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V tomto čísle:
ZO SEPTEMBROVÉHO ZASADNUTIA MSZ

Zvýšený komfort v žiarskej nemocnici

Na septembrovom zasadnutí MsZ sa žiarski
poslanci okrem iného venovali aj voľbe hlavného kontrolóra mesta. Strana 2.
BEZDOMOVCI POMÁHAJÚ ČISTIŤ MESTO

Mladý Žiarčan motivuje žiarskych bezdomovcov k tomu, aby zbierali odpadky v meste.
Za niekoľko mesiacov stihli vyzbierať už takmer
900 vriec odpadu. Viac na strane 3.
MESTO TESTUJE NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU

STRANA 2

Na projekty získali 800 eur
Mesto Žiar nad Hronom pred niekoľkými
dňami spustilo testovaciu verziu svojej novej
webovej stránky. Tá má zjednodušiť orientáciu
užívateľa. Strana 3.
REKONŠTRUKCIE PAMIATOK V MESTE

Pri rekonštrukcii vstupného schodišťa
do kostola bol nájdený zdobený kamenný článok, ktorý pochádza zo staršej stavby. Do základového muriva sa pravdepodobne dostal ešte
začiatkom 19. storočia. Viac informácií nájdete
na 4. strane.

STRANA
STRANA2 5

sobota 4.10. a nedeľa 5.10.
MsKC – Divadelná sála
Cena vstupenky: 10 €/1 deň, permanentka na obidva dni/15 €
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Zo septembrového zasadnutia MsZ
Vo štvrtok 18. septembra sa uskutočnilo 3.
riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.
Hneď na úvod zasadnutia volili žiarski poslanci hlavného kontrolóra mesta. Prihlášky do
výberového konania poslali šiesti uchádzači,
pričom ešte počas zasadnutia MsZ jeden
z uchádzačov odstúpil. Spomedzi piatich
zvyšných uchádzačov sa pred poslancami prezentovali štyria. Voľba hlavného kontrolóra prebiehala verejným hlasovaním. Víťazom verejného
hlasovania sa podľa zákona stáva kandidát, ktorý
získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Najväčšiu dôveru poslancov získala
nakoniec Eva Vincentová, ktorá vykonáva prácu
hlavnej kontrolórky mesta už niekoľko rokov. Od
poslancov dostala 14 hlasov.
Po voľbe kontrolóra prišla na rad správa o hospodárení mesta. Informáciu o plnení rozpočtu
mesta k 30. júnu predniesol hlavný ekonóm
mesta, Martin Majerník. Celkové príjmy mesta za

prvý polrok boli vo výške 5 885 990 eur, na druhej
strane, celkové výdavky boli na úrovni 5 376 632
eur, čo vytvára celkové saldo rozpočtu v sume
509 358 eur.
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
v školách a školských zariadeniach predniesla
metodička školstva, Adriana Giláňová. Predkladaný materiál obsahoval, okrem iného,
správy zo všetkých škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj informáciu o počte žiakov v predchádzajúcom
školskom roku. Za posledné tri roky nastúpilo
do žiarskych škôl najviac žiakov v roku 2013, a to
1362. Tento rok je v troch žiarskych školách spolu
1353 žiakov.
Ďalším bodom septembrového rokovania MsZ
bola správa o činnosti FK Pohronie, ktorú prezentoval Rastislav Štanga, športový riaditeľ mládeže
a juniorov a správa o činnosti Cyklistického klubu
MŠK, ktorú predniesol Marian Majzlík, riaditeľ
„Štvorky“, kde majú cyklisti svoje sídlo.
Informáciu o činnosti MsKC za prvý polrok

Kontrolórkou mesta zostáva Eva Vincentová.
tohto roku predniesla jeho riaditeľka, Michaela
Pribilincová. Predložená správa obsahovala zmeny a novinky, informácie o mestskej knižnici, kine
či o uskutočnených podujatiach. Súčasťou správy
bolo aj čerpanie rozpočtu k prvému polroku. Informáciu o stave rozkopávok na území mesta
prezentovala Stanislava Holosová zo žiarskeho
Stavebného úradu a správu o stave zelene v meste predložil poslancom vedúci Odboru životného
prostredia MsÚ, Ján Vinarčík.
Súčasťou septembrového zasadnutia MsZ bola
aj informácia o projektoch, schválenie pôžičky
pre projekt Digitalizácia Kina Hron. V závere zasadnutia boli schválené odmeny pre poslancov. Tie
budú vo výške 105 eur.
(li)

V žiarskej nemocnici pribudli dve VIP izby
Svet zdravia vo štvrtok 18. septembra
oficiálne predstavil prvé výrazné realizované
investície do zvýšenia komfortu pacientov
v Žiari nad Hronom. V žiarskej nemocnici
pribudli nové VIP izby a súčasne odzvonilo
starým lavičkám.
Dve nové VIP izby pribudli na chirurgickom
oddelení. Súčasťou ich vybavenia je harmonický
interiér, moderný nábytok, LCD televízor, samostatná kúpeľňa so sprchovým kútom a toaletou. Na
zvýšenie bezpečnosti pacientov bol inštalovaný aj
bezdrôtový signalizačný systém sestra – pacient.
Slúži na privolanie pomoci, zvyšuje psychickú pohodu pacienta a výrazne tak uľahčuje prácu personálu. Poplatok je jednu noc vo VIP izbe je 20 eur,
poistenci Dôvery majú 50 % zľavu.
Pacienti v Žiari nad Hronom sa môžu tešiť aj
na 91 lavičiek so 354 miestami na sedenie. Nové
lavičky budú umiestnené v spoločných priestoroch nemocničných oddelení a ambulancií. Tento

projekt finančne zastrešila zdravotná poisťovňa
Dôvera, ktorá dlhodobo podporuje zvyšovanie
kvality zdravotnej starostlivosti v nemocniciach
Svet zdravia.

Rozprávkový les priamo v nemocnici
V spolupráci s občianskym združením Osmijanko a zdravotnou poisťovňou Dôvera bolo na
detskom oddelení vybudovaná nová návštevná
miestnosť. Detskí pacienti majú odteraz k dispozícii oveľa pohodlnejší priestor na stretávanie
sa so svojimi príbuznými. „Malí pacienti majú
v novej návštevnej miestnosti mnoho podnetov,
a tak ľahko zabudnú na nútený pobyt v nemocnici. Keď ich rodičia vidia veselých, odľahne aj im.
A to je naším cieľom. Zmierniť trápenie a stres
z hospitalizácie u detí aj rodičov,“ uviedol Martin
Kultan, generálny riaditeľ poisťovne Dôvera. Spojovacia chodba, ktorá doteraz slúžila ako sklad na
bielizeň, zaprataná skriňami, prešla kompletnou

Sedenie na nových lavičkách odskúšali aj sestričky.
obnovou. Architekti ju postupne zmenili na nový
veselý a farebný rozprávkový les. Stredom miestnosti vedie chodníček obklopený zeleným kobercom, ktorý deťom pripomína trávnik. Nálepky na
stenách v tvare stromov, hojdacia sieť, množstvo
sedacích vakov a muchotrávkové stoličky
prispeli k tomu, aby sa deti v nemocnici cítili, akoby sa hrali niekde vonku.
Celková investícia predstavených vecí dosiahla hodnotu 45 000 eur. Výraznú časť znášala
poisťovňa Dôvera.
(li)

Sociálne dávky si musia odpracovať
Základnú dávku v hmotnej núdzi vo výške
61,60 eura dostane od júla iba ten občan
v hmotnej núdzi, ktorý odpracuje 32 hodín
mesačne v rámci menších obecných služieb
alebo dobrovoľníckych činností. Mestské
Technické služby podpísali dohodu s takmer
päťdesiatkou nezamestnaných.
K 3. septembru podpísalo s mestskou eseročkou
dohodu o činnosti 46 občanov poberajúcich
dávku v hmotnej núdzi. K dispozícii je pre
nich rôznorodá práca. Aj medzi nimi sa však
nachádzajú takí, ktorí nikdy v živote nepracovali
a neprinúti ich k tomu ani hrozba straty sociálnych
dávok. „Z tohto celkového počtu do práce nie
všetci aj nastúpili. Niektorí z nich v mesiaci august

neodpracovali ani jednu hodinu,“ potvrdzuje Karin
Vajdová z technických služieb a konkretizuje,
čo je ich náplňou práce v spoločnosti: „Úprava
a údržba mesta Žiar nad Hronom. Konkrétne
v mesiaci august pracovali prevažne v Parku
Štefana Moysesa, kde sa čistili chodníky v mini
zoo, upravilo sa okolie jazierok, zeleň popod
stromčeky, hrabalo sa lístie, v celom parku sa
priebežne zbieral odpad, konáre, sú vyčistené
hlavné schody do parku, fontána a pokračuje sa v
úprave bežeckých chodníkov. Okrem týchto prác
aktivovaní občania vypomáhajú pracovníkom
technických služieb v meste pri úprave zelene.“
Aj keď v podobe nezamestnaných občanov
získala spoločnosť nové pracovné sily

a zabezpečila pre ne pracovnú činnosť,
zamestnanci technických služieb sa o svoje
zamestnanie báť nemusia. „Aktivovaní občania
sú práve prínosom a pomocou pre spoločnosť
i jej zamestnancov. Prác v meste je stále veľa
a sme radi, že aktivovaní občania môžu touto
formou prác vypomôcť,“ dodáva Karin Vajdová.
Spolupráca s občanmi v hmotnej núdzi je
uzatvorená na základe Dohody podľa § 10 Zákona
č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v
platnom znení medzi ÚPSVaR Banská Štiavnica
a mestom Žiar nad Hronom. Časový rámec
vykonávania pracovných činností je od 4. augusta
do 31. decembra tohto roku.
(li)
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Mesto spustilo testovaciu verziu novej webovej stránky
Pred niekoľkými dňami spustilo mesto Žiar
nad Hronom testovaciu verziu svojej novej
webovej stránky. Cieľom modernizácie bolo
zjednodušiť orientáciu užívateľa a poskytnúť
mu čo najviac informácií o tom, čo sa deje v
našom meste.
Okrem zmeneného dizajnu je na stránke aj viacero zmien s cieľom zjednodušiť štruktúru a orientáciu stránky.Hlavné menu sa v súčasnosti skladá
len z troch hlavných kategórií. „Všetky informácie
o výkone samosprávy, teda o predstaviteľoch
mesta, o mestskom zastupiteľstve a o spravovaní
mesta vôbec nájdete centralizované v jednom
hlavnom priečinku Otvorená samospráva,“ informuje vedúci kancelárie primátora, Martin
Baláž a dodáva: „Titulná stránka nášho webu vám
ponúkne prehľad o aktuálnych novinkách, pripravovaných podujatiach v oblastiach kultúry, športu

a spoločenského života a taktiež všetky oznamy
zverejňované na tzv. úradnej tabuli.“

Moderné technológie
Modernizáciou prešiel nielen dizajn, ale aj
použité technológie reagujú na dnešné potreby
návštevníkov webu. Pôvodná webová stránka
mesta dobre slúžila ešte od roku 2009. Za ten čas
zastarala nielen morálne, ale aj technologicky.
„V dnešnej dobe pristupuje na internet čoraz viac
návštevníkov cez mobilné zariadenia. V súčasnosti
sa toto číslo vyšplhalo nad 20 % a stále stúpa. Tento fakt sme brali do úvahy a zobrazenie webu sme
prispôsobili tak, aby reagoval na rôzne veľkosti
displejov. Veríme, že to prispeje k zvýšenému
komfortu a užívateľskému zážitku návštevníkov
nášho webu,“ konštatuje Martin Baláž.

Žiarski bezdomovci zbierajú odpadky v meste

Aj vďaka žiarskym bezdomovcom
je mesto čistejšie.
Už od minuloročnej jari sa snaží mladý
Žiarčan Miroslav motivovať bezdomovcov
k tomu, aby zbierali odpadky v meste. Za každé
vyzbierané vrece od neho dostanú zopár eur.
Ako nám Miroslav prezradil, so svojím psom
sa často prechádza popri potoku a práve tam si
všimol veľký neporiadok. „Plastové fľaše sú pohádzané všade popri potoku,“ začína rozprávanie
Miro a pokračuje: „Nevážime si prírodu. Boh stvoril tento krásny svet a my, ľudia, nemáme právo ho
ničiť. Niekto neporiadok robí, tak musí byť aj niekto, kto ho bude zbierať. V prírode však nikto taký
nie je.“ Okrem neporiadku však mladého Žiarčana
rozčuľujú aj bezdomovci, ktorí postávajú pred hypermarketmi a od ľudí si pýtajú peniaze. „Rád im
pomôžem, ale dať im len tak zadarmo peniaze, to
si myslím, že je skôr na škodu ako na pomoc. Dnes
nikto nikomu len tak peniaze nedá, tak prečo by
som to mal robiť ja? Tak som im navrhol spoluprácu,“ spomína Miro. Motiváciou pre nich sú,
ako inak, peniaze. „Povedal som im, že im len tak
peniaze nedám, že ani mne nikto len tak nedá.
Preto ak chcú, kúpim im vrecia a môžu ísť zbierať
do prírody odpadky a za každé vyzbierané vrece
im dám trochu peňazí. Presne sme si dohodli
sumu a oni zbierali a boli vďační.“
Neskôr však Miroslav zistil, že akonáhle bezdomovcov vyplatí za vyzbierané vrecia a dohodnú
sa na čistení na druhý deň, tak už neprídu. „Tri,
štyri dni sa neukážu, potom zase prídu zničení a
opití, že chcú ísť zbierať. Takéto boli začiatky, musel som zistiť, kto je aký, lebo opilcov podporovať
nechcem,“ podotýka s tým, že časom sa ukázalo,
na ktorých z bezdomovcov sa môže spoľahnúť.
Teraz už zbierajú odpad len tí, ako sám hovorí,

správni. „Viem, že keď im dám peniaze, naložia s
nimi dobre, kúpia si potraviny, nie alkohol. Spolupracujem preto už iba s takýmito.“

Najskôr platil zo svojho, neskôr
pomohla aj nadácia
Miroslav najskôr platil odmenu a aj kúpu plastových vriec zo svojho vrecka. „Odvoz odpadu
mi ochotne pomohla zabezpečiť Lucia Šoucová
z Odboru životného prostredia na MsÚ, ktorá mi
zo začiatku poskytla aj vrecia a rukavice, za čo
veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj primátorovi
Petrovi Antalovi, poradil mi a pomohol. Neskôr
som oslovil aj niekoľko nadácií, či by mi neposkytli nejakú finančnú pomoc. A podarilo sa, poskytli,“ konštatuje Miroslav s tým, že nadácia, ktorá
finančne pomohla, nechce byť menovaná.
Žiarski bezdomovci tak zbierajú odpad už
nejaký ten mesiac. Opakovane vyčistili lúku
za Kauflandom, priestory pri potoku či miesta,
kam si chodia ľudia opekať. „Čistilo sa aj za nemocnicou, pri spáde na potoku, pri výpusti z Kauflandu do potoka, pri chatkách a za pumpou na Ulici
SNP,“ konkretizuje Miroslav a ďalej spresňuje:
„Vyzbieralo sa tak už skoro 900 veľkých vriec.
Od začiatku sa takto na čistení vystriedalo asi
8 alebo 9 ľudí. Momentálne zbierajú odpadky
dvaja veľmi šikovní a rozumní chalani, Marek
Piatrik a Tomáš Šnapko, za čo im aj takto chcem
poďakovať, robia pre mesto a pre prírodu veľa.“
Ako Miroslav na záver skromne dodáva, takáto
motivácia bezdomovcov ho stojí akurát trochu
viac času.
(li)
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Stránka bude ešte nejaký čas v testovacej verzii, to znamená, že vaše pripomienky a návrhy na
vylepšenia mesto privíta. Môžete ich adresovať
rovno administrátorovi stránky na e-mailovú adresu: webmaster@ziar.sk.
(r)

Ranné plávanie už od októbra

Ak patríte medzi tých, ktorí ráno namiesto
spánku radšej športujú, práve pre vás je
určené ranné plávanie. Štartuje už začiatkom
októbra.
Už od štvrtku 2. októbra sa na skúšku spúšťa
ranné plávanie na žiarskej Krytej plavárni.
Keďže o takúto službu prejavili záujem viacerí
Žiarčania, prevádzkovateľ plavárne, ktorým sú
mestské Technické služby, sa im rozhodol vyjsť
v ústrety.
Plavecký bazén bude verejnosti prístupný
každý štvrtok od 6-tej hodiny ráno, pričom
vstupné zostáva nezmenené.
(li)

Súčasťou jarmoku bude
aj Vínny festival
V piatok 10. a v sobotu 11. októbra sa
uskutoční už 23. ročník Žiarskeho jarmoku.
Počas druhého októbrového víkendu sa tak
môžete tešiť na množstvo predajných stánkov,
lahodný burčiak, zabíjačkové špeciality,
kolotoče, bohatý kultúrny program a na prvý
ročník Vínneho festivalu.
Predajné stánky a kolotočiari budú počas
Žiarskeho jarmoku ako po minulé roky v priestoroch Svätokrížskeho námestia, na uliciach Hviezdoslavovej a A. Kmeťa a na vyhradenej časti Ulice
Š. Moysesa.
V predajných stánkoch bude opäť v ponuke
oblečenie, obuv, pomôcky do domácnosti, hračky,
sladkosti ako medovníky, turecký med či lízanky
rôzneho druhu, sladký trdelník, zabíjačkové
špeciality, med a chýbať nebude ani sladký
burčiak.
O zábavu sa už vo štvrtok postará skupina ZH
Band s najznámejšími slovenskými a českými hitmi. V piatok vás budú baviť skupiny Mini, Amadeo
a Rytmus, Monkeys, New Bridge, Ploštín Punk a
spevák Marian Greksa. V sobotu si zaspievate a zatancujete s mužskou speváckou skupinou Sekera
a tešiť sa môžete aj na koncerty žiarskych skupín.
Súčasťou tohtoročného jarmoku bude aj prvý
ročník Vínneho festivalu. V ponuke bude niekoľko
druhov vína, ktoré budú môcť záujemcovia
ochutnávať a degustovať.
(li)
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Rekonštrukcie
pamiatok nášho mesta
ZAUJÍMAVÝ NÁLEZ PRI OBNOVE
SCHODIŠŤA ŽIARSKEHO KOSTOLA

Ako si už iste obyvatelia Žiaru nad Hronom všimli,
práce na rekonštrukcii vstupného schodišťa do
kostola naďalej pokračujú. Zemné práce už boli
ukončené a v súčasnosti sa realizujú podkladové
a spevňovacie práce pre následné uloženie kamenných stupňov schodišťa.
Pri odkrývaní základov starého schodišťa bol nájdený
v sekundárnej polohe (vyhodený) zdobený kamenný
článok. „Tento fragment pochádzal zo staršej stavby,“
informuje archeológ Peter Mosný a dodáva: „V minulosti sa poškodené kamenné články alebo nepodarky
dávali do základov prestavieb, do zásypov, poprípade
do murív novostavieb alebo obnovovaných budov.
Tento fragment je však iný. Po očistení som zistil, že
nejde o porušený zdobený článok, ale o takzvaný, a to
predpokladám, skúšobný článok.“ Nájdený kamenný
článok je približne štvorcového pôdorysu, na ktorého

v protiľahlých častiach boli vysekané dve rozdielne
ozdobné prvky. „Viedlo ma k tomu zistenie spôsobu,
ako bola vysekaná dolná časť stupňovitej konzoly. Pri
podrobnej prehliadke, po očistený článku od nánosov
malty a hliny, som zistil, že dolná časť konzoly bola
sčasti poškodená a jednotlivé plôšky stupienkov boli
nerovné, vylúpnuté a na časti hrán nebola dodržaná
rovinná línia. Vyzeralo to, akoby sa niekto na tomto
kuse kameňa učil. Práca samotná bola dobrá, avšak
nepresná,“ konkretizuje Peter Mosný a podotýka, že
takéto opracovanie sa nachádzalo aj na druhej polovici kamenného článku, ale hmota tejto časti bola oveľa
väčšia a tiež opracovaná, ale už iným štýlom a druhom
výzdoby. „Horizontálne ani plošné zdobenie nebolo
totožné s prvou časťou. Bol opracovaný do veľkého
oblúkovitého profilu. Pod ňou sa nachádzalo niekoľko
vysekaných stupňov, ktoré boli lepšie spracované ako
na protiľahlej strane, avšak tiež s nepresnosťami. Samotný horný oblúk a jeho steny zdobenia boli mierne
asymetrické, aj tu sa nachádzali časti s vypadanou
kamennou hmotou,“ spresňuje Mosný a dodáva, že
zaujímavý je aj fakt, že časť kameňa nesie stopy po
požiari: „Aj preto sa presná interpretácia tohto nálezu
bude musieť ešte spracovať, keďže ozdobný štýl tohto
druhu sa v celom kostole nenachádza. V budúcnosti
o ňom možno pridám nové informácie.“

Mesto má schválený Program odpadového hospodárstva do roku 2015
Okresný úrad Žiar nad Hronom – Odbor
starostlivosti o životné prostredie svojím
rozhodnutím zo dňa 29.7.2014 schválil
Program odpadového hospodárstva (ďalej len
POH) Mesta Žiar nad Hronom do roku 2015.
Ide o strategický dokument v odpadovom
hospodárstve nadväzujúci na POH Slovenskej
republiky a POH Banskobystrického kraja,
vypracovaný v súlade s požiadavkami trvalo
udržateľného rastu. Vychádza z analýzy súčasného
stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.
Životné prostredie je dôležitou a významnou
zložkou hospodárstva našej krajiny. Nová
hierarchia odpadového hospodárstva určuje
poradie priorít a to nasledovne:
•Predchádzanie vzniku odpadov.
•Príprava na opätovné použitie a recykláciu
odpadov.
•Iné zhodnocovanie (napr. energetické).
•Zneškodňovanie odpadu (napr. ukladanie na
skládky odpadov).
Vlastné ciele programu mesta Žiar nad
Hronom pre komunálne odpady a bioodpady
sú:
•zvýšený podiel triedeného zberu komunálnych
odpadov a následné zhodnotenie vyseparovaných
zložiek
(materiálové
alebo
energetické
zhodnotenie),
•zníženie množstva biologicky rozložiteľných
komunálnych
odpadov,
obsiahnutých
v
zmesových
komunálnych
odpadoch,
ukladaných na skládky odpadov,
•zníženie množstva zmesového KO ukladaného
na skládku odpadov,
•zníženie tvorby čiernych skládok.

Do budúceho roku sa predpokladá
nula ton skládkovaných BIO odpadov
Tvorba odpadov je silne závislá na životnej
úrovni danej krajiny, regiónu či obce. Taktiež
vznik odpadov v našom meste bude priamo
úmerný životnej úrovni našich obyvateľov
a regiónu, teda kúpyschopnosti obyvateľstva

a jeho spotrebe a konzume. Do budúcnosti
nepredpokladáme
znižovanie
celkového
množstva odpadov. Tvorba odpadov má za
sledované obdobie viac menej konštantnú
hladinu. Predpokladáme však odklon od
skládkovania odpadov smerom k zhodnocovaniu
odpadov, a to najmä k materiálovej recyklácii
a energetickému zhodnocovaniu BIO odpadov.
Plnenie cieľov mesta je v rozhodujúcej miere
v rukách vás, občanov nášho mesta, vaším
vlastným postojom k triedeniu odpadu, pomoci
pri odhaľovaní pôvodcov čiernych skládok a tiež
pôsobením na mladú generáciu s cieľom osvojiť si
návyky samozrejmosti správať sa k svojmu okoliu
ohľaduplne.
Mesto Žiar nad Hronom svojou odpadovou
politikou, ako je implementácia projektov,
zdokonaľovanie nastaveného systému nakladania
s odpadmi, osveta a informovanosť obyvateľstva,
programy, aktivity a činnosti v OH, napríklad
Dni čistoty (jarnej a jesennej), Vyčistime si
naše mesto, práca s predškolákmi a školákmi
a v neposlednom rade dobrovoľnícka činnosť
našich občanov kladie za cieľ znižovať tvorbu
odpadov a podporou separovania minimalizáciu
zneškodňovania skládkovaním. Z dôvodu súčasne
nastaveného systému zberu a následného
zhodnocovania zelených BIO odpadov na území
nášho mesta predpokladáme do roku 2015 0
(nula) ton skládkovaných BIO komunálnych
odpadov. Tieto sa zhodnotia v kompostárni,
domácich kompostéroch či v bioplynovej stanici.
Očakávame aj pokles obsahu BIO odpadov
v zmesovom komunálnom odpade z pôvodných
približne 25 % na približne 20 % v roku 2015
v dôsledku zavedenia triedeného zberu BRKO
a tiež uvedenia Centra zhodnocovania odpadov
do prevádzky.
Celé
znenie
Programu
odpadového
hospodárstva mesta Žiar nad Hronom do roku
2015 nájdete na stránke mesta www.ziar.sk.
Platnosť rozhodnutia o schválení POH mesta
Žiar nad Hronom zanikne schválením nového
POH.
OŽP
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Kamenný článok nájdený
pri odkrývaní schodišťa.
Kamenný článok, ako sme už spomínali v úvode, bol
súčasťou základového muriva nástupného schodišťa.
Tam sa pravdepodobne dostal začiatkom 19. storočia
pri prestavbe starého kostola. Ten predtým, v roku
1806, dal zbúrať biskup Gabriel Zerdahelyi, ktorý na
jeho mieste dal postaviť v rokoch 1806 – 1812 nový
kostol v klasicistickom slohu, podľa projektu Floriána
Doma.
(li)

Súťaž vo varení halászlé a harule

V piatok 26. septembra sa v Parku Štefana
Moysesa uskutoční súťaž vo varení halászlé
a harule. Súťažiť môžu jednotlivci aj celé
družstvá.
Usporiadateľom podujatia je mesto Žiar
nad Hronom. „V rámci tohto podujatia aj
tentokrát dávame možnosť občanom, a hlavne
milovníkom zážitkovej gastronómie predviesť
svoje kulinárske umenie, ukázať široké možnosti
chutí, ktorými sa táto rybacia polievka halászlé
a haruľa môžu pochváliť,“ informuje Ján Žiak
z MsÚ v Žiari nad Hronom.
Počas podujatia zaspieva mužská spevácka
skupina Sekera, budú sa piecť ryby, nebude
chýbať občerstvenie, súťaže a atrakcie pre deti.
„Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a družstvá
bez ohľadu na miesto trvalého bydliska. Súťaží
sa bez súťažného poplatku,“ spresňuje ďalej Ján
Žiak.
Súťažiaci si však na vlastné náklady zabezpečujú
pomôcky na varenie ako sú kotlík, plynový varič,
suroviny a materiál na prípravu halászle a harule
podľa vlastného uváženia. „Súťažiaci musia
porotcom umožniť ochutnávku počas varenia
a sú povinní odovzdať jednu degustačnú vzorku
halászle a dva kusy harule na vyhodnotenie.
Podmienkou tiež je, že kuchári musia vydať pre
návštevníkov podujatia minimálne päť litrov
polievky a 50 kusov harule,“ dodáva Ján Žiak.
Halászlé a haruľa sa budú po vyhodnotení súťaže
predávať za jednotnú symbolickú sumu, pričom
cena za 1 porciu halászlé bude 1 euro. Cenu za
haruľu si zvolí súťažiaci. Prihlášky do súťaže je
možné posielať na adresu: Mestský úrad, Ul. Š.
Moysesa 46 (Ján Žiak), 965 19 Žiar nad Hronom.
Viac informácií o podujatí získate na telefónnom
čísle 045/6787143, prípadne e-mailom na:
jan.ziak@ziar.sk.
(li)

Mestské noviny | 23. september 2014

5

SPRAVODAJSTVO

Mladí Žiarčania získali na svoje projekty 800 eur
Mladí ľudia v našom meste sa prebúdzajú
a nečakajú, že im nikto niečo dá. Dôkazom
toho sú aj úspešné projekty, ktoré zrealizovali
pred niekoľkými týždňami.
Vďaka svojej snahe a šikovnosti pripravili
a napísali mladí Žiarčania niekoľko menších
projektov. „Nie všetkých mladých ľudí môžeme
hádzať do jedného vreca, nie všetci sú leniví
a nič nerobia,“ konštatuje Dominika Švecová,
koordinátorka práce s mládežou.
Jedným z prostriedkov, kde môžu mladí
získať finančné prostriedky na podporu svojich
projektov, je aj národný projekt KomPrax, ktorý
na Slovensku funguje od roku 2011. „KomPrax
sa pomaly blíži ku koncu, mladí ľudia tak majú
jedinečnú možnosť využiť túto možnosť. Všetko
majú hradené, nič ich to nestojí a ešte aj získajú.
Stačí iba chcieť a tak môžu zmeniť niečo v našom
Zákulisný svet televízie Markíza, štúdio,
moderátori, kamery, to všetko mali možnosť
vidieť naživo žiaci zo Základnej školy na Ul.
Dr. Janského. V rámci projektu Škola bez kried
sa „Jednotka“ stala školou, v ktorej nenájdete
jednu kriedu, špongiu ani klasickú tabuľu.
Aj o tom rozprávali žiaci v Teleráne v utorok ráno
9. septembra. Sprevádzali riaditeľa školy, Mareka
Baláža a Milana Veselého, generálneho riaditeľa
spoločnosti Slovalco, pretože vďaka podpore
Nadácie ZSNP a Slovalco sa tento úžasný projekt
mohol zrealizovať. Partnerom projektu sa stala aj
Nadácia Markíza spolu s herečkou Karin Hajdu,
ambasádorkou projektu, ktorá stála pri realizácii
myšlienky ako rozvíjať u detí tvorivosť, spoluprácu
a vytvárať v škole to správne prostredie plné
nových podnetov.
Mgr. Oľga Ceizlová, pedagogička

So školou bez kried sú spokojní aj žiaci
„Naše nové tabule sú výhodné v tom, že sú
veľké a cítime sa akoby sme písali na stenu.
Konečne nemusíme písať kriedami a zotierať
tabuľu špinavou zapáchajúcou špongiou. Dňa 9.
septembra sme sa zúčastnili vysielania v relácii
Teleráno, v televízii Markíza. Do Záhorskej Bystrice

meste,“ dodáva Dominika Švecová, ktorá je
zároveň školiteľkou KomPraxu a mladých zo Žiaru
o možnosti finančnej podpory aj informovala.
Prostredníctvom KomPraxu môže účastník
vo veku od 15 do 17 rokov získať 200 eur na
svoj projekt, ktorý si napíše, zrealizuje a sám aj
vyúčtuje na bezplatných školeniach.

Fan film bude mať premiéru
v žiarskom kine
Ponúkanú možnosť využili štyria Žiarčania,
pričom každý na svoj projekt získal spomínaných
200 eur. O projekte Podaj labku sme už
našich čitateľov informovali. Lýdia Kemiačová
pripravila podujatie pre mestský útulok spojený
s prednáškou, ako sa starať o psíky. Nechýbali ani

„Jednotka“
v Teleráne

sme dorazili o 7.15 hod. ráno. Milo nás privítali.
Trochu sme mali aj obavy, lebo sme nevedeli,
aké otázky sa nás budú pýtať. Na vysielaní sme
sa cítili príjemne ako v obývačke. Vládla tam
rodinná a pokojná atmosféra. Po skončení nášho
vstupu nám ukázali aj iné štúdiá, napríklad štúdio
Televíznych novín a Reflexu. Nás, dievčatá, zaujala
aj maskérňa. Na záver nás ponúkli aj dobrotami,
ktoré sa pripravujú priamo v štúdiu. Poďakovali
sme sa, rozlúčili s moderátormi a plný zážitkov
sme sa pobrali na cestu domov.“
Tereza Veselá, žiačka 6. A triedy

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Žiar nad Hronom na obdobie 2014 – 2020“
Mesto Žiar nad Hronom v zmysle §6, ods.5
zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákona)
informuje verejnosť, že mesto Žiar nad Hronom
ako Obstarávateľ predložil Okresnému úradu
Žiar nad Hronom – Odboru starostlivosti
o životné prostredie ako príslušnému orgánu
štátnej správy Oznámenie o strategickom
dokumente
„Program
hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom
na obdobie 2014 – 2020“.
Do uvedeného Oznámenia je možné nahliadnuť,
robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie každý pracovný deň
v čase od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade
v Žiari nad Hronom, I. poschodie, č. dverí 10.

ukážky výcviku psov. Zároveň sa vďaka projektu
podarilo vyzbierať niekoľko eur a veci pre psíkov.
Vďaka projektu Samuela Barana sa na ihrisku
pri Základnej škole na Jilemnického ulici podarilo
vybudovať prekážky pre bikerov. Posledným
realizovaným projektom bol florbalový turnaj,
ktorý zorganizoval Jakub Piatrik.
Medzi tie väčšie projekty môžeme určite
zaradiť natočenie krátkeho filmu od fanúšikov
filmu Mission Impossible, ktorý pripravil Martin
Hazucha. Pri natáčaní sa spojilo viacero mladých
ľudí a svojim rovesníkom tak ukázali, že dokážu
efektívne tráviť voľný čas cez prázdniny. Premiéra
Fan filmu Mission Impossible bude už v októbri
v žiarskom Kine Hron. Viac informácií o natáčaní
a ostatných projektoch prinesieme v budúcom
vydaní Mestských novín.
(li)

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli pred
mestským úradom aj na webovej stránke http://
eia.enviroportal.sk/zoznam. Oznámenie spolu
so strategickým dokumentom je zverejnené na
stránke www.ziar.sk.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
k Oznámeniu doručiť do 15 dní odo dňa, keď bolo
oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad
Žiar nad Hronom – Odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01
Žiar nad Hronom.
Konzultácie k uvedenému strategickému
dokumentu sa uskutočnia počas celého procesu
zisťovacieho konania na Okresnom úrade –
Odbore starostlivosti o životné prostredie,
Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
v pracovných dňoch počas úradných hodín.
(r)

noviny.ziar.sk

„Nové tabule sú skvelé! Mám pocit, že píšem
na stenu. V niektorých triedach môžu písať aj
na lavicu. V Markíze bolo super. Najprv sme išli
do živého vysielania Telerána, a potom nám
ukázali zákulisie Markízy. Videli sme tam
všetky kamery. Nakoniec sme sa išli pozrieť aj
do kancelárií. Pred Markízou sme sa aj fotili. Cesta
domov mi ubehla rýchlo, v aute sme sa smiali
nad tým, ako sme sa mýlili. Bol to super výlet.“
Lucia Kukučková, žiačka 6. A triedy

Druhá Ochutnávka šťastia
V dňoch 4. a 5. októbra sa uskutoční druhý
ročník Ochutnávky šťastia. Ak hľadáte
inšpiráciu, motiváciu, načerpanie energie,
stretnutie nových ľudí či osobnostný rast, toto
podujatie je určené práve vám.
Ani na druhom ročníku podujatia nebudú
chýbať zaujímaví prednášajúci. Pozvanie prijali
Lýdia Sirotová, Mark Dzirasa, Miloš Vincík, Katka
Zacharová, Ľubor Foltán, Milan Repák, Peter Sasín,
Jozef Banáš a Adela Banášová.
Počas festivalu sa uskutoční aj výstava
predajných obrazov Zuzany Kubičkovej či predaj
motivačných kníh, mandal, orgonitov a aroma
olejov. Zúčastniť sa môžete tiež numerológie,
masáží Shiatsu či aromaterapií a v relaxačnej zóne
si zacvičiť a upokojiť myseľ s Ivetou Pischovou.
Cena vstupenky na jeden deň je 10 eur,
v prípade, že sa chcete zúčastniť festivalu počas
oboch dní, vyjde vás vstupné na 15 eur.
(li)
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Š. Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 43, 45, 47.
Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z.
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a
určil deň ich konania na sobotu 15. novembra
2014.
V snahe zlepšiť prístupnosť obyvateľov
mesta k volebným miestnostiam, čo najbližšie
k miestu bydliska a z dôvodu, že podľa §10 ods.
3 Zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí okrsok zahŕňa spravidla
1 000 voličov, mestský úrad navrhol a poslanci
MsZ odsúhlasili úpravu a čiastočnú zmenu
územného členenia niektorých okrskov.
Z uvedených dôvodov bol vytvorený
nový okrsok, niektoré volebné miestnosti
preložené a následne boli okrsky prečíslované
z prehľadnejšieho a praktickejšieho dôvodu.
V meste Žiar nad Hronom sa bude voliť
v 16 – tich volebných okrskoch:

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 5

- volebná miestnosť Pohronské osvetové
stredisko, Dukelských hrdinov 21
Príslušné ulice:
A. Dubčeka 35, 37, 39, 43, 49, 51,
A. Kmeťa 19, 21, 23, 25, 27,
Š. Moysesa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
Hutníkov, Dukelských hrdinov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 6

- volebná miestnosť Dom kultúry, Nám.
Matice slovenskej 23
Príslušné ulice:
A. Dubčeka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
Jiráskova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
Š. Moysesa 42, 44, Komenského,
SNP 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105,
Nám. Matice slovenskej 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1

– volebná miestnosť ZŠ s MŠ Š. Moysesa ,
Ul. A. Kmeťa 4
Príslušné ulice:
Hviezdoslavova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52,
Priemyselná, Svätokrížske nám., SNP 1, 2, 3, 5, 7,
9, 15, 20, 21, 26, 27, 30, 34, 36, 38, 42, 56, 58, 60,
62, 66, 67, 68, 72.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 2

– volebná miestnosť Materská škola,
Rudenkova 1
Príslušné ulice:
A. Hlinku, Družstevná, Krížna, Kukučínova,
Lúčna, Medzi vodami, Opatovská, Partizánska,
Pod vršky, Rudenkova, Š. Petruša, Šoltésovej,
Záhradná, Štúrova 2, 4,
SNP 76, 80, 84, 86, 88, 138,
Jesenského 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 20/A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 7

- volebná miestnosť Základná škola,
Dr. Janského 2 – I. ZŠ
Príslušné ulice:
Dr. Janského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
J. Hollého, Nám. Matice slovenskej 10,
SNP 107, 109, 113, 115,
Š. Moysesa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77,
79, 81,
Š. Moysesa 46 – občania s trvalým pobytom
mesto Žiar nad Hronom.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 8

- volebná miestnosť Základná škola,
M. R. Štefánika 17 – II. ZŠ
Príslušné ulice:
A. Dubčeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
Dr. Janského 15, 17, 19, 21, 23,
Jiráskova 6, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
M. R. Štefánika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
Nám. Matice slovenskej 12, 14, 16, 18, 25, 27,
29, 31, 33,
Š. Moysesa 49, 51, 53, 55, 57.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 3

– volebná miestnosť Gymnázium Milana
Rúfusa, J. Kollára 2
Príslušné ulice:
Hviezdoslavova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59,
A. Kmeťa 13, 15, Š. Moysesa 6, 8.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 9

- volebná miestnosť Základná škola,
M. R. Štefánika 17 – II. ZŠ
Príslušné ulice:
Dr. Janského 25, 27, 29, 31,
M. R. Štefánika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 27,
29, 31, 33,
Sládkovičova 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 4

– volebná miestnosť Gymnázium Milana
Rúfusa, J. Kollára 2
Príslušné ulice: A. Dubčeka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
A. Kmeťa 14, 16, 18, 20, 22,
J. Kollára, Cyrila a Metoda,
Dukelských hrdinov 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, 36

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 10

- volebná miestnosť Súkromná stredná
odborná škola technická, Dr. Janského 10
Príslušné ulice:
Dr. Janského 4, M. Chrásteka,
Sládkovičova 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
Svitavská 1, 3, 5, SNP 149.
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VOLEBNÝ OKRSOK Č. 11

- volebná miestnosť Stredoslovenskej
energetiky, Svitavská 4
Príslušné ulice:
Novomeského, Š. Pártošovej,
Rázusova 1, 3, 5, 7, 9, 11,
Sládkovičova 34, 36, 38, 40, Tajovského 2, 4, 6,
Svitavská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 12

- volebná miestnosť Základná škola,
Jilemnického 2 – IV. ZŠ
Príslušné ulice:
Hurbanova 2, 4, 6, 8, Rázusova 2, 4,
Tajovského 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34,
Vansovej.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 13

- volebná miestnosť Základná škola,
Jilemnického 2 – IV. ZŠ
Príslušné ulice:
Bernolákova, Jilemnického,
Hurbanova 1, 3, 5, 7,
SNP 139, 141, 143, 145.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 14

- volebná miestnosť Stavebné bytové
družstvo, Pod Donátom 3
Príslušné ulice:
A. Štefanku 2, 4, 6, 8, 10,
J. Kráľa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 33, 35,
Pod Donátom 2, 4, 6, 8, 10, 12, SNP 94, M. Benku
2, 4, 11, Štúrova 1, 3,
Jesenského 53, 55, 57, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90,
92, 94, 96, 98, 100.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 15

- volebná miestnosť Stavebné bytové
družstvo, Pod Donátom 3
Príslušné ulice:
A. Štefanku 1, 3, 5, 7,
J. Kráľa 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
Jesenského 59, 61, 63, 67, 69, 71,
M. Benku 1, 3, 5, 7, 9, Pod Donátom 14, 16, 18,
20, 22,
Pod háj.
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 16

- volebná miestnosť Kultúrny dom Šášovské
Podhradie
Príslušné ulice:
Kutinky, Šášovské Podhradie.
Pre Komunálne voľby 2014 ostáva
5 volebných obvodov a k nim priradené
okrsky:
1. volebný obvod
– Etapa (okrsok č. 10, 11, 12, 13)
2. volebný obvod
– Stred (okrsok č. 6, 7, 8, 9)
3. volebný obvod
– Centrum II + stará časť mesta
(okrsok č. 1, 3, 4, 5)
4. volebný obvod
– Pod vŕšky (okrsok č. 14, 15)
5. volebný obvod
– IBV + Š. Podhradie (okrsok č. 2, 16)
(r)
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RODINNÝ VÝLET DO ZOO V ZLÍNE
Centrum voľného času Žiar nad Hronom vás
pozýva na jednodňový rodinný výlet do ZOO
v Zlíne.
Termín: 18. októbra
Cena: 20 €
(potrebné uhradiť do troch dní od prihlásenia)
V cene je zahrnuté:
• autobusová doprava do Zlína a späť,
• vstupné do Zoologickej záhrady v Zlíne.
Popis zájazdu:
• odchod zo Žiaru nad Hronom
v skorých ranných hodinách – 6.30 hod.,
• návšteva Zoo Zlín,
• príchod do Žiaru nad Hronom, cca 19.30 hod.
Zoo Zlín:
Zlínska ZOO – to sú prírodne poňaté expozície
so spoločným chovom cicavcov a vtákov, príťažlivé priechodné voliéry a výbehy, ktoré umožnia
bezprostredný kontakt so zvieratami, areál plný
zelene a originálnych etnografických predmetov.
Je však tiež zoologickou záhradou kontinentov.
Za jeden deň môžete podniknúť cestu okolo sveta
a zoznámiť sa s 216 druhmi zvierat z Afriky, Ázie,
Austrálie a Ameriky.
Dôležité upozornenie: Cestovné poistenie
do zahraničia si účastník zabezpečí sám! Na výlet
do Zlína nezabudnite deťom pribaliť cestovný
pas. Termín nahlásenia a zaplatenia na jednodňový výlet s rodičmi je potrebné do 10. októbra priamo v Centre voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17,
Žiar nad Hronom. Viac informácií na telefónnom
čísle: 0905 295 556.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
Frank Zappa – fenomén tvorivosti
Hudobno-biografický program vás zoznámi so životom a tvorbou asi najinvenčnejšieho rockového
hudobníka v dejinách. V programe sa oboznámite
okrem rockovej tvorby i s jeho symfonickou hudbou.
Zaujímavosťou bude i pohľad na dianie v Československu tesne po zamatovej revolúcii, v ktorom i Frank
Zappa zohral istú úlohu. Dňa 25. septembra o 19.00
hod.
Planetárium deťom
– Dominik v mesačnom cirkuse
Rozprávka a program pre škôlkarov. S modelmi
v UFO sále si predvedieme, ako sa pohybujú telesá
v slnečnej sústave a za priaznivého počasia sa pozriete na oblohu cez náš astronomický ďalekohľad. Dňa
26. septembra o 18.00 hod.
Hrozba z nebies
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 26. septembra o 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
23.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
24.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
25.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
26.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
27.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
28.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
29.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
30.9. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
1.10. 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.
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POMÔŽME NEVIDIACIM VRÁTIŤ SA DO ŽIVOTA

Hľadám domov
DONO
Dono je 5-ročný nemecký
ovčiak, ktorý nemal doteraz
dobrý život. Napriek tomu
má dobrú povahu. Je kontaktný, poslušný a priateľský.
S inými psíkmi je znášanlivý.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

Už tradične v poslednú septembrovú stredu
vykročia do ulíc slovenských miest a obcí dobrovoľníci zbierky Biela pastelka. Tento rok tak
urobia nezištne už trinásty raz.
V stredu 24. septembra sa aj vy môžete stať súčasťou verejnej zbierky, ktorej cieľom je pomôcť
nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Stačí, ak dobrovoľníkom v uliciach, ktorí budú oblečení v tričkách
s nápisom Biela pastelka, prispejete do zapečatenej
pokladničky. Odmenia vás spinkou v tvare pastelky.
Pomôcť však môžete aj poslaním SMS s ľubovoľným
textom v hodnote 2 eur na číslo 820 v sieti všetkých
mobilných operátorov alebo vkladom na účet číslo
4030016212/3100 až do konca roka.
Zbierku Biela pastelka organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002.
V nedávnom hodnotení na webovom portáli www.
verejnezbierky.sk dosiahla výborný výsledok, keď ju
nezávislí odborníci z tretieho sektora zaradili medzi
najdôveryhodnejšie zbierky na Slovensku.
Cieľom zbierky je pomôcť ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť plnohodnotný život,
v ktorom môžu študovať, pracovať, športovať, založiť
si rodinu. Aj vďaka vašim príspevkom môžu odborníci bezplatne pomáhať nevidiacim a slabozrakým
pri výbere pomôcok, učiť ich čítať a písať Braillovo
písmo, chôdzu s bielou palicou či pracovať na počítači, ktorý hovorí. Ľuďom so zrakovým postihnutím
na celom Slovensku pomáhajú i priamo u nich
doma.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si tiež
uvedomuje dôležitosť prevencie. V materských školách po celom Slovensku realizuje celoročne skríningové vyšetrenia zamerané na včasné odhalenie
vývinových porúch zraku detí. Môže tak zabrániť
rozsiahlemu poškodeniu ich zraku vo vyššom veku.
Od začiatku roka odborníci vyšetrili už 3 939 detí.
Dobrovoľníkov s pokladničkami, do ktorých možno prispieť na konto Bielej pastelky, stretnete v približne dvesto slovenských mestách a obciach. (r)
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
27.9. Stomato – MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slovenskej, Žiar nad Hronom (672 20 02)
28.9. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
4.10. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
5.10. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79 (67
75 117)
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

BOB
Bob má necelé dva roky.
Je to kríženec menšieho
vzrastu. Je aktívny, poslušný a učenlivý. Je vhodný aj
k deťom. Môže ísť do bytu aj
k domu. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
LUCKA
Lucka je 10-ročná kríženka. Má krásne jemnú
huňatú srsť. Je priateľská
a pokojná. Zaslúžila by si
dožiť niekde v pokoji, kde
bude mať lásku a istotu.
Je očkovaná, kastrovaná
a čipovaná.
RICKY
Ricky je 4 – 5-ročný kríženec. Je aktívny, plný energie, ale
aj tak je veľmi smutný, pretože bol naučený byť pri človeku.
Ovláda základné povely. Najlepšie by mu bolo pri dome s oploteným
výbehom. Môže ísť aj do bytu. K ľudom je priateľský. Očkovaný, kastrovaný a čipovaný.
KELLY
Kelly je 1-ročná
sučka, kríženec malinoisa. Je socializovaná, ovláda základné
povely. Je však veľmi
energická, aktívna
a potrebuje, aby sa
jej niekto pravidelne
venoval a doprial jej
veľa pohybu. Vhodná je k rodinnému
domu. Kastrovaná,
čipovaná, očkovaná.
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
Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď, v hotovosti.

0905 602 942
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám nábytok: skrine, stoly, sekretáre, stolíky, fotely, gauč, váľandy... + písací stroj + sporák na pevné palivo + demižóny + kameninové
3/19
súdky. Všetko veľmi lacno! T: 0940 561 851
•Predám písací stôl bielej farby. Dĺžka: 102 cm, šírka: 56 cm, výška:
75 cm. 3 x šuplík a 2 x úložný priestor. Len osobný odber. Cena: 40 €,
4/19
dohoda možná. T: 0904 071 702
•Predám skriňu s nadstavcom, bielej farby. Výška s nadstavcom: 247
cm, bez nadstavca: 177 cm. Šírka: 119 cm, hĺbka: 61 cm. Nadstavec
predelený 1 policou. Skriňa má vešiakový systém + 2 police. Len osobný odber. Cena: 130 €, dohoda možná. T: 0904 071 702
5/19
•Predám rozkladaciu pohovku oranžovej farby s vankúšmi. Rozložená: spacia plocha - 140 cm, dĺžka - 195 cm. Nerozložená: spacia plocha
- 70 cm, dĺžka - 195 cm. Perinák: hĺbka - 26 cm, dĺžka - 160 cm. Len
osobný odber. Cena: 190 €, dohoda možná. T: 0904 071 702
6/19

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...)

•Predám poháre na zaváranie + vrchnáky na zakrúcanie. T: 0902
828 424
34/18
•Predám 10 CD Box: God Save This Box! Punk 1978 – 1980. Cena: 18
€. T: 0902 828 424
35/18
•Predám zbierku hercov 1985 – 2000 (stránky, dvojstránky) za 8
€. Predám zbierku spevákov a skupín 1985 – 2005 za 10 €. T: 0902
828 424
36/18
•Predám knihy: Madonna, M. Jagger, Elvis, D. Hoffman, S. O. Connor,
Blue, Queen, Prince, P. Swayze, Sever a Juh, Nebo a Peklo, Láska a Vojna. T: 0902 828 424
37/18
•Predám CD: 60´s – 90´s Various Artists – zahraničné i ČSSR (čo pieseň, to iný interpret). T: 0902 828 424
38/18
•Predám zvyškové uhlie, drevo, tehly, náradie. Všetko veľmi lacno!
T: 0940 561 851
7/19
•Predám komplet vešiakovú stenu so skrinkami, robená na mieru
do chodby 2-izbového tehlového bytu. Cena: 100 €. Predám starší šijací stroj, prerobený na elektrinu. Lacno. Predám perinák, veľký: 153,5
x 51 cm. Lacno. T: 0908 216 041
11/19
•Predám elektrický gril. Rozmery: š 38 x v 21 x hl. 27 cm a kuchynský elektrický krájač, profi. Alebo vymením za funkčný mobil. T: 0944
680 715
12/19
•Predám zariadenie rodinného domu v ZH - nábytok: skrine, sekretáre, stoly, gauč, váľandy.... + sporák na pevné palivo + funkčný písací
stroj. Veľmi lacno. T: 0902 205 074
13/19
•Predám z rodinného domu zostatkové: uhlie, drevo, tehly, náradie.
Veľmi lacno. T: 0902 205 074
14/19
•Predám starožitný 250-ročný sekretár. Cena dohodou. T: 0944
155 922
30/18
•Predám 2 jedálenské stoly + 8 stoličiek a 3 kusy dvojdielnych mahagónových skríň. T. 0944 155 922
31/18
•Predám práčku mini romo, plynový sporák s elektrickou rúrou
a práčku Whirpool na súčiastky. T: 0944 155 922
32/18
•Predám cirkulár, 4,4 kW motor. T: 0944 155 922

33/18

•Predám batoh na kolieskach s teleskopickou rukoväťou. Výška batohu: 0,5 metra. T: 0944 680 715
17/19
•Predám chladničku Electrolux, 170-litrovú a mrazničku Calex,
170-litrový. Úsporné! Cena dohodou. T: 0907 351 067
21/19

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám RD na Trnavej Hore v spodnej časti. Dobrá lokalita.
29/18
T: 0944 155 922
•Predám 4-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici. Cena dohodou.
20/19
T: 0905 755 021

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem v ZH 2-izbový tehlový byt. Byt je kompletne zrekonštruovaný, čiastočne zariadený. Cena:160 € + komplet energie.
T: 0907 605 431
1/19
•Dám do prenájmu garsónku v blízkosti centra mesta.
T: 0905 327 722
8/19
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za hvezdárňou.
T: 0903 203 206
15/19
•Dám do prenájmu garáž na Ul. Hutníkov v ZH. T: 0905 297 19816/19

AUTO MOTO
•Predám Mercedes Benz A 140, rok výroby 2000, benzín, tmavo-šedá metalíza, najazdených 165 000 km, v dobrom stave. Cena: 2 300 €,
2/19
dohoda možná. T: 0907 236 825

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
PRENÁJOM:
P302/2014:
Obchodné priestory – budova
lekárne v Žiari nad Hronom, Ul.
Dr. Jánskeho. 3 priestory, každý
o výmere 16 m2. Cena 12 €/ m2/
mesiac
BYTY:
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
P243/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletne
zrekonštruovaný.
Cena: 28.000 €, výmera: 41 m2
P316/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ulica SNP č. 573, pôvodný stav.
Cena: 28.990 €, výmera: 58 m2
+ 12 m2 pivnica
P313/2014:
2-izbový panelový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ulica
Sládkovičova č. 495, kompletne
zrekonštruovaný. Cena: 35.000
€, výmera: 50 m2
P329/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul.
M. R. Štefánika 459, pôvodný
stav. Cena: 29.990 €, výmera:
54 m2
P290/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. M. R. Štefánika č.
456, pôvodný stav. Cena: 32.000
€, výmera: 67 m2
P330/2014:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 44.500 €, výmera: 69 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod

vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 42.000 €, výmera: 69
m2
P324/2014:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, pôvodný stav. Cena:
34.000 €, výmera: 69 m2
P321/2014:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ulica
Hviezdoslavova 6, kompletne
zrekonštruovaný. Cena: 59.000
€, výmera: 69 m2
P328/2014:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ulica
Hviezdoslavova 12, zrekonštruovaný. Cena: 46.000 €, výmera: 69 m2
P300/2014:
4-izbový panelový byt s loggiami v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 72.000 €, výmera: 102
m2
P314/2012:
4-izbový tehlový v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
89.000 €, výmera: 104 m2
DOMY:
P325/2014:
RD v Kremnických Baniach,
pôvodný stav. Cena 75.000 €,
zastavaná plocha 213 m2, výmera pozemku: 1.422 m2
P312/2014:
RD v Prochote, čiastočne zrekonštruovaný. Cena 53.000 €,
zastavaná plocha: 115 m2, výmera pozemku: 2.786 m2
P308/2014:
RD v Slaskej, kompletná rekonštrukcia. Cena 103.000 €, zastavaná plocha: 103 m2, výmera
pozemku: 595 m2
P297/2014:
RD v Dolnej Vsi, pôvodný. Nová
cena: 16.000 €, (pôvodná cena
18.000 €), zastavaná plocha: 108

m2, výmera pozemku: 403 m2
P295/2014:
RD v Nevoľnom, pôvodný. Cena:
28.000 €, zastavaná plocha: 138
m2, výmera pozemku: 235 m2
P281/2014:
RD v Trnavej Hore, časť Jalná,
pôvodný. Nová cena: 14.000 €,
(pôvodná cena 16.000 €), zastavaná plocha: 361 m2, výmera
pozemku: 1.150 m2
P278/2014:
RD v Nevoľnom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 46.000 €,
zastavaná plocha: 175 m2, výmera pozemku: 519 m2
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 157.000 €, (pôvodná cena
178.000 €), výmera pozemku:
823 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
53.000 €, (pôvodná cena 67.500
€), úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2
POZEMKY:
P301/2014:
Stavebný pozemok v Lehôtke
pod Brehmi, určený na stavbu
RD, chaty alebo chalupy. Cena:
24.000 €, výmera 1.192 m2
P292/2014:
Pozemok Hodruša - Hámre, lokalita Banská Hodruša, určený
na rekreáciu a oddych. Cena:
13.500 €, výmera 6.989 m2
P289/2014:
Pozemok Krahule, určený na
stavbu RD, chaty alebo chalupy,
siete na a pri pozemku. Cena:
62.000 €, výmera 2.374 m2
OSTATNÉ:
P284/2014:
Záhradná chatka (drevená) v Janovej Lehota, časť Dérerov mlyn,
výmera 406 m2. Cena 6.800 €

SLUŽBY
•Som akreditovaná opatrovateľka (SČK). Opatrím seniorov, deti
18/19
a podobne. T: 0949 737 437
•Vezmem do opatery dieťa. Vzdelanie, prax a referencie mám.
T: 0949 381 478
19/19

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

noviny.ziar.sk
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POĎAKOVANIEtkov
..už žiadne slovo,
žiadny hlas
nenahradí toho,
čo vzal nám čas.
Dňa 2. septembra 2014 nás
navždy opustila naša drahá
mama, stará a prastará mama
Helena Hriňová
vo veku 90 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí ju odprevadili na poslednej ceste.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Touto cestou sa chceme tiež poďakovať aj DSS a DD
Nádej Janova Lehota, kde naša mama strávila aj keď
krátko, ale na profesionálnej a odbornej a zdravotnej
úrovni posledné 3 týždne svojho života.
S úctou ďakuje najstarší syn.

SPOMIENKAtkov
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 21. septembra sme si
pripomenuli 10. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý syn, strýko a otec
Miroslav Baran,
ktorý nás opustil vo veku 44 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína mama, deti, súrodenci s rodinami a nebohý
otec.

SPOMIENKAtkov
Ako z tvojich očí žiarila láska,
obetavosť a dobrota, tak nám
budeš chýbať do konca života.
Dňa 19. septembra sme si
pripomenuli 5. výročie, keď nás
opustila vo veku 53 rokov naša
drahá
Anka Kubišová.
S láskou spomínajú manžel, synovia s rodinou, rodičia,
sestra a blízka rodina.
Spomínajte s nami.
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SPOMIENKAtkov
Kto v srdci žije, neumiera...
Dňa 30. septembra si pripomenieme 6 rokov od chvíle,
keď nás opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Milan Kukučka.
S láskou spomína smútiaca
rodina.

SPOMIENKAv

*1.12.1938 – †30.9.2013
SPOMIENKAv
Dňa 10. septembra sme si pripomenuli 5. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel,
otec a starý otec
JUDr. Vojtech Ševčík.
S láskou a úctou spomínajú manželka Magdaléna,
syn Vojtech a dcéra Zuzana s rodinami.

SPOMIENKAtkov
To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 18. septembra sme
si pripomenuli 6. výročie
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý otec a starý otec
Ján Kašša.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína dcéra s rodinou.

SPOMIENKAtkov
Žiaľ je cena za lásku.
Žiaľ je taký silný,
aká silná bola naša láska...
Naše tiché prianie už len je,
nech odpočívaš v pokoji.
Dňa 23. septembra si
pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
milujúci manžel, skvelý otec, fantastický brat
Ing. Ladislav Simonides.
S láskou a hlbokou úctou si na neho spomínajú
manželka s dcérami a celá smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste ho poznali a venujete mu
spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKAtkov
Na rozlúčku...
tichúčko spinká...
Už zaspalo dievčatko malé,
veď sudičky mu do vienka
dali len smútok,
žiaľ a trápenie...
Tichučko spinká...
Už spinká malé dievčatko,
tak nádherne a presladko,
že zobudiť ho by bol hriech.
Už nie je bolesť, nie je plač,
len lásky je tam nadostač.
V tom krásnom Božom kráľovstve,
kde sa s ňou všetci stretneme.

*29.9.1935 – †14.9.2012

Ťažko je bez vás, smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k vám zavedie.
V neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý, kto vás mal rád.
Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali, ale vždy
budete v srdciach tých, ktorí vás milovali.
Dňa 14. septembra sme si pripomenuli 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
otec, svokor a starý otec
Rajmund Šarközi
a dňa 30. septembra si pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša drahá
mama, svokra a stará mama
Emília Šarköziová.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Všetko zmizlo,
len stopy tvojej lásky
a spomienky na teba
nám zostali.
Dňa 26. septembra si pripomíname 10. výročie od chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, ocko a deduško
Marko Hríbik.
S láskou spomínajú manželka s rodinou.
SPOMIENKAtkov
Dňa 8. septembra sme si
pripomenuli 2. výročie, kedy nás
navždy opustila naša milovaná
Margita Cibuľová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Inzerujte
v Mestských
novinách
Cena plošnej inzercie:

0,72 €/cm2
Viac

informácií e-mailom:
mn@ziar.sk

KÚPIM BYT V ZH
OKREM NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PODPISE ZMLUVY.

Dňa 29. septembra si pripomenieme 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
Natálka Škvarková.
S láskou a smútkom v srdci spomínajú rodičia, starí
rodičia a ostatní príbuzní.

MOŽNOSŤ UŽÍVANIA BYTU EŠTE ĎALŠIE 2 MESIACE PO PODPISE ZMLUVY.

0905 33 23 88
noviny.ziar.sk
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Karpatsko – duklianska operácia
„Nikdy nezabudneme, ako ľahko sme slobodu stratili a ako ťažko za cenu veľkého úsilia a veľkých obetí nášho,
a najmä sovietskeho ľudu, sme ju dobýjali späť.“ (generál Ludvik Svoboda)
Karpatsko – duklianska operácia je historickou
udalosťou, ktorá nasledovala bezprostredne
po zahájení Slovenského národného povstania. Bola
to útočná operácia sovietskych a česko – slovenských
vojsk na severovýchodnom Slovensku na jeseň
1944. Táto operácia mala spojiť povstalecké sily SNP
s uvedenými armádami. Bola jednou z najväčších
horských bitiek II. svetovej vojny. V lete v roku 1944
už Červená armáda oslobodzovala juhovýchodnú
a strednú Európu. Hlavne vojenský plán, s ktorým
počítalo vojenské ústredie a organizátori SNP
predpokladali, že dve východoslovenské divízie,
držiace okolo 100 km frontu medzi nemeckými
jednotkami v oblastiach severovýchodného Slovenska,
otvoria Karpatské priesmyky a armáda sústredená na
strednom Slovensku bude toto územie, v spolupráci
s partizánskymi oddielmi, brániť až do príchodu
Sovietskej armády.
Slovenská národná rada požiadala Sovietsky zväz
o urýchlenú pomoc k povstaniu. Najvyššie sovietske
vojenské velenie pôvodne nemalo záujem dobíjať
Karpaty. Chcelo skôr využiť poľské a maďarské roviny.
Po žiadosti SNR však plány zmenilo a v priebehu štyroch
dní pripravili plán Karpatsko – duklianskej operácie.
Operácie takéhoto rozsahu sa zvyčajne pripravujú aj
niekoľko mesiacov. Čas však tlačil, SNP potrebovalo
pomoc. Plán operácie predpokladal ničenie nepriateľa
v predhorí Karpát, pričom hlavný úder viedol cez
poľské mesto Krosno – Dukla – Dukliansky priesmyk

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, 15.000,- €, vyvýš. prízemie,
čiastoč. zrekonš. , blíz. centra, 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

– Prešov. Útok vykonali vojská I. ukrajinského frontu.
Hlavnú ťarchu niesla 38. armáda generálplukovníka
Moskalenka, ktorej súčasťou bol aj I. československý
armádny zbor. Podľa rozsahu to bola najväčšia vojenská
operácia II. svetovej vojny na Slovensku. Na obidvoch
stranách frontu, ktorý mal šírku 60 km, stálo 30 divízií.
Bolo to 200 tisíc vojakov, 500 tankov a samohybných
diel, 4000 diel a mínometov. Plán určoval, že nemecké
vojská do 5-tich dní budú porazené a Červená armáda
vstúpi do Prešova. Nemci však v Karpatoch vybudovali
obranu do hĺbky 50 km. Karpaty bránili príslušníci
18. armády podporovanou 75. a 78. pešou divíziou.
Na bojoch sa zúčastnila aj I. tanková divízia nemeckej
armády.

6500. Neúplné štatistiky na nemeckej strane uvádzajú
52-tisíc mŕtvych a ranených.
Aký bol význam tejto operácie pre SNP? Veľký už
tým, že početné vojenské divízie boli viazané mimo
povstaleckého územia a nemohli byť nasadené
proti povstaleckej armáde. Uskutočnenie útoku
cez Karpaty ako rýchlej formy priamej vojenskej
pomoci Červenej armády SNP bolo predovšetkým
politickým rozhodnutím. Bolo to gesto náklonnosti
Sovietskeho zväzu k Československu. Boli to vojaci,
Česi a Slováci, vojaci, ktorí ako prví vytvorili zahraničnú
vojenskú jednotku v sibírskom mestečku Buzuluk,
ktorá sa rozrástla až do armádneho zboru. Postupné
oslobodzovanie Slovenska trvalo česko – slovenským,
rumunským, a najmä Červenej armáde až do apríla
1945.
Do roku 1989 bolo okolo histórie Karpatsko –
duklianskej operácie jednoduché. Oslavovali sme
6. október ako deň armády, každoročne spomínali pri
pamätníku na Dukle priami účastníci bojov, oficiálne
delegácie i radoví občania. Slávny úsek našich dejín
bol v školách pripomínaný mladej generácii. V súčasnej

Prvou oslobodenou obcou
na Slovensku bol Kalinov
Dňa 8. septembra 1944 o 6.50 hodine vydal generál
Moskalenko povel k útoku, a tak bola zahájená
Karpatsko – duklianska operácia. Útoku predchádzala
2-hodinová delostrelecká príprava. Pôvodné
optimistické plány padli a namiesto 5-tich dní trvala
3 mesiace. Sprevádzaná bola jesenným daždivým
počasím, ktoré znemožňovalo použiť prevahu letectva
Sovietskej armády. Nemecká obrana bola mimoriadne
odolná. Až 21. septembra oslobodili vojaci 1. gardovej
armády prvú obec na Slovensku – Kalinov.
Dňa 6.októbra 1944 česko – slovenský armádny zbor
ovládol Dukliansky priesmyk a prví česko – slovenskí
vojaci po piatich rokoch vstúpili na slovenskú pôdu
a vztýčili Československú vlajku. Tento deň sa potom
oslavoval ako Deň československej armády. Karpatsko
– duklianska operácia skončila 28. novembra 1944.
Červená armáda podľa oficiálnych zdrojov mala 86-tisíc
mŕtvych a ranených, 1. československý armádny zbor

Prečítajte si
Opäť vám prinášame niekoľko
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.

John – Henri Holmber:
Temná strana Švédska
Do Temnej strany Švédska, tejto
jedinečnej,
prelomovej
antológie, prispeli svojimi poviedkami
najuznávanejší a najobľúbenejší
švédski autori vrátane samotného
Stiega Larssona.
Henning Mankell –
Neviditeľný múr
Pred bankomatom leží mŕtvy muž s

noviny.ziar.sk

dobe je spomínajúcich priamych účastníkov veľmi
málo. Deň armády pripadol na iný deň, oficiálne
delegácie i občania prichádzajú poredšie, mladá
generácia o bojoch na Dukle v jeseni 1944 takmer
nevie nič, ale nie vlastnou vinou. Je tu znova október,
70 rokov po spomínaných udalostiach. Pokúsme sa
aspoň na chvíli zastaviť a vzdať hold príslušníkom 1.čs.
armádneho zboru, ktorí chceli ísť domov do svojej vlasti
a padli za ňu, za slobodu svojich blízkych. Vzdajme
hold aj padlým príslušníkom Sovietskej armády, ktorí
ďaleko od svojich domovov položili svoje životy pri
oslobodzovaní Slovenska i pri porážke fašizmu.
Jaroslav Bulko,
predseda Oblastného výboru SZPB
Foto: internet

bielym lístočkom v ruke. V Ystade dve
mladé dievčatá zavraždia taxikára.
Lisa Gardnerová –
Milujem ťa viac
Brian Darby leží mŕtvy na dlážke
v kuchyni. Jeho manželka, príslušníčka
štátnej polície Tessa Leoniová, ho údajne zastrelila v sebaobrane
Jonesová
– Jedine s ním
Charizmatický búrlivák Chris Merit si
celkom podmanil Sarinu dušu. Drží
ju vo svojej moci a ona sa mu bezvýhradne poddáva.
Agatha Christe –
Nemý svedok
Keď Emily Arundellová, bohatá stará
dáma, spadne zo schodov, všetci ju
presviedčajú, že na vine je jej foxteriér
Bob, ktorý na schodoch nechal gumenú loptičku.

Detské

Guy Bass
– Bendži Bengál
Bom a vidlicoruký pazúr
Bendži Bengál Bom sa bojí všetkého.
A nie iba skutočne desivých vecí ako
uviaznuť vo výťahu s vyhladovaným
jaguárom alebo dať sa omylom
vystreliť do vesmíru iba v slipoch.
Jana Šulková
– Dievča s maskou
Dievča s maskou je príbeh mladého
dievčaťa o spoznaní samej seba. O tom,
že maska, ktorú Mima nosí, ju zabíja, a
že odraz, ktorý každé ráno vidí v zrkadle, nie je jej.
Trenton Lee Stewart
– Riskantná výprava
Benediktovej tajomnej
spoločnosti
Benediktova tajomná spoločnosť sa
vydáva na novú misiu!

(r)
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Po opatrnom úvode deväť gólov už v prvom polčase
FUTBAL – U12 MFZ I. LIGA MŽ - STRED
6. kolo: FK Pohronie U12 – FK Dukla Banská
Bystrica U12 11:1 (9:1)
Góly: Rajčan (3), Hric (3), Krčmár (2), Rosenberg (2),
Bohuš.
Zostava I: Žember – Sučák, Pivarči, T. Kukučka – Hric,
Urgela – Rajčan, Bohuš.
Zostava II: Krištof – Netolický, Tatár, R. Beňo – Skučka,
Krčmár – Rosenberg, Ščepko (Huba).
Narazili sme na zdatného súpera, ktorý nás preveril
aj v defenzíve. Napriek prvému gólu hostí sme
po opatrnom úvode prebrali hru do svojich rúk a už
v prvom polčase sme strelili pekných 9 gólov.
Chlapci hrali výborne, s chuťou, videli sa na ihrisku,

snažili sa kombinovať a vytvárali si dobré strelecké

príležitosti. Viackrát Duklu podržali brankári či
konštrukcia ich brány. Do druhého polčasu sme však
nastúpili s menšou koncentráciou, čo sa odzrkadlilo aj
na hre, s ktorou sme my, tréneri, nemohli byť spokojní.
Tá bola v niektorých fázach dosť rozháraná, chýbal
nám väčší pohyb, a najmä ponuka našich útočiacich
hráčov. Taktiež sme mali viac ľahkých strát ako tomu
bolo v prvom polčase a s koncom zápasu už niektorým
aj dochádzali sily. Napriek tomu musím chlapcov
pochváliť za kolektívny výkon (dobrú ofenzívu
aj defenzívu celého družstva) a hladké víťazstvo,
po ktorom ich odmenili rodičia zaslúženým
potleskom.
Rastislav Urgela, tréner

Na turnaji vo Zvolene futbalová U12 súperov opäť valcovala
FUTBAL – U12 TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV
V utorok 9. septembra absolvovala futbalová
U12 základné kolo turnaja mladších žiakov
U12 Minichampions Liga Slovensko 2014 vo
Zvolene. Zúčastnilo sa ho 5 tímov, ktoré hrali
systémom každý s každým.
Vo Zvolene si chlapci futbal znovu užívali a ukázali
prítomným divákom natrénované a svoju mieru
talentu. Súperom skoro vôbec nepožičali loptu a v
niektorých fázach to vyzeralo ako hra mačky s myšou.
Predvádzali futbal, nad ktorým všetci nechápavo,
ale uznanlivo krútili hlavami, čo títo, ešte len 10 –
11-roční, chlapci dokážu. Súperi boli síce o niečo
slabší, s akými pravidelne hrávame, ale nastrieľať im
57 gólov v štyroch zápasoch nie je jednoduché pre
žiadny tím. Ďakujem chalanom za pekný zážitok ako
aj za postup do krajského kola.
Rastislav Urgela, tréner

Skupina B
1. FK Pohronie – SITNO Banská Štiavnica 14:0,
góly: Urgela (3), Skučka (2), Sučák (2), Rosenberg (2),
R. Beňo, Pivarči, T. Kukučka, Bohuš, Ščepko

2. FK Pohronie – ŠK Novohrad Lučenec 13:1, góly:
Urgela (4), Bohuš (2), Ščepko (2), Pivarči (2), Sučák,
Tatár, T. Kukučka
3. FK Pohronie – MFK Lokomotíva Zvolen 12:1,
góly: Urgela (6), Bohuš (4), T. Kukučka, vlastný
4. FK Pohronie – MFK Vígľaš – Pstruša 18:1, góly:
Urgela (4), Tatár (4), Ščepko (3), Sučák (2), T. Kukučka
(2), Rosenberg, R. Beňo, Skučka
Strelci gólov: Urgela (17), Bohuš (7), Ščepko (6), Sučák
(5), Tatár (5), T. Kukučka (5), Rosenberg (3), Skučka (3),
Pivarči (3), R. Beňo (2), vlastný
Zostava: Krištof, Žember – Pivarči, T. Kukučka, Urgela,
Tatár – Skučka, Sučák, Bohuš, Rosenberg – R. Beňo,
Ščepko
Umiestnenie: 1. miesto 4 – 0 – 0 so skóre 57:3, 12
bodov

Z Námestova s jedným bodom za remízu
FUTBAL – U15
pohybovať, spresnili sa prihrávky, čoho výsledkom
bolo pár sľubných akcií. Jednu takúto peknú akciu
aj s vytúženým gólom pripravil Jakub Cibula,
ktorý poslal perfektnou kolmou prihrávkou medzi
stopérov domácich do gólu Tomáša Imricha. Ten
ponúknutú šancu bezpečne premenil. Následne
sa v zápase udiali dva dôležité momenty, ktoré
rozhodovali zápas. Prvým bol nájazd našich
4 hráčov na jedného obrancu domácich, ktorý sme
nepremenili. Druhý bol po veľkom tlaku domácich,
keď sme si už mysleli, že vedenie udržíme, ale
dve ľahké strely skončili na brvne a následne
neodkopnutá lopta, ktorú domáci dokázali dotlačiť
do našej brány.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

MŠK Námestovo – FK Pohronie U15 1:1 (0:0)
Gól: Imrich.
Zostava: Repiský, Zelina, Marhula, Hudcovský,
Ginič, Bahno, Cibula, Urgela, Imrich, Machák,
Kosmel.
Striedali: Neuschl.
V prvom polčase mali jasne navrch. Domáci sa
snažili nakopávať lopty za našu obranu, čo nám
robilo značné problémy. My sme sa, naopak,
nedokázali vôbec presadiť a všetky naše akcie
končili pre šestnástkou domácich. Polčas tak
skončil 0:0.
Do druhého polčasu sme išli s jasným cieľom –
udržať nerozhodný stav. Mužstvo sa začalo lepšie

Po nevydarených zápasoch výhra na domácej pôde
FUTBAL – U19
FK Pohronie – MFK Nová Baňa 3:1 (1:0)
Zostava: Bavlšík – Henžel, Kružlic, Bodor, Mokroš,
Rozenberg (76. Líška), Blahút, Foltán, Sekereš, Dolinec,
Halás (63. Dubina).
Góly: 10.min Dolinec, 47. min Kicko, 68. min. Bielik
(vlastný), 77. min. Henžel.
V predohrávke 15. kola sme privítali v strede
týždňa na domácom ihrisku posledný tím súťaže.
Po nevydarených zápasoch sme sa chceli hlavne
výsledkovo rehabilitovať.
V prvom polčase sme boli aktívnejší a vytvárali si tlak
na súperovu obranu. Hneď v úvode sa nám podarilo
skórovať po presnej strele Dolinca. Do konca polčasu

sme neúspešne dobíjali súperovu bránu, keď nám
chýbala hlavne rozvaha v riešení herných situácií.
V druhom polčase sme sa opäť nevyvarovali
sérií individuálnych chýb, z ktorej rezultoval
vyrovnávajúci gól. Z tejto situácie sa hráči dokázali
dostať a zvýšeným úsilím a zmenou herného
systému sa nám podarilo vyvinúť dostatočný
tlak na hostí. V tlaku si po centrovanej lopte
Blahúta strelili vlastný gól, ktorý nám pomohol v
sebavedomí. Od tej chvíle sme zápas mali plne pod
kontrolou. Skóre uzavrel Henžel hlavou po rohovom
kope Mokroša.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Družstvo mužov povedie nový tréner
BASKETBAL - MUŽI
MŠK BK Žiar nad Hronom – TJ Šumperk 57:63
(16:15, 14:11, 12:19, 15:18)
Body: Branislav Pipíška 16b. (2 trojky), Jaroslav
Praženica 10b., Tomáš Fábry a Marcel Hiadlovský
(2 trojky) po 8b., Štefan Skladan a Miroslav Kráľ
(1 trojka) po 6b., Matej Košťál 3b. (1 trojka).
Do diania v zápase zasiahli aj Peter Kaňa,
Martin Fábry, Patrik Štefanča, Marek Galko.
Príprava družstva mužov Basketbalového
klubu MŠK Žiar nad Hronom na sezónu
2014/2015 začala 5. augusta 2014 v športovej
hale pri futbalovom ihrisku pod vedením
nového trénera, ktorý ponúkol svoje služby

nášmu klubu.
Karol Kučera má za sebou bohatú trénerskú
kariéru pri mládežníckych družstvách Handlovej,
pri extraligovom klube Banskej Bystrice i
mužskej reprezentácii Slovenska, kde ako
asistent prvého trénera Miroslava Grznára
podávali
slovenskí
reprezentanti
kvalitné
výkony. Jeho ponuku v nastávajúcej sezóne sme
prijali a veríme, že jeho práca pri družstve mužov
bude úspešná.
Na prvom tréningu sa zišlo 15 žiarskych
odchovancov, ktorí reflektovali na výzvu klubu a mali
chuť zapojiť sa do tréningového procesu prípravného
obdobia. Boli medzi nimi i juniori, ktorých sme

v sezóne 2014/2015 do súťaže neprihlásili, vzhľadom
na nízky počet hráčov i s ekonomických dôvodov.
Po mesačnej príprave, ktorá prebiehala
v športovej hale, družstvo mužov odohralo
30.augusta 2014 prvý prípravný zápas v mestskej
športovej hale v Prievidzi s družstvom Šumperka
(účastník najvyššej súťaže v ČR). Podali bojovný
a zodpovedný výkon a v polčase vyhrávali o štyri
body, no skúsenosťami a fyzickou vyspelosťou
v druhom polčase hráči Šumperka prevýšili náš
mladý, tvoriaci sa tím a porazili ho o šesť bodov.
Peter Dubeň,
tajomník MŠK BK Žiar nad Hronom

Juniori bez bodu s výborným Martinom
FUTBAL – JUNIORI
15. kolo: FK Pohronie - MŠK Fomat Martin 0:3
(0:1)
Zostava: Tatár, Gajdoš, Blaho, Bodor, Križan,
Hanus, Homola, Macejko, Dobrota, Gregáň, Hudec.
Striedali: 56. Kukučka, 64. Jurkovič, 75. Ďurovič.
Domáci Pohrončania nastúpili proti druhému
mužstvu tabuľky až s príliš veľkým rešpektom.
Hostia dominovali počas celého zápasu, boli lepším

mužstvom.
V 15. min. sa ujali vedenia, keď sa presadil Thomka,
0:1. Potom sa hralo medzi 16-tkami. Domáci
sa zamerali najmä na pozornú obranu, súpera
nepúšťali do šancí.
V 2. polčase začali lepšie opäť hostia. Vytvorili
si tlak, ktorý pretavili do druhého gólu, keď v
60. min. sa presadil Ondrej Gábor, 0:2. V 69. min.

Žiačky odštartovali súťaž

zahrala domáca obrana rukou v 16-tke a nariadený
pokutový kop bezpečne premenil Thomka, 0:3.
Hostia potom povolili v koncentrácii a do sľubných
šancí sa v závere dostali aj domáci hráči. V 80. min.
v dobrej pozícii trafil Kukučka iba hosťujúceho
brankára a v 87. min. Ďurovič vo vyloženej gólovej
príležitosti netrafil ani bránu. Hostia si tak odviezli
zaslúžene všetky tri body.
(r)

Prvé miesto pre
Marcelu Kocholovú

FUTBAL – ŽIAČKY U15

ATLETIKA
Bežkyňa Marcela Kocholová, členka
Atletického klubu MŠK skončila prvá vo
svojej kategórií na Banskobystrickom
polmaratóne.
V nedeľu 7. septembra sa v Banskej Bystrici
uskutočnil Banskobystrický maratón. V rámci
maratónu bol aj polmaratón, na ktorom nás
reprezentovala Marcela Kocholová. Marcela
súťažila v kategórii 40 – 49-ročných žien, kde
nemala premožiteľku a dobehla ako prvá
v osobnom rekorde. Celkovo sa umiestnila
na 12. mieste.
(r)

Žiačky FK Pohronie odštartovali jesennú časť
Regionálnej ligy žiačok víťazstvom na turnaji v
Liptovskom Mikuláši. Postupne porazili všetky
svoje súperky. Nad Podbrezovou vyhrali 3:2 po
polčase 1:1. Góly: K. Tesáková, K. Poljaková a T.
Gembická.
Nad Ružomberkom dievčatá vyhrali 1:0 po polčase
0:0. Posledný zápas s domácim L. Mikulášom sme
vyhrali 2:0 po polčase 1:0.
Naše dievčatá dokázali obrátiť nepriaznivo sa
vyvíjajúci zápas s Podbrezovou, keď sme dostali gól
hneď z prvého útoku súperiek a tiež nešťastný druhý
gól. Dievčatá ukázali útočný futbal s množstvom
šancí a dokázali premeniť len tri z nich. Rozhodujúci
gól padol z pokutového kopu, ktorý bezpečne
premenila Tamara Gembická.
Rozhodujúci zápas turnaja sme po zmenách

v základnej zostave lepšie zvládli po taktickej a
disciplinovanej hre celého družstva. Družstvo
podržala brankárka, ktorá doslova čarovala v bráne
a bola pre súperove hráčky neprekonateľná. Víťazný
gól opäť strelila Tamara Gembická z pokutového
kopu, ktorý dala rozhodkyňa opakovať.
Posledný zápas s dievčatami z L. Mikuláša bol
poznačený veľkou únavou dievčat z oboch družstiev.
Dokázali sme nastreliť brvno, žŕdku a premeniť len
dve gólové príležitosti. Oba góly strelila z hry K.
Poliaková.
Po prvom turnaji sa naše žiačky usadili na čele
priebežnej tabuľky s 9 bodmi pred Ružomberkom,
ktorý nazbieral 6 bodov. Po jednom bode si z turnaja
odnášajú domáce hráčky L. Mikuláša a Podbrezová.
Dušan Šipikal
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Kadeti a juniori cyklistického klubu sa stali majstrami republiky
CYKLISTIKA
V sobotu 13. septembra sa na Martinských
holiach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
v časovke do vrchu, na ktorých sa úspešne
predstavili aj cyklisti MŠK Žiar nad Hronom.
Trať M-SR do vrchu viedla z nadmorskej výšky
434 m n. m. až do nadmorskej výšky 1240 m n. m.
a merala 9500 metrov. Skrátenú časovku, vzhľadom
na svoj vek, absolvovali mladší žiaci v dĺžke 2,5 km,
starší žiaci 4,7 km a kadeti 6,1 km.
V kategórii starších žiakov, ktorí končili
v nadmorskej výške 810 m n. m. mali cyklisti MŠK
Žiar nad Hronom horúceho favorita, a to vicemajstra
republiky v časovke, Adama Foltána. Ten, bohužiaľ,
nepotvrdil svoje kvality a po nevyrovnanej časovke
obsadil s časom 12:18,85 piate miesto. Lukáš
Lajtoš obsadil s časom 12:51,29 siedme miesto,
Matúš Černek s časom 13:31,64 dvanáste a Tomáš
Kamenský s časom 17:08,99 dvadsiate siedme
miesto. Víťazom a majstrom republiky v časovke do
vrchu sa stal vedúci pretekár Slovenského pohára
Matej Blaško z CyS Žilina.
Kadeti absolvovali majstrovskú časovku až
do výšky 980 m n. m., ktorá merala 6100 metrov.
Prekvapenie v tejto kategórii sa nekonalo. Suverénny
kadet CyS Žilina, Matúš Štoček, nedal súperom
žiadnu šancu a po bezchybnom výkone s časom
18:08,76 zvíťazil a získal zaslúžene titul majstra
Slovenska. Napriek odovzdanému výkonu na trati
sa kadetovi MŠK Henrichovi Haschovi nepodarilo
obhájiť titul majstra republiky z vlaňajška a s
časom 19:09,21 obsadil nepopulárne štvrté miesto.
Adrián Foltán s časom 19:26,32 obsadil siedme
miesto. Príjemným prekvapením bolo ôsme miesto
Adriána Žarnovičana, naopak, sklamaním bolo až
14.
miesto
Jakuba
Varhaňovského
a
32. miesto Jakuba Friedmanna.
Juniori absolvovali nesmierne náročnú časovku
až do výšky 1240 m n.m v dĺžke 9500 metrov.
V tejto kategórii dominovali cyklisti MŠK Žiar nad
Hronom, keď si titul majstra Slovenska odniesol

Juniori a kadeti CK MŠK Žiar nad Hronom – majstri republiky v časovke družstiev.
s časom 35:26,61 Kristián Zimány pred svojim
klubovým spolujazdcom Davidom Zverkom, ktorý
zaostal za víťazom o štyri sekundy. Nicolas Jelža
obsadil s časom 38:28,28 ôsme miesto. Ihneď po
skončení preteku zasadala komisia mládeže SZC,
ktorá definitívne rozhodla o nominácii štvorice
juniorov pred blížiacimi sa Majstrovstvami sveta.
Na našu radosť pocestuje na svetový šampionát
spolu s Davidom Zverkom aj druhý Žiarčan, a to
Kristián Zimány. Obaja sa 27. septembra predstavia
v španielskej Penfforade v cestnom preteku
jednotlivcov s hromadným štartom.

Na Majstrovstvách sveta v Španielku
aj dvaja Žiarčania

Finálovým podujatím Slovenského pohára mládeže
v cestnej cyklistike boli v nedeľu 14. septembra
v Tepličke nad Váhom Majstrovstvá Slovenska
v časovke družstiev. Jedna z najnáročnejších, ale
pritom najkrajších disciplín cestnej cyklistiky. Trať
preteku viedla rovinatým okruhom dlhým 7 km
s 1 km nájazdom. Kategória starších žiakov
absolvovala 3 okruhy a titul majstrov republiky
v tejto disciplíne si odniesli domáci cyklisti CyS Žilina.
Druhé miesto patrilo cyklistom TJ Slávia ŠG Trenčín

a bronz si odnieslo družstvo MŠK Žiar nad Hronom
v zložení Adam Foltán, Lukáš Lajtoš, Matúš Černek
doplnené Marekom Bugárom z CK Dynamax Nitra.
Kategória kadetov absolvovala štyri okruhy a po
tvrdom súboji si titul majstrov republiky s náskokom
necelých štyroch sekúnd odniesli cyklisti MŠK
Žiar nad Hronom v zložení Adrián Foltán, Henrich
Hasch, Jakub Varhaňovský a Adrián Žarnovičan.
Druhé skončilo družstvo TJ Slávia ŠG Trenčín a tretie
CyS Žilina. Kategória juniorov absolvovala päť
okruhov a aj v tejto kategórii putoval titul majstrov
republiky opäť do Žiaru. Družstvo juniorov MŠK
Žiar nad Hronom v zložení David Zverko, Kristián
Zimány, Nicolas Jelža a Matej Truban podalo
na trati bezchybný výkon a zaslúžene zvíťazilo
s vyše minútovým náskokom pred družstvami ŠKC
Dubnica a TJ Slávia ŠG Trenčín.
Úspešné vystúpenie cyklistov MŠK počas víkendu
na finálových pretekoch Slovenského pohára bolo
dôstojnou bodkou za cestnou sezónou 2014 na
Slovensku a tým vyvrcholením budú blížiace sa
Majstrovstvá sveta v španielskej Penfforade, kde
bude mať žiarska cyklistika dvojnásobné zastúpenie.
Gratulujeme a držíme palce.
F.S.

Žiarsky cyklista na štarte Majstrovstiev sveta
CYKLISTIKA
Talentovaný junior Cyklistického klubu
MŠK Žiar nad Hronom, David Zverko,
zaznamenal počas víkendu po treťom mieste
na medzinárodných etapových pretekoch Cena
Slovenska v Žiline ďalší pre žiarsku cyklistiku
vynikajúci výsledok, a to cenné víťazstvo
v 51. ročníku Medzinárodných dní cyklistiky
v Dubnici nad Váhom.
V sobotu 6. septembra sa v Dubnici nad Váhom
prezentovalo na štarte medzinárodných etapových
pretekov určených pre juniorov a kadetov
95 pretekárov z deviatich krajín, pre ktorých
organizátor ŠKC Dubnica nad Váhom pripravil tri
náročné etapy v okolí Dubnice.
Na tomto podujatí sa predstavili aj cyklisti MŠK
Žiar nad Hronom. Úvodná etapa, horská časovka
na 7,1 km, viedla z obce Červený Kameň na vrchol
stúpania Vršatec. Časom 18:39,46 v nej zvíťazil a do
žltého dresu lídra podujatia sa obliekol žiarsky
cyklista David Zverko, ktorý nadelil druhému
Slovincovi, Jaka Primožičovi, bezmála pol minúty.
Ostatní žiarski cyklisti obsadili: Kristián Zimány 13.,
Nicolas Jelža 34., Henrich Hasch 39., Adrián Foltán
45., Jakub Varhaňovský 51., Ján Gajdošík 60. a Matej
Truban 70. miesto.
Druhú etapu absolvovali cyklisti ako večerné
kritérium v uliciach mesta Nová Dubnica. Mestský
okruh meral 700 metrov a išlo sa na 40 minút
+ 1 kolo. Už v úvode preteku unikol z pelotónu

„žlťák“ David Zverko, ktorý systémom štart – cieľ
suverénne zvíťazil a všetkých svojich súperov
dostihol o celý okruh. Naša veľká šprintérska nádej,
ešte len kadet, Adrián Foltán k tomu pridal krásne
tretie miesto. Výborný výsledok žiarskych cyklistov,
neopakovateľná atmosféra na námestí v Novej
Dubnici a radosť z cyklistiky, to všetko si naši chalani
vychutnávali plným priehrštím.

Zverko celkovým víťazom 51. ročníka
Medzinárodných dní cyklistiky

Na štart záverečnej tretej etapy merajúcej 82 km

David Zverko na stupni víťazov.

noviny.ziar.sk

nastupoval David Zverko v žltom drese vedúceho
pretekára podujatia a tím MŠK Žiar nad Hronom
s mechanickým vozom číslo jedna. Správne
nabudený žiarsky tím išiel na štart záverečnej
etapy s jasným cieľom – doviesť žltý dres až do
cieľa. Príjemný pocit sa nás všetkých zmocňoval
v mechanickom voze, keď vo vysielačke oznamoval
hlavný rozhodca, že špicu pelotónu kontroluje
a tempo udáva družstvo MŠK Žiar nad Hronom
na čele so žltým Davidom Zverkom. Dodržanie
taktických pokynov a vynikajúca tímová spolupráca
žali svoj úspech. Zverko v záverečnej etape obsadil
tretie miesto a zaslúžene sa stal celkovým víťazom
51. ročníka Medzinárodných dní cyklistiky v Dubnici
nad Váhom. Kristián Zimány obsadil celkove 10.,
Adrián Foltán 17., Nicolas Jelža 27., Henrich Hasch
30., Jakub Varhaňovský 37., Ján Gajdošík 42.
a Matej Truban 52. miesto. Za predvedené výkony
a spôsobom pretekania na tomto prestížnom
podujatí si David Zverko, ako aj celý žiarsky tím,
vyslúžil uznanie od súperov, trénerov ako aj
organizátora. Nám nezostáva nič iné iba poďakovať
chlapcom za vzornú reprezentáciu žiarskej
cyklistiky, sponzorov a popriať Davidovi Zverkovi
pri jeho stúpacúcej výkonnosti veľa šťastia na
Majstrovstvách sveta v španielskej Ponfferade, kde
sa 23. septembra predstaví v časovke jednotlivcov
a 27. septembra v cestnom preteku.
F.S.

športové noviny
Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník IX. | číslo19| 23. september 2014 | e-mail: mn@ziar.sk | 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

Žiarski basketbalisti v plnej príprave na novú sezónu
BASKETBAL
Najväčší klub MŠK Žiar nad Hronom –
Basketbalový klub, začal novú sezónu 2014/2015
v seniorskej a mládežníckej zložke už v auguste,
prípravka a predprípravka sa rozbiehajú
v septembri.
Družstvo mužov MŠK BK Žiar nad Hronom bude
v sezóne 2014/2015 štartovať opäť v 1.lige mužov,
skupina východ. Príprava tímu začala 5. augusta
v športovej hale pod vedením nového trénera,
Karola Kučeru. Ten má za sebou bohatú trénerskú
kariéru pri mládežníckych družstvách, extraligových
kluboch i mužskej reprezentácii Slovenska.
Na prvom tréningu sa zišlo až 15 žiarskych
odchovancov, ktorí reflektovali na výzvu klubu
a mali chuť zapojiť sa do tréningového procesu
prípravného obdobia. Boli medzi nimi i juniori,
ktorých klub vzhľadom na nízky počet hráčov i
z ekonomických dôvodov do súťaže neprihlásil.
Po mesačnej príprave družstvo mužov odohralo
postupne viacero prípravných zápasov. Pri absencii
viacerých skúsených kľúčových hráčov, ktorí sa len
postupne pridávajú k tímu, podal značne omladený
kolektív napriek prehrám dobré výkony. Tie sú
prísľubom splnenia cieľa, postúpiť do prvej osmičky
1.ligy mužov.
Výsledky prípravných zápasov mužov:
Žiar nad Hronom – Šumperk 57:63 (30:26)
Žiar nad Hronom – Prievidza 62:67 (32:35)
Trnava – Žiar nad Hronom 89:45 (57:23)
Žiar nad Hronom – Lučenec 79:87 (35:43)
Muži odohrajú svoj úvodný zápas sezóny
na domácej palubovke s tímom Baník Cígeľ
Prievidza už v sobotu 27. septembra o 18.00 hod.
Mládežnícke tímy začali letnú prípravu kondičnými
tréningami v parku a postupne sa presunuli
do trojfázovej prípravy do Sklených Teplíc. Tu sa
v dvoch turnusoch náročných tréningov zúčastnilo
spolu až 59 hráčov. Tretí augustový týždeň využili
na naberanie kondície družstvá mladších a starších
žiakov a štvrtý týždeň mladší a starší minižiaci.
Kondičné tréningy absolvovali v kopcovitom teréne

Spoločná fotka mladších a starších minižiakov v Sklených Tepliciach.
okolitých lesov a na ploche futbalového ihriska,
herné tréningy prebiehali na multifunkčnom
ihrisku s prenosnými basketbalovými košmi.
Po náročných tréningov vždy prišla vhod
regenerácia na termálnom kúpalisku.
Teraz už prebieha herná príprava v telocvičniach
a všetky tímy postupne odohrajú viacero
prípravných zápasov alebo turnajov. Kým starší
minižiaci sa už chystajú na medzinárodný turnaj
do ďalekej Litvy, starší žiaci už majú za sebou
úspešný štart na medzinárodnom turnaji v Nitre, kde
obsadili pekné druhé miesto. Toho sa zúčastnili po
hrubej príprave a na ihrisku preto nešlo ešte všetko
podľa predstáv trénerov. Chlapci však príkladne
bojovali a na ihrisku podávali hlavne v obrane veľmi
dobré výkony.
Výsledky zápasov starších žiakov na turnaji
v Nitre:
Žiar nad Hronom – Spišská Nová Ves 54:29 (24:14)
Žiar nad Hronom – Žilina 44:34 (21:16)
Žiar nad Hronom – Pardubice (CZ) 44:39 (22:15)
Szekesfehervár (HU) – Žiar/Hronom 41:38 (20:16)
Nitra – Žiar nad Hronom 36:52 (18:22)
Konečné poradie turnaja:
DKKA Székesfehérvár (Maďarsko)
MŠK Žiar nad Hronom
BKM SPU Nitra
MBK Victoria Žilina
BK Pardubice (Česko)
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves

Tím starších žiakov so striebornými
medailami na turnaji v Nitre.

Basketbalový klub opäť kladie dôraz
na budovanie základov svojej mládežníckej
pyramídy. Basketbalová prípravka a predprípravka
bude v školskom roku 2014/2015 prebiehať opäť

v 3 tréningových skupinách. Deti pod odborným
vedením skúsených trénerov získajú nielen telesnú
silu, vytrvalosť a schopnosti pracovať v športovom
kolektíve, ale osvoja si aj sebadisciplínu, schopnosť
koncentrácie, cieľavedomosť a sebavedomie, ktoré
môžu neskôr úspešne uplatniť aj v mimošportových
činnostiach.
Zo začiatku sú tréningy zamerané predovšetkým
na všestranný pohybový rozvoj a zvýšenie
obratnosti. Prevažnú časť tréningov tvoria
skupinové hry, gymnastická a atletická príprava.
Postupne sa pridávajú základy basketbalu.
Norbert Nagy, šéftréner BK

Nábor detí
ROČNÍK NARODENIA 2005 (PRÍPRAVKA),
2006 A 2007 (PREDPRÍPRAVKA)
SA USKUTOČNÍ
OD 22. SEPTEMBRA 2014,
KAŽDÝ PONDELOK OD 14.45 HOD.
A STREDU OD 15.45 HOD.,
V TELOCVIČNI II. ZŠ.

Kontakt na trénerov:
predprípravka roč. 2006: Ivan Danko –
idanko88@gmail.com, 0918 180 702
predprípravka roč. 2007: Roman Bielik –
rombie.zh@gmail.com, 0905 448 152
prípravka roč. 2005: Juraj Mlynarčík –
mlynarcik.juraj@gmail.com, 0908 572 279

