima. Rozprával som sa
s viacerými a všetkým sa na festivale veľmi páčilo.“

Hudobnú kulisu vhodne dopĺňala rocková kapela Rock is Back, ktorá zahrala rockovú klasiku a
hity od skupín ako napríklad Kiss, Kabát, Katapult
či Turbo. „Pre návštevníkov sme pripravili niekoľko
súťaží v pití piva na rýchlosť pre ženy aj mužov, v pití
piva slamkou a tiež sme spievali s pivom v hrdle
a s pivom v ruke,“ hovorí s úsmevom Janko Kulich.
Ako sa ďalej dozvedáme, výborné ohlasy maj aj už
spomínaný beer bike. „Pivkári na tomto stroji absolvovali niekoľko jázd a každý sa pri ňom aj fotil. Vypilo
sa množstvo sudov pív, dokonca trikrát počas festivalu sa na chvíľu minulo všetko pivo a po ďalšie sudy
sa tak muselo ísť do skladov,“ prezrádza producent.
Okrem tejto malej drobnosti sa žiadne iné mínusy na festivale nevyskytli. Aj tak však organizátori podujatia pre budúci ročník počítajú s tým, že
výčapov bude ešte viac. „Okrem väčšieho množstva
piva môžeme sľúbiť aj skorší termín, doplníme program a aj atrakcie,“ dodáva na záver Janko Kulich.
(li)
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ZÓNY URČENÉ
NA VENČENIE PSOV

Pohyb psov na území mesta Žiar nad Hronom je
vymedzený vo VZN č. 1/2003 - §5.
Voľný pohyb psa, okrem nebezpečných psov, je
možný iba na miestach vymedzených týmto nariadením, a to:
•parcela č. KN 1793/1 (plocha na Ul. Tajovského),
•parcela č. KN 69/1, KN 280/1
(plocha na Ul. Š. Moysesa pri radových
garážach, v smere na Ulicu Dukelských hrdinov),
•parcela č. KN 1149/5 (plocha na Ul. M. Benku,
pod Priorom).
Mapu mesta s fotkami zón určených na venčenie
psov nájdete na webovej stránke mesta www.ziar.
sk.
(r)
TERMÍN DRUHEJ SPLÁTKY MIESTNEHO
POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Mestský úrad v Žiari nad Hronom – Odbor
životného prostredia oznamuje platiteľom
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť uhradiť tento poplatok za rok 2013 v dvoch splátkach, aby druhú
splátku poplatku uhradili v termíne najneskôr
do 30. septembra 2013. Poplatok je možné
uhradiť na účet správcu dane č. 4005562844/7500
alebo do pokladne Mestského úradu v Žiari nad
Hronom. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný
symbol.
(r)

Babinec má za sebou prvé stretnutie

Jana Koczkášová v spoločnosti
žiarskeho Babinca.

Pred niekoľkými týždňami vznikol v Žiari
klub Babinec. Jeho zakladateľky sa v pondelok
16. septembra prvýkrát stretli so ženami, ktoré
chcú pracovať na osobnom rozvoji a hľadajú
odpovede na otázky, ako žiť svoje životy lepšie
a šťastnejšie.
Členstvom v klube každá žena získa množstvo
kontaktov, načerpá nové inšpirácie, strávi čas
v príjemnej spoločnosti a spozná úspešné ženy,
ktoré im prezradia svoje tajomstvo. Prvou úspešnou
ženou, ktorá prijala pozvanie, bola Jana Koczkášová.
Ako prítomným dámam prezradila, prekonala
bankrot osobného života, kedy sa jej rozbilo všetko,
na čom stál celý jej život. Pomohlo jej však pochopenie, že jej úlohou je pomáhať ľuďom nadobudnúť
vnútorný pokoj, šťastie, harmóniu, a tým aj zdravie.
Ako terapeutka dnes pomáha ľuďom žiť zdravšie,
plnohodnotnejšie, spokojnejšie a harmonickejšie.
„Babinec vznikol najmä preto, že je veľa žien,
ktoré sa hľadajú, veľa žien viac či menej spokojných,
takých, ktoré možno aj niečo chcú, ale nevedia čo
a nevedia, ako na tú svoju zvláštnu nespokojnosť
nájsť záplatu,“ hovorí Mariana Páleníková, jedna
zo zakladajúcich členiek klubu a dodáva: „My, ktoré

sme sa Babinec rozhodli založiť, sa už nejaký ten piatok motáme okolo poznania samých seba a možno
sme už aj nejaký kameň či balvan na svojej ceste
preskočili. Vieme, že taký skok cez balvan, hoci aj
v momente skoku a veľmi ťažký, nás kamsi posunul
a v konečnom dôsledku pohladil dušu a priniesol
pre ňu pokoj.“ Zakladajúce členky chcú pomôcť
ženám posunúť ich život ďalej. „Cítili sme potrebu
ukázať ženám niečo nové, inšpirujúce, skúsiť im
pomôcť v osobnostnom raste a aby nesedeli vždy
len doma alebo v práci, ale aby prišli do kolektívu,
kde sa niečo deje. Príjemne ma prekvapilo už prvé
stretnutie a určite budem veľmi pozorne načúvať,
čo ženy chcú,“ dopĺňa Mária Biesová a Michaela
Pribilincová sa pripája: „Chceme spojiť potenciál a
schopnosti jednotlivých žien, aby sa vzájomne podporili, a tak rýchlejšie napredovali vo svojom osobnostnom raste. I keď niektoré ženy si uvedomujú,
že majú všetko, čo by si mohli priať - dobré zamestnanie, harmonickú rodinu, môžu v sebe pociťovať
nespokojnosť, ktorú nedokážu identifikovať.
A práve ta nespokojnosť vyviera z ľudskej potreby
neustáleho rastu. Stagnácia nás robí nespokojnými,
preto Babinec ponúka aktivity, v ktorých si každá
môže vybrať práve tie, ktoré ju posunú vpred. Nemá
význam byť šťastnou ženou medzi nespokojnými
ženami.“

Stretnutia každý mesiac
Postupne na ďalších stretnutiach tak budú členky
Babinca spoločne hľadať cestu a prostriedky
na dosiahnutie svojich konkrétnych osobných
cieľov. Jedným z prostriedkov bude napríklad aj
pomoc začínajúcim podnikateľkám. „Cieľom je
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prebrať zodpovednosť za svoj život, za všetko dobré aj zlé, čo sa im každý deň deje. Necítiť sa ako
obeť a viniť za svoje neúspechy a problémy okolie,
ale vytvárať zmeny od samej seba, a tak si tvoriť
svet, v ktorom chceme žiť,“ konkretizuje ciele klubu
Michaela a ďalej spresňuje: „Chceme ženy naučiť
prekonávať zónu komfortu, aby sme nezotrvávali
v situáciách a vzťahoch, ktoré nám robia vrásky
na čele, ale nemáme odvahu niečo s tým urobiť.
Naučiť sa prekonávať strach, odbúrať naše vnútorné
bariéry, ktoré nás brzdia v dosahovaní našich cieľov.
Nezanedbateľná je aj práca na sebe samej. Spoznať
sa – prijať sa – rozvíjať sa.“
Stretnutia sa budú konať v mesačných intervaloch,
postupom času podľa záujmu aj častejšie. Počas
týchto stretnutí sa ženy budú venovať teoretických veciam, ako sú prednášky úspešných žien či
literatúra, ale aj praktických veciam, ako napríklad
výrobe medovníkov či maľovaniu na hodváb.
„Chceme organizovať semináre a workshopy venované osobnému rozvoju. Podľa záujmu aj víkendové pobyty zamerané na rozvoj osobnosti, a to aj
pre celé rodiny,“ vymenúva Páleníková. Na stretnutia
bude Babinec využívať priestory Mestskej obývačky,
príp. priestory MsKC. Ak sa niektorá z vás rozhodne
stať členkou, stačí napísať e-mailom na: babineczh@
gmail.com. Prihlášku nájdete aj na recepcii MsÚ.
Do budúcna sa klub chce transformovať na
občianske združenie. Do konca roka by tak jeho
členky mohli získavať na svoju činnosť aj grantové
finančné prostriedky. Členky budú o všetkom včas
informované. Viac sa dozviete aj na sociálnej sieti
facebook/babinec ZH. Do konca septembra by mala
byť pripravená aj webová stránka.
(li)

Mestské noviny | 24. september 2013

5

SPRAVODAJSTVO

Univerzita tretieho veku pokračuje druhým ročníkom
Po letných prázdninách bol v Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici otvorený nový
akademický rok 2013/2014. Táto udalosť otvára nový akademický rok aj v Univerzite
tretieho veku Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, stredisko Žiar nad Hronom (UTV ZH).
V akademickom roku 2013/2014 pokračujú tieto
študijné programy:
•Zdravoveda
•Informatika
•Záhradníctvo a záhradná architektúra
•Psychológia
•Kresba a maľba
Miesto vzdelávania sa nemení, lekcie jednotlivých
študijných programov Zdravoveda, Informatika,

Psychológia a Záhradníctvo a záhradná architektúra budú prebiehať v Základnej škole na Ul. M. R.
Štefánika (2. ZŠ), lekcie študijného programu Kresba
a maľba v ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej (ZUŠ).
Pozývame všetkých zapísaných študentov UTV
ZH na prvé lekcie, ktoré sa uskutočnia:
Študijný program Zdravoveda: streda 2. októbra
o 15.30 hod. v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, prízemie,
učebňa VI. B.
Študijný program Informatika: pondelok 30. septembra o 15.30 hod. v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, prízemie, učebňa výpočtovej techniky.
Študijný program Záhradníctvo a záhradná architektúra: pondelok 30. septembra o 15.30 hod.
v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, prvé poschodie vpravo,
učebňa biológie.
Študijný program Psychológia:
utorok 1. októbra o 16.00 hod. v ZŠ na Ul. M. R.
Štefánika, prístavba, poschodie, žiacka knižnica.
Študijný program Kresba a maľba: streda 2. októbra o 15.30 hod. v ZUŠ, učebňa výtvarnej výchovy.
Upozorňujeme študentov, aby do času konania
prvej lekcie sledovali stránku www.ziar.sk, kde budú
v prípade potreby uverejnené zmeny.
Mgr. Ján Sitarčík, CCV UMB

UZÁVIERKA ULICE POČAS KONANIA
JARMOKU

V dňoch 11. a 12. októbra 2013 sa uskutoční
v našom meste tradičný Žiarsky jarmok. Z toho
dôvodu bude pre cestnú premávku uzatvorená
Ulica Andreja Kmeťa v dňoch od 11. októbra
(piatok) od 4.00 hod. až do 12.októbra (sobota)
do 20.00 hod.
V tejto súvislosti preto nebudú v uvedenom
čase v piatok a sobotu obsluhované autobusové
zastávky MHD na Ul. Dukelských hrdinov,
Ul. Kmeťovej a Ul. Hviezdoslavovej. Náhradná –
dočasná zastávka bude na Ulici A. Dubčeka, v blízkosti cukrárne. Spoje MHD budú opäť premávať
podľa platných cestovných poriadkov dňa 12. októbra od 20.00 hod.
(r)

VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Žiar nad Hronom si sídlom na Ul. Š. Moysesa 46 v zmysle zákona
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

referent stavebného úradu
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné odborné vzdelanie so stavebným zameraním alebo
vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo právneho zamerania,
- odborná spôsobilosť pre výkon štátnej správy v stavebníctve,
- predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov.
Iné kritériá a požiadavky:
- dobré komunikačné, organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- ovládanie práce s PC,
- prax v príslušnom odbore 5 rokov.
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť :
- prihlášku do výberového konania,
- profesijný životopis a motivačný list,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- overená kópia dokladu o odbornej spôsobilosti pre výkon štátnej správy
v stavebníctve,
- výpis z registra trestov
(nie starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby
výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov).
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte
so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obílke (poštou alebo osobne)
najneskňr do 8. 10. 2013 na adresu: Mestský úrad, ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19
Žiar nad Hronom s označením “ SÚ - výberové konanie” - neotvárať. Termín a
miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom,
ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní
pred termínom jeho konania.

Každá záujemkyňa, ktorá sa rozhodne stať členkou Babinca, automaticky získava viaceré výhody. Prvou výhodou, ktorú môžu členky využiť už čoskoro, je
zľava 30 eur na seminár Cesta. Bližšie informácie získate na e-mailovej adrese:
babineczh@gmail.com.
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Na pulty sa dostáva druhá kniha Evelin Červienkovej
Žiarska rodáčka Evelin Červienková pred časom vydala svoju knižnú prvotinu s názvom
Všetci moji muži. V týchto dňoch sa na pulty
kníhkupectiev dostáva už jej druhá kniha s názvom Dostanem ťa!
Predpokladaný dátum vydania druhej knihy mladej spisovateľky je 20. septembra. Na október je
so spisovateľkou naplánovaná aj beseda v žiarskej
Knižnici Michala Chrásteka. „Kniha je o tom, ako
život mieša karty, bez ohľadu na náš názor,“ prezrádza Evelin a pokračuje: „Určená je mladej vetve,
povedala by som tak 20-ročným a starším. Nie je
to žiadna hlboká psychologicko – analytická kniha. Je o životnom príbehu, ktorý sa môže prihodiť
hocikomu. Hocikto z nás môže v živote naraziť na
blázna. Ak už aj niekto nenarazil.“
Knihu písala Evelin 4 mesiace. Ako hovorí – naplno. „Hneď potom, ako mi vyšiel prvý román, sadla
som si k počítaču a dávala to všetko von. Námet

som nosila v hlave už dlhšie, niečo som ešte odsledovala v okolí, niečo našla v múdrej odbornej
literatúre, o niečom sa poradila s kompetentnými a nakoniec som rukopis poslala vydavateľovi,“
spresňuje informácie Evelin.

O čom je kniha
Kniha je o tom, ako život mieša karty. Bez ohľadu na náš názor. Bez ohľadu na to, čo (ne)chceme.
Bez ohľadu na všetko. O tom, ako sa Táňa nechala
vohnať do vzťahu, ktorý vlastne ani sama nechcela,
no ľútosť a nátlak Tibora boli silnejšie a ona si povedala, že to teda skúsi. Veď ten chlap už na svete
nemá nikoho. Ostal sám. A ona, tá, ktorá od mala
každému pomáha, sa ho ujala. Až po pár rokoch v
manželstve prišla na to, že niečo nie je celkom v poriadku a Tibor sa začal prejavovať v plnej kráse. Alebo lepšie povedané, v plnej špatnosti. Ukázalo sa,
že trpí emočnou poruchou osobnosti, ktorá môže

Život nie je syr

za všetko zlo, ktoré sa
okolo Táni rozpútalo.
Ako v každom príbehu, aj tu je jeden ten
zlý a druhý ten dobrý.
Tak ako Adrián, ktorý
nedovolí Táni padnúť
na dno a snaží sa ju
udržať nad vodou.
Snaží sa ju ochrániť
pred Tiborom. Ako
hlavný vyšetrovateľ
prípadu, do ktorého sa
Tibor zapletie, sa snaží
udržať Táňu čo najďalej od jej manžela. Za každú
cenu. Tiež veľa riskuje, no je zástancom hesla, že
risk je zisk. A ako hovorí aj názov knihy, Dostanem
ťa! – kto koho a kam a ako a prečo, si treba prečítať.
(li)

Fotografický workshop zadarmo

Počas dvoch dní 5. a 6. októbra sa v žiarskom Mestskom kultúrnom centre uskutoční festival Ochutnávka šťastia, na ktorom vystúpia viacerí známi prednášatelia
a motivační rečníci. Festival bude obohatený aj o premiéru miestneho divadla Experimental duo s názvom Život nie je syr.
Experimental duo.
Hra znázorní zábavný a poučný príbeh, ktorý je inšpirovaný knihou Spencera Johnsona
Kam sa podel môj syr?. Dej sa odohráva v nereálnom svete, v bludisku, kde postavy
nachádzajú svoje šťastie, ale i nešťastie v syre. Posolstvom hry, rovnako ako aj knihy, je poznanie, že nie všetko, čo sa nám na začiatku vidí zlé, také skutočne je. Pod
dramaturgiu a réžiu sa podpísal Edo Šebian, hlavné postavy zahrajú Marek a Tomáš
z Experimental duo. Vstupné na divadlo, ktoré zároveň slúži ako permanentka na
celý festival, stojí 7 eur, pre držiteľov Karty Žiarčana 5 eur.
Tomáša a Mareka potešila príležitosť spracovať hru na základe knihy s tým, že ju
s pomocou MsKC aj odprezentujú. „Ten, kto čítal túto knihu, bude trochu prekvapený, že naše predstavenie nejde presne podľa dejovej línie v knihe,“ vysvetľuje Tomáš
a pokračuje: „Myšlienka je, samozrejme, zachovaná a dokonca rozvitá. Ten kto nečítal
knihu, tak by mal vedieť, že naše predstavenie je o hľadaní šťastia v našom každodennom bludisku. Keď sa nám naše šťastie zo života vytratí, tak by sa človek nemal
báť vykročiť do neznáma a hľadať svoje šťastie v neznámom prostredí.“

Na režisérsku stoličku zasadol Edo Šebian

Po prečítaní knihy mali herci nejaké myšlienky v hlave, ktoré sa snažili dať na papier.
Buď sa stretli ako praví umelci – v krčme s perom v ruke a vymýšľali, čo bude v hre,
alebo sa stretli online. „Externe nám pomáhal aj kamarát študujúci v Prahe. Na réžiu
a dramaturgiu sme oslovili Eda Šebiana. Sme z neho nadšení, naša hra dostala krajší divadelnejší rozmer. Edo Šebian je jednoznačne osobnosť ochotníckeho divadla,
vidno to na každej skúške, ktorú s ním máme a sme veľmi radi, že nás vedie,“ hovorí
nadšene Tomáš, ktorý spolu s Marekom pracoval na scenári od konca marca. „Je to
náročná cesta. Málo ľudí si uvedomuje, koľko času stojí vytvoriť divadelné predstavenie v Žiari. Najväčší problém sme mali nájsť ochotných ľudí s voľným časom, ktorí
by nám pomohli s divadelným predstavením, či už herecky, alebo technicky. Ale som
rád, že sme to zvládli a že teraz už iba dolaďujeme a finalizujeme naše predstavenie,“
prezrádza ďalej Tomáš.
Kniha má jasný koniec. Človek by mal nájsť v sebe vieru, ísť do bludiska a hľadať
nový syr s tým, že ho aj nájde. Divadelná hra je, naopak, skôr humorne ladená s otvoreným koncom. „Hra by mala trvať približne 40 minút. Kniha bola na jedno zhltnutie,
podobne to bude aj s predstavením. Takže nečakajte dvojhodinovú trilógiu s reklamnými pauzami,“ sľubuje Tomáš. Predstavenia budú dve. Prvé bude 5. októbra
o 18-tej hodine v rámci festivalu Ochutnávka šťastia. Druhé sa uskutoční 13. októbra
rovnako o 18-tej hodine. Obe predstavenia sa odohrajú v Divadelnej sále v MsKC.
Experimental duo tvoria Tomáš a Marek. Tomáš má dlhoročné skúsenosti s divadelnými improvizáciami a Marek s ochotníckym divadlom. So svojím programom
nepravidelne vystupujú v Čajovni za rohom viac ako rok. Experimental duo nájdete
aj na sociálnej sieti www.facebook.com/experimentalduo.
(li)
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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
ma: dominika.svecova@ziar.sk
Prioritne budú uprednostóvaní stredoškoláci a Žiarčania do 30
rokov. Počet účastníkov na workshop je max. 10 osôb.
(r)
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Hlavne sa nikdy nevzdať!
by to bola cenná skúsenosť, no prepásť jedinečnú
šancu len tak, bez námahy, to by som nedokázal
urobiť. Vedel som, že prišiel čas ísť naplno.“

Čo si dokáže ľudská myseľ predstaviť a čomu uveriť, to dokáže aj
dosiahnuť.
(Napoleon Hill)
Drina, túžba a obrovské odhodlanie dostali
mladého, iba 21-ročného odchovanca žiarskeho Basketbalového klubu MŠK, Andreja Slávika
do Ameriky. V zaoceánskej krajine sa venuje
štúdiu, a, ako inak, rozvíja svoj športový talent.
Basketbal sprevádza Andreja celý život. Jeho otec
Miloš sa totiž basketbalu dlhé roky venuje na profesionálnej úrovni. „Bez debaty, basketbal je súčasťou
našej rodiny. Fascinoval ma, odkedy si pamätám,
no a neopustilo ma to dodnes. Naozaj intenzívne
som sa mu začal venovať v druhej triede na základnej škole, teda ako 7 – 8-ročný,“ spomína 204 centimetrov vysoký mladík, ktorý svojmu koníčku zostal
verný celých 14 rokov. Za tú dobu prešiel rôznymi
mládežníckymi reprezentačnými kategóriami.
Okrem toho, že bol hráčom slovenskej basketbalovej reprezentácie do 16 rokov, v rovnakom veku
so žiarskymi kadetmi získal titul majstra Slovenska.
Následne odišiel do BK Prostějov, kde zotrval tri
roky. Úspešne ukončil štúdium na športovom gymnáziu. Svoje kroky potom nasmeroval do BK Levice,
kde hral za mužov.

Šanca, ktorá sa neodmieta
Andrej sa považuje za človeka, ktorý rád sníva,
rád si dáva nové predsavzatia, no oboma nohami
pri tom stojí pevne na zemi. Príležitosť, ktorá si ho
počkala v Leviciach, bola pre neho o to radostnejšia. „Jeden zo spoluhráčov mi povedal o možnosti
hrať basketbal v zahraničí,“ hovorí Andrej. Informácie mal z prvej ruky, keďže spoluhráč si zahraničným pobytom pred pár rokmi prešiel tiež. „Vyskúšal
som poslať svoje videá a zaujal som. Počas 5 mesiacov som absolvoval preduniverzitnú prípravu
v Prep School v Houstone. Hral som za tím Beacon
Prep. Na domácom zápase si ma všimol Bill Evans,
tréner Idaho State Univerzity, a rozhodol sa ma
angažovať,“ vysvetľuje mladý športovec. Zhodou
okolností, rovnaký americký tréner mal pod svojím
patronátom aj Andrejovho kolegu z Levíc. Radosť
z príležitosti hrať prestížnu vysokoškolskú ligu
NCAA však išla ruka v ruke s tvrdou prácou.

Konkurencia na každom kroku
Andrej je v Amerike bez svojej rodiny. Nové priateľstvá ešte len nadväzuje. S problémami všedných
dní sa teda musí nateraz popasovať sám. „Zatiaľ
som milo prekvapený. Ľudia sú tu srdeční a priateľskí. Presne ako v amerických filmoch,“ smeje sa
Andrej. Ani pohostinnosť a vľúdnosť miestnych
však nezmení fakt, že konkurencia je na severnom
kontinente väčšia ako kdekoľvek inde. Odchovanec
žiarskeho klubu teda nemôže ani na chvíľu poľaviť.
Dvojfázové tréningy a návrat ku knihám, tým teraz
žije. „Človeka to musí baviť. Do tohto sa nedá nútiť.
Priveľa tomu musíte obetovať,“ zamýšľa sa športovec, ktorý sa osvedčil ako podkošový a silový hráč
s číslom 21 na drese.

Gigantický svet
Andrej si je plne vedomý, že práve basketbal mu
v súčasnosti dláždi cestu ku kvalitnému vzdelaniu
zahraničnej úrovne, navyše si osvojuje svetovo rešpektovaný jazyk. „Prvé dni bolo pre mňa zážitkom
už len to, že som tu. Teraz nastala realita,“ usmieva
sa Andrej, ktorý svoj život v zahraničí vníma ako obrovskú príležitosť. „Obrovské je tu všetko. Športové
haly s nekonečnou kapacitou, 10-tisícové masy fanúšikov, obrovská popularita a sledovanosť zápasov, keď prebieha univerzitné finále, tak sa nehrá
žiadny zápas NBA. Taktiež miestne univerzity sú
obrovské. Majú bežne cez 15-tisíc študentov. Keďže
kluby ako také tu nie sú, každá univerzita má svoj
vlastný tím. V prvej divízii je 350 tímov. Divízie sú
tri,“ vyratúva Andrej. „V škole to tiež nie je sranda.

Sme tu hráči z celého sveta. Ako náhle klesne študent pod určitý priemer, môžu ho vyhodiť z tímu,“
hovorí Andrej, ktorý ale vzápätí dodáva, že kluby
sa o svojich zverencov starajú. V prípade, že niekto
z nich potrebuje, zabezpečia mu napríklad aj doučovanie.

Hnacím motorom je viera

Vydať zo seba maximum
Vysoký Žiarčan mal tak odrazu otvorené dvere
do veľkého sveta basketbalu, a to priamo v jeho
športovej veľmoci. Skúšku v „telocvični“ zložil na
výbornú. Potrebné však bolo zvládnuť aj náročný
vedomostný test, samozrejme, v cudzom jazyku.
Iba tak mohol Andrej získať vysokoškolské štipendium a začať žiť svoj americký sen. „Basketbal je
tu veľmi obľúbený. Mnoho mladých chlapcov má
záujem hrať, nie každý však prejde testom a získa
štipendium,“ pokračuje Andrej, ktorý počas piatich
mesiacov zabral na maximum. A vyplatilo sa! „Iste,
vedel som, že keď to nevyjde, svet sa nezrúti. Aj tak

Andrej Slávik.

V súboji so súpermi.

Na „skusy“ do zahraničia chcel Andrej vycestovať
vždy. Prirodzene, keď sa mu naskytla príležitosť,
chopil sa jej tak pevne, aby sa mu nevyšmykla. Držať ju chce čo najdlhšie „Rád by som tu zostal celé
4 roky. Ak budem zdravý a všetko bude v poriadku,
v basketbale budem pokračovať aj potom, avšak
závisí to od mnohých okolností.,“ uvažuje nahlas.
Napriek tomu, že úrovňou svojej hry by sa chcel
priblížiť Kevinovi Garnettovi z NBA, svoju budúcnosť Andrej vidí skôr v európskom basketbale. „V
živote sa môže stať čokoľvek, čo človeku skríži plány, ale aj tak som zástancom toho, že pokiaľ človek
po niečom túži, je v jeho silách túžbu si naplniť.
Všetky moje doterajšie úspechy sú tvrdo vydreté.
Samozrejme, sú aj ťažké chvíle. Dopredu ma však
ženie vedomie, že pri mne stojí rodina. Veria vo
mňa priatelia, bývalí tréneri, spoluhráči, ja v seba
verím. Dúfam, že budem mať dostatok síl splniť si
sen: Byť na seba hrdý!“
(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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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Staroslovienská chrámová pieseň
BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad
Hronom a NBÚ - Múzeum mincí a medailí Kremnica srdečne pozývajú priaznivcov krásy utkanej z
nôt, tónov a melódií na regionálnu prehliadku speváckych zborov Staroslovienská chrámová pieseň,
ktorou si zároveň pripomenieme výročie príchodu
vierozvestcov na naše územie.
Prehliadka
speváckych
zborov
sa
uskutoční v nedeľu 29. septembra v
Kostole Svätej Kataríny v Kremnici so začiatkom o
16.00 hod. Prehliadky sa zúčastnia známe spevácke
zbory z okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica
a Žarnovica, ktoré sú zárukou hodnotného umeleckého zážitku.
•Najkrajšia torta
Už len niekoľko dní ostáva na zapojenie sa
do súťaže o Najkrajšiu tortu 2013. Prihlášku spolu
so súťažnými propozíciami nájdete na www.osvetaziar.sk. Nepremeškajte svoju šancu prezentovať
svoju tvorbu širokej verejnosti. Uzávierka prihlášok:
1.10.2013
•Kurz dojčenia s praktickými ukážkami
BBSK- Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom pripravuje na mesiac október Kurz
dojčenia s praktickými ukážkami s certifikovanou laktačnou poradkyňou. V prípade záujmu o
tento kurz nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0905 215 848 a na e-mailovej adrese:
ivkaznavova@gmail.com

Hľadám domov
Základná škola na Ul. Dr. Janského 2
a Mestské kultúrne centrum
v Žiari nad Hronom vás srdečne pozývajú
na stretnutie s ľudovými tradíciami

Lekvár na Jednotku
Podujatie sa uskutoční
v piatok 27. septembra od 9.00 hod.
v areáli Základnej školy na Ul. Dr. Janského.
Hlavný program od 14.00 hod.
• tradičné varenie

a ochutnávka pravého
slivkové ho lekváru

• varenie trhancov,
pečenie lokší, langošov a
slivkových koláčov
• vystúpenia
folklórnych kolektívov Grúnčanka,
MSS Sekera, FS Hron a DFS Hronček
• ukážky detských hier

našich starých rodičov

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•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.
•Planetárium deťom – Martin a hviezda
Program pre predškolákov. Rozprávanie o chlapcovi
Martinovi a jeho veľkej túžbe dostať sa k tej najkrajšej
hviezde na oblohe. Či sa mu to podarí a čo všetko na
svojej ceste objaví, vyrozpráva príbeh venovaný najstarším škôlkarom. V UFO sále si deti v interaktívnom
rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje
znalosti o astronómii a na záver, v prípade priaznivého
počasia, si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha astronomickým ďalekohľadom. Dňa 27. septembra o 18.00
hod.
•Hrozba z nebies
Nie raz sa už v histórii stalo, že Zem bola zasiahnutá
veľkými asteroidmi. Takáto zrážka znamená pre ekosystém planéty vždy vážne následky. Aké najznámejšie prípady podobných udalostí poznáme? Hrozí aj
dnes planéte Zem bezprostredné nebezpečenstvo?
Vieme sa proti prípadnej hrozbe z vesmíru v súčasnosti účinne brániť?
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále doplní
demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetária
a sprievodným slovom lektora.
Za priaznivého počasia sa uskutoční pozorovanie
večernej oblohy ďalekohľadom. Dňa 27. septembra
o 20.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou - Náš pohľad na
oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty ľudského
poznania vám vyrozpráva náš multimediálny program
s využitím možností planetária. Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickou technikou. Dňa 4. októbra o 20.00 hod.
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ZACK

Zack je asi 3-ročný
psíček, je menšieho
vzrastu (do 10 kg).
Spočiatku
býva
trošku nedôverčivý, ale hneď ako sa
„oťuká“ je z neho
super spoločník. So psíkmi aj sučkami je znášanlivý, je kompletne veterinárne ošetrený (kastrácia, očkovanie, čipovanie).
BAXO

Baxo je 3-ročný labrador.
Je aktívny, ťažko sa mu však
určuje vek, pretože vyzerá
mladý. Zuby má chudák úplne zbrúsené, akoby sa snažil
odniekiaľ vyhrýzť von. Je odčervený, očkovaný, čipovaný a
kastrovaný.
DUPLO

Duplo je mladý psík čokoládovej farby, zrejme mix
jazvečíka a toho najlepšieho
z ulice. Je veľmi milý, priateľský, znášanlivý – ideálny rodinný psík. Vhodný do bytu
alebo do domu s prístupom do vnútra. Je kastrovaný, očkovaný a čipovaný.
KUKO

Kuko je naozaj originál – psík s krátkymi
labkami, dlhým telom,
s jedným uškom dole
a druhým do strany. Je
mladý, má asi 1 – 2 roky,
je veľmi milý k ľuďom aj ku psíkom. Je vhodný do
bytu alebo domu s prístupom do vnútra (min. v
zimných mesiacoch). Je kastrovaný, očkovaný a
čipovaný.
ŠMOLKO
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

24. 9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
25. 9. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
26. 9. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
27. 9. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
28. 9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
29. 9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3, Ul. SNP 100
30 .9. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
1.10. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
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

28.9. MUDr. Elena Považancová, Dr. Janského 15,
Žiar nad Hronom (679 09 48)
29.9. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
5.10. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
6.10. MUDr. Ingrid Kupcová, Dr. Janského 2, Žiar
nad Hronom (672 22 72)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

noviny.ziar.sk

Šmolko je nemecký
špic alebo jeho kríženec,
má nádhernú a jemnú bielu srsť. Je trošku
opatrný, ale veľmi milý a
jemný, je tiež znášanlivý
so psíkmi. Je vhodný do
bytu alebo rodinného
domu, bude skvelým
spoločník do rodiny.
Môže ísť aj k starším ľuďom, je pokojný a dobre ovládateľný. Má približne 1 – 2 roky, je kastrovaný, očkovaný a čipovaný.
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 chladničku Calex 175. T: 045/672 65 95
4/19
•Predám kuchynský stôl a bielu skriňu s nadstavcom. T:
5/19
045/672 65 95
•Predám hliníkovo-umakartovú vešiakovú stenu 80 x
200 cm – cena: 10 €, dvere na sprchovací kút 80 x 175 cm
– cena: 10 €, buginu červenú – cena: 10 €, dvojkolesovú
káru – cena: 20 €. T: 0903 407 817
7/19
•Predám staré drevené rámy z obrazov, zasklené obrazy,
poštové známky, etikety z liehovín, zo syrov a čokolád,
cestovné kufre (1 x použité) kolieskové, vinotéku na 18
fliaš (úplne novú) – chladnička na fľaše. T: 0907 363 8358/19
•Ponúkam na predaj 80-basovú harmoniku v dobrom
stave, červenej farby, je preskúšaná odborníkom. Cena
9/19
dohodou. T: 0944 589 635
•Predám prenosnú skladaciu postieľku - cena: 9 €,
autosedačky vajíčka, 2 ks - cena: 4 a 6 €. Treba vidieť. T:
14/19
0940 757 191
•Predám funkčnú kombinovanú chladničku CALEX CM
345. Úžitkový objem chladiaceho priestoru je 188 litrov,
úžitkový objem mraziaceho priestoru je 113 litrov. Symbolická cena: 30 €. T: 0903 493 907
25/19

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•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
2/19
•Predám alebo prenajmem obchodné priestory, 175 m 2.
T: 0915 233 347 - volať po – pia
3/19
•Predám záhradu s výmerou 549 m 2, so záhradnou
chatkou, v Lutile, pri Lutilskom potoku (pod bývalou
základnou školou). Cena dohodou. T: 0944 291 627 6/19
•Predám trojizbový tehlový byt v blízkosti námestia. T:
0907 841 521
10/19
•Predám 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Cena:
21 000 €. T: 0911 145 549
21/19
•Predám rodinný dom v ZH - Šášovské Podhradie - Píla.
Cena dohodou. T: 0903 178 838, 0907 806 779
23/19
•Predám 2-izbový byt, blízko centra mesta v ZH, po
kompletnej rekonštrukcii. Nová elektrina, stierky, radiátory, kuchynská linka, v kúpeľni je spravený sprchový kút.
Treba vidieť. Len vážny záujemca. T: 0918 527 307
32/19

•Predám záhradku, 549 m 2, so záhradnou chatkou,
pri Lutilskom potoku v Lutile (smer bývalá ZŠ). T: 0944
291 627
34/19
•Predám RD v Sklených Tepliciach (4 izby, kuchyňa,
kúpeľňa + WC, komora, kotolňa). Plastové okná. Ústredné
kúrenie na pevné palivo. K domu prislúcha garáž, záhrada
a vlastná studňa. K domu vedie asfaltová prístupová cesta. Dom je podpivničený. Cena dohodou. T: 0911 848 071
35/19

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem izbu v dvojizbovom byte. Cena: 125 €
vrátane energií. T: +420 737 060 658
1/19
•Môžem poskytnúť ubytovanie 1 osobe, najlepšie
študentke v trojizbovom byte, v ktorom bývam. T: 0907
857 748
16/19
•Hľadám prenájom v ZH a blízkom okolí, garsónka alebo
1-izbový byt, aspoň čiastočne zariadený, výška nájmu do
17/19
200 - 250 € s energiami. T: 0908 275 082
•Prenajmem lukratívne priestory vhodné pre kanceláriu
alebo ambulanciu. Nájom po dohode. T: 0918 923 57219/19
•Prenajmem 4-izbový byt, nezariadený, čiastočne prerobený, časť Pod vŕšky. Cena: 350 € + depozit. T: 0905
731 140
22/19
•Dám do prenájmu 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, po
kompletnej rekonštrukcii. Voľný ihneď. T: 0904 522 74624/19
•Dám do prenájmu v ZH 2-izbový zariadený byt, voľný
od októbra. T: 0915 068 880
26/19
•Dám do prenájmu nezariadený 2-izbový byt na Etape,
v slušnom vchode. Cena s energiami: 275 €. T: 0902
521 134, 045/672 56 91
27/19
•Prenajmem 2-izbový byt v ZH, dlhodobo, max. 3 osoby.
Cena: 300 € aj s energiami. T: 0918 527 307

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

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

AUTO – MOTO
•Predám Citroen Xsara 1,4, r. v. 2000, ťažné zariadenie,

•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:
P172/2013:
Panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, pôvodný stav . Nová cena 10.600 EUR (pôvodná cena:
15.500 EUR), výmera: 22 m2
P154/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný stav. Cena: 21.000 EUR, výmera: 35 m2
P224/2013:
1-izbový tehlový byt – bezbariérový v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, pôvodný stav. Cena: 19.990 EUR, výmera: 37 m2
P098/2012:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta, pôvodný stav. Cena: 28.560 EUR, výmera: 43 m2
P220/2013:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 25.000 EUR, výmera: 48 m2
P197/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný stav - zachovalý. Nová cena: 22.500 EUR, (pôvodná cena
26.500 EUR), výmera: 49 m2
P218/2013:
2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 33.000 EUR,
výmera: 49 m2
P215/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 26.000
EUR, výmera: 51 m2
P194/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, pôvodný stav. Nová cena: 24.000 EUR, (pôvodná cena 27.000 EUR), výmera 55 m2
P229/2013:
2-izbový panelový byt loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 39.990 EUR, výmera: 62
m2
P219/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, pôvodný stav. Cena: 24.900 EUR, výmera: 63 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 41.000 EUR, (pôvodná cena 42.000 EUR), výmera: 69 m2
P213/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 42.000 EUR, výmera: 72 m2
P212/2013:
3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 45.000 EUR, výmera: 82 m2
P061/2011:
4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Nám.
Matice slovenskej, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 52.000
EUR, (pôvodná cena 67.000 EUR), výmera: 80 m2

33/19

•Kúpim 4-izbový byt v blízkosti námestia. T: 0917
718 926
12/19
•Kúpim garáž v blízkom okolí námestia. T: 0905 822 601,
0905 437 356
15/19

Práce v inžinierskej geodézii:

P214/2013:
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, kompletná rekonštrukcia. Cena: 58.000 EUR,
výmera: 83 m2
P177/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 52.000
EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera: 84 m2
DOMY:
P151/2012:
Rozostavaný RD v Lutile. Nová cena: 99.000 EUR, (pôvodná
cena 110.000 EUR), zastavaná plocha: 298 m2, úžitková plocha:
360 m2, výmera pozemku: 1.819 m2
P193/2013:
RD v Slaskej, pôvodný stav. Cena: 53.000 EUR, zastavaná plocha: 157 m2,výmera pozemku: 1.776 m2
P174/2013:
RD v Šášovskom Podhradí, pôvodný stav pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR, (pôvodná cena 26.500 EUR),
zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozemku: 595 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
zimné pneumatiky, STK/EK do 5/2014. Cena: 1 500 €.
Dohoda možná. T: 0907 615 188
28/19

noviny.ziar.sk

•Predám prívesný vozík Pongratz 180 U. Cena: 350 €. T:
0907 615 188
29/19
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POĎAKOVANIEtom,
Ďakujeme rodine, príbuzným,
priateľom, kolegom, susedom
a známym, ktorí prišli na poslednej ceste odprevadiť a rozlúčiť sa
s našim milovaným manželom,
otcom, bratom, starým otcom,
svokrom a švagrom
Vladimírom Gocníkom,
ktorý nás navždy opustil vo veku 64 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmieniť náš žiaľ.
Manželka s deťmi a ostatná rodina.
SPOMIENKAtĺk
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 24. septembra
si pripomíname 10 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá mamička a starká
Mária Husárová.
So smútkom a bolesťou v srdci spomínajú deti
s rodinami.

Spomeňte si na svojich najbližších
prostredníctvom MN
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
SPOMIENKAtĺk

*2.11.1939 – +7.10.2003
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 7. októbra si pripomíname už 10 rokov, kedy
nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec
Juraj Fujaček.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou na neho spomínajú syn Juraj
a dcéry Anka, Alena a Margita s rodinami.

SPOMIENKAtĺk
Kto v srdci žije, neumiera...
Dňa 30. septembra uplynie
5 rokov od chvíle, keď nás opustil
náš drahý manžel, otec a starý
otec
Milan Kukučka.
S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtĺk
Brány srdca otvorila dokorán
a zatvorila oči v tichu svojej duše.
1. októbra 2003
opustila krajinu života,
už v nej nemohla dlhšie zotrvať.
Ešte raz sa s láskou obzrela späť
a potom už stála medzi nimi
– zosnulá medzi zosnulými...
Odvtedy prešlo 10 rokov, ale stále nám chýba,
stále spomíname na milovanú manželku, mamu,
starkú, sestru, švagrinú
Annu Hlôškovú.
Spomínajte spolu s nami.
Manžel, syn Štefan s rodinou a syn Miloš s rodinou.
SPOMIENKAtĺk
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 26. septembra si pripomíname 9. výročie od chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný manžel, ocko
a deduško
Marko Hríbik.
Spomínajte s nami. Manželka s rodinou.
SPOMIENKAtĺk
Dňa 2. septembra sme si pripomenuli 20 rokov od chvíle, keď
nás navždy opustil náš manžel,
otec a dedko
Ing. Jaroslav Kuruc.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn
s rodinami.

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

Jazyková škola
ZARAZ
- pobočka Žiar nad Hronom
robí výberové konanie

na lektora nemeckého jazyka.
Pozícia vhodná aj pre absolventa.
Informácie: 0908 921 819,
e-mail.: martinknoska@zaraz.sk

noviny.ziar.sk
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Slávnostné otvorenie školského roka
na žiarskej hotelovke
Nový školský rok otvorili na žiarskej Strednej
škole obchodu a služieb netradičným spôsobom
v priestoroch Estrádnej sály Mestského kultúrneho
centra.
Krátkeho a dynamického programu sa zúčastnila aj poslankyňa NR SR, Viera Šedivcová, a poslanci
za Banskobystrický samosprávny kraj, Božena Kováčová a Daniel Gelien. Po štátnej hymne, poetickej vsuvke a
predstavení vedenia školy nasledoval príhovor nového
riaditeľa, Miroslava Krajčova, k žiakom, pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom i všetkým ostatným prítomným hosťom. Publiku sa tiež prihovorila aj
poslankyňa Šedivcová. Veríme, že slová nového riaditeľa i poslankyne o pracovaní na sebe, zdokonaľovaní sa a
o poctivom štúdiu padli na úrodnú pôdu a uvítanie nového školského roka bolo pre všetkých zúčastnených
vkusným, elegantným a príjemným zážitkom.
(pk)

Polstoročné umenie
50. ROČNÍK VÝTVARNÉHO SPEKTRA 2013

Umelci z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a
Banská Štiavnica nám ukázali čaro a krásu svojej
tvorby na jar v regionálnom kole neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Jarný salón v Žiari nad Hronom.
Neskôr časť z nich dostala priestor prezentovať sa

v krajskom kole Výtvarné spektrum v Banskej Bystrici.
Do celoslovenského kola Výtvarného spektra sa z nášho regiónu prebojovali až šiesti neprofesionálni výtvarníci.
Neprofesionálni výtvarníci z nášho regiónu predstavili svoju tvorbu aj na Art centrum synagóga v Trenčíne
6. septembra. Svoje diela vystavovali Roman Gašparík
z Lutily, Leonardo Lacher zo Žiaru nad Hronom, Alena
Pilníková z Trnavej Hory, Zuzana Romanovská z Kremnice a Peter Staník z Tekovskej Breznice.
Cena z celoslovenskej výtvarnej súťaže Výtvarné
spektrum 2013 putovala do Žiaru nad Hronom a získal
ju Michal Gáfrik za dielo Orol v technike airbrush.
Vystavujúcim a ocenením autorom ďakujeme
za úspešnú reprezentáciu, blahoželáme, a zároveň želáme veľa múz v ich ďalšej tvorbe.
Ivana Žňavová, BBSK – POS Žiar nad Hronom

Študenti dostali nové iPody
Prvý školský deň sa na Katolíckom gymnáziu
v Banskej Štiavnici niesol v duchu inovácie. Študentov po oficiálnych príhovoroch čakalo prekvapenie
v podobe iPadu.
Takýmto spôsobom chce škola integrovať moderné
technológie do procesu vyučovania, pričom šikovnú
pomôcku si pochvaľujú nielen študenti, ale i vyučujúci pedagógovia. Zariadenie obsahuje všetky študijné i
doplnkové materiály, ktoré menia vyučovací proces na
interaktívnu hru.
Ako si mohla škola dovoliť kúpu novej technológie,
dostupnej každému študentovi, sme sa spýtali riaditeľa
gymnázia, Karola Palášthyho. „IPady sa kupujú z dotácií, rodičia prispievajú symbolickou sumou pri nástupe
študenta do školy a po ukončení štúdia si ich študenti
odkupujú za sumu 30 eur, čím sa automaticky stanú ich
vlastníctvom.“
Banská Štiavnica je mesto dýchajúce históriou, je však
evidentné, že tradície a technologické inovácie môžu
kráčať ruka v ruke. Vyučovanie je pre žiakov určite jednoduchšie a ľahšie aj v zmysle odbremenia ich chrbtov
od tašiek plných starých učebníc a pracovných zošitov.
Tablet je malý a ľahko prenosný. „Je to veľmi praktická
vec, čo sa týka komunikácie medzi spolužiakmi. Môžeme si preposielať poznámky a nemusíme nosiť kopec

24. september 2013 | Mestské noviny

Prečítajte si

Pravidelne vám budeme prinášať pár tipov
na knihy, ktoré si môžete vypožičať v Mestskej
knižnici Michala Chrásteka. Okrem toho si ostatné novinky môžete pozrieť v on-line katalógu knižnice na stránke Mestského kultúrneho
centra.

Dan Brown:

Inferno – Peklo

Hľadaj a nájdeš! Čas sa kráti. Tieto slová znejú v hlave známemu harvardskému vedcovi a
ikonografovi Robertovi Langdonovi, keď sa zranený prebudí na nemocničnej posteli. Netuší,
kde je a ako sa tam dostal. Nevie vysvetliť ani to,
odkiaľ sa v jeho veciach vzal podivný predmet.
Čo má hľadať? Komu alebo čomu sa kráti čas?
V ohrození života spolu s mladou lekárkou Siennou
Brooksovou unikajú po uliciach Florencie, nádherného starobylého mesta, rodiska vynikajúceho básnika Danteho Alighieriho. Langdonovi sa postupne
vracia pamäť: pomocou veršov z Danteho temnej
epickej básne Peklo musia dešifrovať kódy ukryté v
slávnych dielach renesancie – v sochách, obrazoch,
budovách. Chcú tak vyriešiť záhadu a zabrániť katastrofe hroziacej ľudstvu. O výsledky pátrania sa
však zaujímajú aj iní a tí sa nezastavia pred ničím.

Jo Nesbo:
Prízraky

V uliciach Osla sa zjavila nová droga violín, opiát silnejší než heroín a vyvolávajúci oveľa väčšiu
závislosť. Mladý narkoman Gusto leží v byte na
podlahe, krváca a čoskoro zomrie. Za zvukov kostolných zvonov rekapituluje svoj životný príbeh.
Inšpektor Harry Hole sa po troch rokoch strávených
v zahraničí vracia do Nórska. Žiada bývalého policajného nadriadeného, aby mu umožnil vyšetriť
takmer uzavretý prípad vraždy. Dostane povolenie
navštíviť vo väzení údajného vraha, 18-ročného
chlapca, s ktorým ho však spája vlastná minulosť.
Vražda spočiatku nesie typické znaky násilia z drogového prostredia, ale rozrastie sa do rozmerov, o
ktorých sa Harrymu ani nesnívalo. Väčšina stôp totiž
vedie inam, do vyšších kruhov a inšpektor sa takisto
stáva nepohodlnou osobou. Vyšetrovanie smeruje
k prekvapujúcemu vyústeniu. A zatiaľ čo Harry pátra, Gusto pokračuje v rozprávaní svojho príbehu.

Elizabeth Adler:
Prosím, mlć

kníh“, pochvaľuje si pomôcku študentka Veronika. Internet plní v dnešnej dobe funkciu najväčšej vedeckej
knižnice sveta a vďaka iPadom a wifi pripojeniu k nej
majú študenti, ale i učitelia, neobmedzený prístup.
Neboja sa ale učitelia zneužitia možnosti pripojenia
na internet a možnosti navštevovať počas vyučovania
sociálne siete? „Ak študent zneužije tablet pri výučbe
na hranie hier, alebo surfovanie na sociálnych sieťach,
je upozornený. V prípade, že ani po upozornení neuposlúchne, študentovi sa iPad odoberie a on sa vzdeláva klasickým spôsobom“ dodáva Palášthy. Ak sa nový
spôsob výučby osvedčí, môže byť príkladom aj pre
ostatné školy a možným začiatkom modernizácie školstva na Slovensku.
Haike Ivaničová

noviny.ziar.sk

Pokojný život na malebnom kalifornskom pobreží sa v jeden búrlivý večer obráti Fen Dexterovej
naruby. Pred dverami sa jej nečakane objaví zakrvavený muž, ktorý tvrdí, že mal autonehodu. Údajne smeruje do San Francisca, aby objasnil vraždu
svojej snúbenice. Nepriaznivé počasie mu nedovolí
vyhľadať lekársku pomoc, a tak strávi noc vo Feninom dome na útese. Neskôr prichádza neznámy
na ošetrenie do nemocnice, kde na urgentnom
príjme pracuje Fenina neter, ktorá ho ošetrí a zoznámi s miestnymi vyšetrovateľmi, aby sa o prípade
vraždy svojej snúbenice dozvedel viac. Kto je však
v skutočnosti tento cudzinec? Čo má v úmysle?
Hrozí Fen a jej rodine nebezpečenstvo? Tento príbeh, plný šokujúcich zvratov, je ďalším dôkazom
o autorkinom nadaní pre stvárnenie jedinečných
ženských postáv a nečakanej zápletky. Udrží vás v
napätí od začiatku do konca.
(r)
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Seniori optimisti oslavovali
TANCE

Na začiatku roku 2002, iba pár mesiacov po založení ZO JDS v Žiari nad Hronom, sa sformovali spevácky a tanečný krúžok. Na začiatku ich tvorilo iba
zopár členov. Neskôr možnosť kultúrnej prezentácie oslovila viac a viac ľudí.
Ku koncu roka to už boli súbory s viac ako 20-timi
členmi. Po nesmelých počiatočných krokoch prišlo aj na
verejné vystúpenia pri rôznych príležitostiach v rámci
mesta Žiar nad Hronom. Odozva bola priaznivá, čo oba
súbory povzbudilo k tomu, aby v činnosti pokračovali.
Limitujúcim prvkom však bolo ošatenie súborov.
Skromne sme požiadali Nadáciu ZSNP a Slovalco o pomoc. K našej veľkej radosti nám vyhoveli. Následne sa
počet verejných vystúpení zvyšoval, a čo bolo dôležité,
tak aj mimo nášho mesta. Stali sme sa dodávateľmi kultúry pre iné obce a mestá.
Mesto nám výdatne pomáhalo pri organizovaní
regionálnych prehliadok spevákov seniorov, kde sme
hostili spevácke súbory z okresov Detva, Žarnovica
a Krupina. Samozrejmosťou sa stalo, že v Žiari nad Hronom sa mohli predstaviť aj všetky súbory z okresu.
Tanečníci okrem vystúpení pri rôznych príležitostiach sa pravidelne zúčastňovali na Majstrovstvách
Slovenska v choreografiách ako hostia. V tomto roku sa
Asociácia tanečného športu rozhodla do majstrovstiev
zaradiť aj kategóriu seniorov. Náš súbor s malou dušičkou podal prihlášku, lebo v tanečnom športe sa kategória seniorov začína v 35. roku veku. Náš priemerný vek
69,5 roka nás jasne predurčoval na posledné miesto.
Predpoklady sa aj naplnili, ale žiadny priepastný roz-

diel v kvalite vystúpenia sa nekonal. Naopak, napriek
poslednému miestu sme získali sympatie rozhodcov,
ako aj našich súperov, najmä keď sa dozvedeli, že naša
najstaršia tanečníčka má 82 rokov. Celej verejnosti sme
odkázali, že tanečný šport je možné robiť do neskorého
seniorského veku.
Pri príležitosti 10. výročia prvého verejného vystúpenia tanečný súbor 28. júna tohto roku usporiadal
benefičné vystúpenie v Estrádnej sále MsKC. Na toto
podujatie boli pozvaní priatelia, známi a najbližšia rodina. Na veľké prekvapenie sa sála zaplnila 250 divákmi.
Tanečníci predviedli šesť choreografií a ostatné, ktoré
boli za 10-ročnú činnosť vytvorené, boli premietnuté
zo záznamov. Prestávky medzi jednotlivými vystúpeniami vyplnili deti a juniori Tanečno-športového klubu Stella pod vedením Stelly Víťazkovej. Kvalitatívnu
bodku za podujatím dala Petra Víťazková so svojím tanečným partnerom, keď predviedli svoj súťažný tanec
z Majstrovstiev Slovenska. Na samotný koniec uviedli
spoločný tanec deti z tanečno-športového klubu a seniori na
pieseň Hrajme, hrajme. Záverečná recepcia bola naplnená
dojmami a prekvapeniami
tých, ktorí nás videli tancovať
po prvýkrát. Veľkým spoločenským prínosom bola aj prítomnosť vtedy ešte zastupujúceho
primátora, Petra Antala.
Dobré správy však ešte ne-

končili. Dozvedeli sme sa, že na podujatí City fest si prevezmeme Cenu Nadácie ZNSP a Slovalco – Zlatý klinec
pre súbor Seniori optimisti za desaťročnú vynikajúcu
reprezentáciu mesta na kultúrnych podujatiach. Takéto
ocenenie nás ani vo sne nenapadlo. Obidva súbory boli
veľmi prekvapené, vzhľadom k tomu, kto všetko takéto ocenenia získal pred nami. Realita je však taká aká
je a Seniori optimisti ďakujú Nadácii ZSNP a Slovalco,
mestu a MsKC za nomináciu na ocenenie.
Pre budúcnosť nás veľmi osloví skutočnosť, že naše
aktivity neunikajú pozornosti predstaviteľov najvyšších
orgánov mesta a výrobnej sféry. Bude to pre nás zaväzujúce, aby sme pokračovali v činnosti, zvyšovali jej
kvalitu a propagovali aktivity seniorov aj mimo mesta.
Projekty expanzie na vyššie stupne predvádzanej kultúry máme pripravené a dúfame, že mestu a vlastnej
organizácii budeme prinášať len úspechy.
Ján Truben, predseda ZO JDS

Začali tréningy TOP skupiny pre kategóriu prípraviek

Sústredenie plavcov

FUTBAL - PRÍPRAVKA

PLAVCI

V septembri sme v klube FK Pohronie začali
s prácou v talentovaných TOP skupinách. Talentovaných chlapcov rozdelili do troch skupín – prípravka, žiaci a dorast.
Kategóriu prípraviek (U11, U10, U9, U8) bude viesť
tréner najstaršej prípravky U11, Rastislav Urgela, žiacke kategórie (U15, U14, U13, U12) hlavný tréner U15,
Ladislav Nagy a dorastenci (U19, U17) budú pracovať
pod vedením trénera staršieho dorastu, Radoslava
Vanka.
Do skupín budú hráči zaradení podľa dochádzky, výkonnosti, práce v tréningovom procese a, samozrejme,
po odporúčaniach trénerov jednotlivých kategórií. Tie-

to skupiny sa budú mesačne prehodnocovať.
Od 12. septembra začala trénovať Top skupina prípraviek. Tréning bude mať raz v týždni, a to každý
štvrtok od 15.00 do 16.00 hod. Na mesiac september
ju tvorí 10 hráčov z týchto vekových kategórií: Samuel
Urgela (U11, roč. nar. 2003), Matúš Skučka (U11, roč.
nar. 2003), Daniel Bohuš (U10, roč. nar. 2004), Adrian
Kukučka (U10, roč. nar. 2004), Vladimír Pilnik (U9, roč.
nar. 2005), Matej Dovčík (U9, roč. nar. 2005), Samuel
Solga (U9, roč. nar. 2005), Samuel Sekerka (U8, roč. nar.
2006), Richard Wágner (U8, roč. nar. 2007) a Šimon Pažout (U8, roč. nar. 2007).
(r)

Horný rad – Pilnik, Urgela, Bohuš, Skučka, Kukučka, dolný rad – Wágner, Pažout, Solga, Sekerka, Dovčík.
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Žiarske delfínčatá absolvovali v rámci plaveckej
prípravy od 17. augusta týždenné sústredenie na
kúpalisku Vadaš v Štúrove. Sústredenie je dôležité
najmä na získanie fyzickej kondície po prázdninovej pauze a je dôležitou prípravou na ďalšiu pretekársku sezónu. Celý program, prípravu a aj jeho
realizáciu zabezpečili trénerky Martina Bartková a
Miroslava Mesárošová.
Dvadsaťčlenný kolektív žiarskych plavcov každý deň
absolvoval dvojfázový tréning na 50 metrovom otvorenom bazéne. Cez deň mali k dispozícii telocvičňu a
posilňovňu, vonku trávili čas loptovými hrami, alebo sa
vybláznili na kúpalisku. Spríjemnením boli masáže, ale
aj výlet vláčikom do neďalekého Ostrihomu. O zábavu
bolo taktiež postarané – nočné kúpanie a tobogany sa
páčili všetkým. Tento rok počasie mimoriadne prialo, a
tak aktivít bolo viac ako dosť a aj keď nohy občas boleli,
nálada bola dobrá.
V mene všetkých rodičov ďakujem obom trénerkám
za bohatý program, či už športový, alebo zábavný, za
bezpečnosť detí a najmä za svoj čas, ktorý s nimi trávili.
Martina Karkušová
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Prípravka U11 s ďalším výrazným úspechom

Parajov predčasný Mikuláš

FUTBAL – PRÍPRAVKA U11

FUTBAL – A-TEAM II. LIGA

Vo štvrtok 29. augusta prípravka U11 opäť „úradovala“. Po krásnej kombinačnej hre zvíťazili futbalisti Žiaru na turnaji kategórie ročníkov narodenia
2003 na turnaji v Šalkovej neďaleko Banskej Bystrice.
Bez jedinej prehry, s jednou remízou, 36 strelenými a
iba tromi inkasovanými gólmi doslova kraľovali medzi
svojimi rovesníkmi. Rastislav Urgela, tréner

Pivarči, Bohuš, Urgela.
7. FK Pohronie – MŠK Fomat Martin 6:0, góly:
Rajčan (2), Bohuš (2), Urgela, Rosenberg.
8. FK Vrútky – FK Pohronie 0:12, góly:
Bohuš (4), Urgela (3), Rajčan (2), Skučka, Pivarči, Rosenberg.
9. FK Pohronie – FK Jupie Banská Bystrica 3:0,
góly: Urgela, Tatár, Rosenberg.

TURNAJ PRÍPRAVIEK U11

Zostava: Žember, Krištof, Pivarči, Tatár, Šuster, T.
Kukučka, Urgela, Skučka, Bohuš, Rajčan, Rosenberg,
Sučák, Ščepko, Krčmár, Boška, R. Beňo.
Strelci gólov: Urgela (10), Rosenberg (7), Rajčan (7),
Bohuš (7), Tatár (2), Pivarči (2), Skučka.
Umiestnenie: 1. miesto, 8 - 1 - 0 so skóre 36:3, 25
bodov.
Konečné poradie turnaja: 1. FK Pohronie 25b
(36:3), 2. MFK Ružomberok 25b, 3. FK Jupie Banská Bystrica 19b, 4. FA Dovaj Rožňava 15b, 5. FC Nitra 13b, 6. FC
1898 Petržalka 10b, 7. FK Vrútky 6b, 8. MŠK Rimavská
Sobota 5b, 9. FC Ružinov 5b, 10. MŠK Fomat Martin 1b.

1. FC Nitra – FK Pohronie 1:3, góly:
Rosenberg (2), Urgela.
2. FK Pohronie – FC Ružinov 4:0, góly:
Urgela, Rajčan, Rosenberg, Tatár.
3. MŠK Rimavská Sobota – FK Pohronie 1:3, góly:
Tatár, Urgela, Rosenberg.
4. FK Pohronie – MFK Ružomberok 1:1, gól:
Rajčan.
5. FA Dovaj Rožňava – FK Pohronie 0:1, gól:
Urgela.
6. FK Pohronie – FC 1898 Petržalka 3:0, góly:

8. kolo: FK Pohronie A – MŠK Rimavská Sobota
1:1 (1:1)
9. kolo: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Pohronie A 0:3 (0:3)
Góly: Páleník, Zvara, Sojka.
Zostava: Gramblička – Krivjančin, Sekereš, Sedliak, Pinka, Ometák, Bobor (58. Páleník), Abrahám,
Paraj, Rybanský (69. Zvara), Urgela (79. Sojka).
Do zápasu sme vstúpili výborne, lebo o ňom rozhodla
úvodná polhodina, v ktorej sme chyby domácej stopérskej dvojici Šupej – Kucharčík potrestali tromi góly a
už sa len dohrávalo. Mikulášske darčeky doniesol dvojgólový Paraj, ale na záver si jeden červený aj odniesol.
www.fkpohronie.sk

Rozhodol kvalitný
kolektívny výkon
FUTBAL – PRÍPRAVKA U13

S Jánom Kozákom (bývalým reprezentantom Slovenska), ktorému sa veľmi páčil náš herný prejav.

Doma opäť remíza
FUTBAL – MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

Ilustračné foto.

FK Pohronie B – MFK Nová Baňa 1:1 (0:0)
Gól: Matuškovič.
Zostava: Lehocký, Macejko, Bublák, Peprik (46´Cvejkuš), Pastva, Dobrota, Hanus, Hájovský, Šimon, Matuškovič (74´Hudec Rudolf), Bodor (59´Kukučka).
Hra sa odvíjala počas celého zápasu bez vyložených
gólových šancí. Hostia, ako aj domáci sa prevažne sústredili na dobre organizovanú obranu. V 74. minúte
nešťastne trafil hosťujúci hráč pri odkopnutí z vlastnej
šestnástky svojho spoluhráča do ruky. Z nasledujúceho trestného kopu Matuškovič skóroval. V 87. minúte
po rohu hostí kopnutý na zadnú päťku sa lopta vrátila
oblúkom na prednú tyč, kde sa Kminiak presadil cez
štyroch domácich hráčov a hlavou pretlačil loptu do
brány.
Výsledok zodpovedá aj hre na ihrisku. Škoda však, že
pri troche šťastia nezostali 3 body doma.
www.fkpohronie.sk

noviny.ziar.sk

FK Pohronie U13 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš
18:2 (8:2)
Góly: Brodziansky 3, Mihál 3, Vrška 3, Uhliarik 3, Zedek 2, Oťapka 2, Bahno, Bulla.
Zostava: Dovec,Chromík – Pelach, Jelža, Santa, Zelina, Harach, Novák – Vrška, Zedek, Brodziansky, Bahno
– Oťapka, Bulla, Mihál, Uhliarik.
Žiarska futbalová mládež sa na domácej pôde stretli s
rovesníkmi spod Tatier. Od úvodu zápasu chlapci dokázali skórovať na oboch ihriskách, a tak držali celých 60
minút hru vo svojich rukách, kedy postupne pridávali
góly. Pochvalu si zaslúžia všetci za predvedenú hru a
kolektívny výkon.
M. Fabian, tréner
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Basketbalový klub zorganizoval prvé celoklubové sústredenie
BASKETBAL

V Basketbalovom klube MŠK Žiar nad
Hronom vznikla myšlienka zorganizovať spoločné sústredenie pre všetkých
hráčov klubu. Pod vedením štyroch
kvalifikovaných basketbalových trénerov a jedného špecializovaného kondičného trénera takmer 50 hráčov absolvovalo pred novou sezónou náročnú
trojfázovú kondičnú a hernú prípravu.
Sústredenie malo dva hlavné ciele. Prvým bolo pripraviť hráčov po kondičnej aj hernej stránke na náročnú novú sezónu 2013/14. Veku primeraný rozvoj sily,
rýchlosti, obratnosti a vytrvalosti bol vyvážene dopĺňaný tréningami zameranými na rozvoj obranných
aj útočných herných činností jednotlivca. Druhým,
nemenej dôležitým cieľom, bolo zomknúť všetkých
hráčov klubu, od prípravky až po juniorov, do jedného
súdržného a pozitívne naladeného tímu športovcov.
Vidieť na ihrisku, v jedálni alebo pri večernej opekačke
vedľa seba vysmiateho 7- ročného basketbalistu z prípravky (roč. 2006) a 17-ročného juniora (roč. 1996) je
dôkazom toho, že BK so snahou vybudovať komplet
vekovú pyramídu od prípravky až po mužov je na dobrej ceste.
Od 18.do 24.augusta v rekreačnom zariadení Podskalie, v prekrásnej doline Súľovských vrchov neďaleko

Považskej Bystrice, si početná výprava žiarskych členov
basketbalového klubu našla dokonalé podmienky pre
splnenie oboch spomínaných cieľov. Dve basketbalové ihriská, futbalové ihrisko, beach- volejbalové ihrisko, veľký bazén, stolnotenisové stoly, bedmintonové
ihrisko, rovinatý aj kopcovitý terén poskytli výborné
podmienky pre kondičné tréningy, herné tréningy, ale
aj iné športovo relaxačné vyžitie. Rekreačné zariadenie
s kapacitou až 250 osôb poskytlo ubytovaním v chatkách a v okálových domoch s klubovňami komfort
a súkromie zároveň. Vo veľkej jedálni sa všetci športovci a tréneri vždy 6 x krát denne stretli pri výdaji stravy

Štúrovské stovky
PLAVCI

Týždeň po sústredení, poslednú prázdninovú
sobotu, sedem plavcov opäť cestovalo do Štúrova, kde sa konal 35. ročník medzinárodných
plaveckých pretekov s názvom Štúrovské stovky.
Na preteku sa zúčastnilo 426 plavcov z 42 klubov
Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Srbska.
V medzinárodnej konkurencii tak boli zabojovať Radoslav Košta, Alex Karkuš, Kristína Kminiaková, pretekársku premiéru na takomto bazéne mali Tereza Veselá, Melisa Martina Bartková, Alexandra Koštová a Fedor
Stajník. Medailovo sa síce nepresadili, ale najmä malí
plavci získali nové skúsenosti a vyplávali si svoje nové
osobné rekordy na 50 metrovom bazéne.
Tereza Veselá bola najúspešnejšia v disciplíne 50 m
motýlik, kde s časom 45,05 s obsadila 15. miesto. V

disciplíne 50 m znak obsadila 20. miesto a 50 m voľný
spôsob 23. miesto. Fedor Stajník bol taktiež najúspešnejší v disciplíne 50 m motýlik, kde si s časom 1.00,14
s vyplával 14. miesto, v disciplíne 50 m znak obsadil
17. miesto, 50 m voľný spôsob 21. miesto a 50 m prsia
22. miesto. Alexandra Koštová v motýlikovej disciplíne
s časom 55,58 s obsadila 32. miesto, 50 m voľný spôsob 33. miesto, 50 m prsia 36. miesto a 50 m znak 42.
miesto. Melisa Martina Bartková zaplávala najlepšie
disciplínu 50 m prsia, kde s časom 54,80 s obsadila 34.
miesto, v disciplínach 50 m znak a 50 m motýlik skončila na 38. mieste a 50 m voľný spôsob na 43. mieste.
Zo starších plavcov zaznamenal najlepší výsledok
Alex Karkuš. V disciplíne 100 m znak si s časom 1.21,50
s vyplával krásne 5. miesto. V motýlikovej stovke ho od
piateho miesta delila len jedna stotina sekundy a obsadil
tak 6. miesto. V prsiarskej a
kraulovej stovke skončil na 10.
mieste, čím sa udržal v prvej
desiatke najlepších plavcov.
Len tesne za prvou desiatkou sa držal Radoslav Košta.
V disciplínach 100 m prsia
(1.26,73 s) a znak (1.16,90 s)
obsadil 11. miesto, 100 m motýlik 12. miesto a 100 m voľný
spôsob 13. miesto. Kristíne
Kminiakovej sadla najlepšie
motýliková stovka, kde s časom 1.33,75 s obsadila 17.
miesto. Dvakrát skončila na
20.mieste (100 m prsia a 100
m znak) a na 24. mieste v 100
m voľný spôsob.
PK MŠK Žiar nad Hronom
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s veľkými porciami výborného, a zároveň energeticky
výživného jedla. Pitný režim bol k dispozícii počas celého dňa. Každý deň začínal spoločnou rannou rozcvičkou, ktorá všetkých dokonale prebrala. Hráči boli počas
dňa podľa veku rozdelení do tréningových skupín, kde
každá tréningová skupina absolvovala pod vedením
trénera – špecialistu jeden náročný kondičný a jeden
herný tréning. Náročné tréningy si vyžadovali aj čas
na regeneráciu. Ten trávil každý po svojom, či už aktívne, kúpaním v bazéne, turistikou, stolným tenisom,
bedmintonom, alebo pasívne leňošením na izbách.
Najväčšie čaro pri takýchto hromadných akciách majú
spravidla večere. Tie boli vždy trávené spoločne, pri
vlastnej hlasnej hudbe, pri opekaní, varení gulášu alebo pri grilovačke.
K vydarenej akcii prispelo výborné počasie a to, že sa
všetkým zúčastneným vyhli zranenia. Výbornú prácu
okrem trénerov, funkcionárov klubu a rodičov, ktorí
pomáhali s dozorom, odviedli aj dvaja zdravotníci. Spokojná mládež aj deti, ktoré si rodičia v sobotu odvážali
domov, boli zárukou toho, že celoklubové sústredenie
basketbalového klubu malo svoj význam a o rok sa určite zopakuje pri ešte väčšej účasti hráčov.
Výkonná rada BK MŠK Žiar nad Hronom ďakuje všetkým sponzorom za ich finančnú podporu tejto akcie.
Výkonná rada BK MŠK Žiar nad Hronom

Začíname behať
– začíname chudnúť
Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí chcú začať
behávať. Či už kondične, alebo rekreačne, určite
sa vám zíde zopár užitočných rád, ako „to“ robiť
správne. Svoje otázky môžete posielať do našej
redakcie na adresu mn@ziar.sk. Bude vám na
ne odpovedať Miroslav Čaba, ktorý sa bežeckej
problematike venuje už 23 rokov.
Kedy je najlepšie začať s behom?
Hneď, netreba nič odkladať, čím skôr začnete, tým
skôr si budete užívať tento skvelý šport. Môžete začať
v každom ročnom období, len sa primerane oblečte.
Ak máte na mysli vek, beh je prirodzený pohyb a s
pravidelným tréningom môže začať aj malé dieťa, samozrejme, pod odborným dohľadom. Ani vyšší vek
nie je prekážkou, naopak, hormóny a enzýmy, ktoré
počas a po tréningu vyprodukujete, pôsobia omladzujúco a zvyšujú vitalitu.
Môže byť z hobby bežca nadaný aktívny bežec,
ktorý sa zúčastňuje bežeckých súťaží? Za aké obdobie?
Nadanie sa nedá vyrobiť ani vsugerovať, je geneticky dané. Pomôže vám v tom, čo robíte, ale základom
všetkého je správny a pravidelný tréning. Ak máte
ambície a chuť pretekať, môžete sa zapojiť prakticky hneď, ako zvládnete prebehnúť vypísanú trať.
No víťazia len tí najlepšie pripravení s nadaním. Je
množstvo pretekov, na ktorých medzi sebou súťažia
„hobbíci“.
Pretekanie na dráhe je o niečom inom. Vyžaduje si
dlhú, odbornú a veľmi sofistikovanú prípravu. Bez nej
sa môže stať, že úspešná hobby bežkyňa skončí na
dráhe posledná medzi žiačkami.
Behajte a pretekajte medzi „svojimi“ a ak ste talent,
určite si vás niekto všimne a povedie vás.
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Hasch kráľom vrchárov
CYKLISTIKA

V sobotu 14. septembra sa na Martinských holiach uskutočnilo predposledné kolo Slovenského
pohára mládeže v cestnej cyklistike časovkou do
vrchu na Martinské hole.
Trať „etapy pravdy“ viedla od autocampingu (434 m.
n. m. ) až do nadmorskej výšky 1240 m. n. m. a merala
9500 metrov.
Mladší žiaci sa ako prvý vydali na trať časovky. Ich trať
vzhľadom na vek bola skrátená na 2500 metrov. Horúcim favoritom v tejto kategórii bol vedúci pretekár
priebežného poradia Slovenského pohára Marek Bugár z CK Dynamax Nitra. Ten potvrdil svoju suverenitu,
bezpečne zvíťazil pred Dávidom Sikorom z CyS Žilina.
Mladší žiaci MŠK Žiar nad Hronom podali na trati vyrovnaný výkon a obsadili: Matúš Černek nepopulárne
štvrté miesto, Matúš Terem deviate a Tomáš Kamenský
desiate miesto.
V kategórii starších žiakov, ktorí absolvovali skrátenú

Majster republiky v časovke do vrchu,
Henrich Hasch.
časovku na 4700 metrov a končili v nadmorskej výške
810 m. n. m., sa prekvapenie nekonalo. Suverénny Matúš Štoček z CyS Žilina s prehľadom zvíťazil pred Matejom Turošíkom zo ŽP Šport Podbrezová. Starší žiaci
MŠK obsadili: Jakub Varhaňovský šieste, Adrián Žarnovičan ôsme, Matúš Valuška desiate, Lukáš Lajtoš jedenáste a Ľuboš Kovár sedemnáste miesto. Adam Foltán
pre zdravotné problémy neštartoval.
Kadeti absolvovali časovku až do výšky 980 m. n. m.,
ktorá merala 6100 metrov. Ani v tejto kategórii sa pre-

kvapenie nekonalo. Výborná forma kadeta MŠK Henricha Hascha v závere sezóny ho jednoznačne pasovala
za favorita. Po suverénnom víťazstve v Slovenskom
pohári v časovke do vrchu Grajnár v Spišskej Novej Vsi
si Hasch pripísal na svoje konto ďalšie víťazstvo. Druhá priečka patrila Milanovi Kováčovi z ŠKC Dubnica.
Po bojovnom výkone na trati obsadili ostatní kadeti
MŠK: Nicolas Jelža 6., Kristián Zimány 8., Adrián Foltán
9., Matej Truban 13., Ján Gajdošík 16. a Matej Foltán 23.
miesto.

Žiarčania priniesli zlato a bronz
Finálovým podujatím Slovenského pohára mládeže
v cestnej cyklistike boli v nedeľu 15. septembra 2013
odštartované v obci Lubina Majstrovstvá Slovenska
v časovke do vrchu. Po výborných výkonoch rozšírili
cyklisti MŠK Žiar nad Hronom svoju medailovú bilanciu na domácich šampionátoch o jednu zlatú a jednu
bronzovú medailu. Náročná majstrovská časovka dlhá
11 500 metrov viedla z obce Lubina na vrchol Veľkej Javoriny 920 m. n. m. Mladší žiaci absolvovali skrátenú časovku na 4900 metrov a titul majstra Slovenska v tejto
kategórii si odniesol pretekár CK Dynamax Nitra Marek
Bugár pred Dávidom Sikorom z CyS Žilina. Bronzovú
medailu získal po výbornom výkone cyklista MŠK Žiar
nad Hronom Matúš Černek. Tomáš Kamenský zabojoval a obsadil desiate a Matúš Terem dvanáste miesto.
Starší žiaci absolvovali rovnako dlhú trať ako mladší
a titulmajstra Slovenska si v tejto kategórii zaslúžene
odniesol Matúš Štoček z CyS Žilina pred Marekom
Cverenkárom z TJ Slávia ŠG Trenčín. Bronz putoval do
Podbrezovej zásluhou Mateja Turošíka. Starší žiaci MŠK
obsadili: Jakub Varhaňovský 5., Adrián Žarnovičan 7.,
Lukáš Lajtoš 14., Matúš Valuška 15. a Ľuboš Kovár 19.
miesto. Kategória kadetov absolvovala majstrovskú
časovku na 11 500 metrov s náročnými, miestami až 14
% stúpaniami. Horúci favorit na titul Majstra republiky
v časovke do vrchu cyklista MŠK Žiar nad Hronom Henrich Hasch nenechal nič na náhodu a po famóznom
výkone na trati s prehľadom zvíťazil a zaslúžene sa
stal kráľom vrchárov. So stratou 01:12,00 min. obsadil

druhé miesto Juraj Michalička z CyS Žilina. Bronz putoval do Dubnice zásluhou Milana Kováča.
Skvelý výkon na trati, ale hlavne dosiahnutý čas
Hasha ocenili viacerí odborníci, pretože by zvíťazil aj
medzi juniormi. Zabojovali aj ostatní kadeti MŠK a obsadili: Nicolas Jelža 5., Kristián Zimány 7., Matej Truban
13., Adrián Foltán 15., Ján Gajdošík 17. a Matej Foltán
27. miesto.
V kategórii juniorov sa na šampionáte do vrchu nepredstavil náš najúspešnejší junior Juraj Bellan, ktorý
absolvuje s národným tímom v zahraničí záverečnú
prípravu pred blížiacimi sa Majstrovstvami sveta v cestnej cyklistike v talianskej Florencii, kde sa predstaví
v časovke jednotlivcov 24.9.2013 a v cestnom preteku
s hromadným štartom 27.9.2013. Držíme palce a veríme, že to bude pre žiarsku cyklistiku dôstojná bodka za
sezónou.
F. Sitora

Tretí Jakub Varhaňovský.

Kalendár športových podujatí

Ocenenie športovec mesta

Mesto Žiar nad Hronom pripravuje Kalendár športových podujatí na rok
2014. Hlavným cieľom je spracovanie športových podujatí, ktoré sú určené
pre deti, mládež a širokú verejnosť a ich zaradenie do kalendára podujatí organizovaných mestom, telovýchovnými a športovými subjektmi, ktoré pôsobia na území mesta Žiar nad Hronom.
Ide o podujatia miestneho charakteru, ale i významné podujatia s celoslovenskou
pôsobnosťou, ktoré sa budú organizovať v priebehu roka v našom meste.
Svoje návrhy je potrebné zaslať do 25. októbra. Nesmú chýbať nasledovné údaje:
názov a ročník podujatia, termín konania, miesto konanie, hlavný organizátor, spoluorganizátor podujatia, rozpočet.
Návrhy zasielajte na adresu: Mestský úrad – správa majetku mesta (J. Žiak), Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie. Slávnostné ocenenie
Športovec mesta Žiar nad Hronom za rok 2013 sa uskutoční vo februári
2014 v Divadelnej sále MsKC.
Vyhodnotení budú športovci v kategórii: žiactvo, dorast, dospelí, športový
kolektív. Ocenení budú aj tréneri z jednotlivých klubov, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj športu v našom meste.
Svoje návrhy športovcov i trénera, ktorí v roku 2013 dosiahli popredné
umiestnenia na súťažiach v rámci kraja a Slovenska je potrebné zaslať v termíne do 31. decembra na adresu: Mestský úrad – správa majetku mesta
(J. Žiak), Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

