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V tomto čísle:

Nájomné byty sa už stavajú

ZO SEPTEMBROVÉHO ZASADNUTIA MSZ

Vo štvrtok 26. septembra sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré malo
na programe niekoľko bodov. Okrem iného na
ňom poslanci prijatým VZN predĺžili dĺžku prenájmu vyhradených parkovacích miest. Strana 2.
DEŤOM PRIPOMENULI
TRADÍCIE STARÝCH RODIČOV

Na „Jednotke“ sa rozhodli, že svojim žiakom
ukážu, ako žili naši starí rodičia. Vo veľkom kotle
varili slivkový lekvár, pripravili tradičné slovenské jedlá a nechýbali ani hry, ktorými si spríjemňovali detstvo naši predkovia. Viac na 6. strane.

STRANA 3

UČME SA AJ VO VYŠŠOM VEKU

Žiar navštívila
veľvyslankyňa
Nórska

Mesto začalo s realizáciou projektu vzdelávania seniorov, ktoré bude prebiehať od októbra
tohto roku do januára 2015. Jedinou podmienkou je vek nad 50 rokov. Viac informácií, ako aj
ponuku vzdelávacích aktivít nájdete na 5. strane.
NA SKLÁDKE SKONČILO
VIAC AKO 167 TON ODPADU

STRANA 3

Aj počas tohtoročných Dní jesennej čistoty
Žiarčania nezaváhali a zadarmo sa zbavili nepotrebného odpadu. Kontajneri boli pristavené
na 12 stanovištiach. Počas šiestich dní do nich
obyvatelia mesta nanosili 167 320 kilogramov
objemného odpadu. Strana 2.

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

0905 602 9422
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Predajná akcia
púchovských kabátov

16. 10. 2013. streda - ŽIAR NAD HRONOM
Mestské kultúrne centrum
ul. SNP119 ( oproti BILLE )
od 10.00 - 17.00 hod.
www.peknekabaty.sk
Slovenská kvalita

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

0905 33 23 88
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Zo septembrového zasadnutia MsZ
Vo štvrtok 26. septembra sa uskutočnilo
piate
riadne
zasadnutie
Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa
ho všetkých 19 poslancov.
V úvode zasadnutia informovala prítomných
poslankyňa Mária Biesová o podujatí, na ktorom boli
odmenené najlepšie Zbory pre občianske záležitosti
(ZPOZ) na Slovensku. Pri príležitosti 60. výročia
vzniku zborov bola desiatim zaslúžilým členom
združenia udelená cena Zlaté srdce. Medzi desiatkou odmenených bol aj žiarsky ZPOZ, ktorý dlhé roky
vedie Silvia Hlôšková.
Žiarske zastupiteľstvo malo na programe niekoľko
bodov programu. Jedným z nich bola aj informácia o plnení rozpočtu k 31. júlu tohto roka. Správu
predniesol poslancom hlavný ekonóm mesta, Juraj
Gallo. Ako informoval, porovnaním bežných príjmov
v sume 6 351 507 eur a bežných výdavkov v sume
6 033 326 eur vzniklo saldo bežného rozpočtu vo
výške 318 181 eur. Kapitálové príjmy, ovplyvnené
najmä transfermi zo ŠR a fondov EÚ – refundácie
z predchádzajúcich rokov, boli v celkovej výške
1 167 542 eur oproti kapitálovým výdavkom v sume
362 484 eur, predstavujú saldo kapitálového
rozpočtu 805 058 eur. Príjmové finančné operácie boli v sume 8 276 a výdavkové – splátka istiny
z úverov – v sume 162 079 eur. Juraj Gallo zároveň
predložil Návrh na III. zmenu rozpočtu, ktorý poslanci odsúhlasili.

V školských zariadeniach
stúpol počet detí
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2012/2013 v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom predložila Adriana Giláňová, metodička odboru
školstva a športu. Ako ďalej informovala, v žiarskych
školách zaznamenali za posledné roky tendenciu
nárastu detí. „Záujem o žiarske školy je aj zo strany
rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v našom meste,
ale žijú v okolitých obciach. V tomto školskom roku
je v našich školách o 32 detí viac. Takisto je nárast
aj v materských školách. Kým vlani sme otvorili
27 tried, tento rok 28,“ spresnila počas zasadnutia
Adriana Giláňová. Z predloženej správy vyplýva, že
najviac, 528, žiakov mala v minulom školskom roku
Základná škola na Ul. Dr. Janského, nasledovaná
Základnou školou na Ul. M. R. Štefánika s 521 žiakmi.
Základná škola na Jilemnického ulici mala 283

žiakov. Vysoký počet detí zaznamenalo aj Centrum
voľného času. V 97 záujmových útvaroch pracovalo
1461 detí. Základnú umeleckú školu Zity Strnadovej
– Parákovej navštívilo 459 žiakov.

Terénna sociálna práca pokračuje
do roku 2015
Informáciu o Národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach predniesla Miriam Mezeiová
z Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ. „Mesto
Žiar nad Hronom začalo od 1. novembra 2012 v
spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja realizáciu
Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý je zameraný na skvalitnenie poskytovania služieb občanom v nepriaznivej sociálnej
situácii. Špecifikom a pozitívom takéhoto charakteru práce je, že sa zabezpečuje priamo v teréne,
teda v prirodzenom prostredí sociálne ohrozených
skupín obyvateľstva,“ informovala poslancov
počas zastupiteľstva Mezeiová. Aktivity projektu
sa uskutočňujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento projekt bol
zmluvnými stranami dohodnutý na dobu určitú,
a to od 1.11.2012 do 31.10.2015. Cieľom projektu
je poskytnúť pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa
ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii. „Terénni sociálni pracovníci priamo v teréne získavajú relevantné informácie o spôsobe života klientov a poskytujú
im aj poradenstvo pri osobných problémoch,“ dodala Miriam Mezeiová.

Jednu knihu ročne
Informáciu o činnosti Mestského kultúrneho centra
za prvý polrok tohto roku pripravila jeho riaditeľka,
Michaela Pribilincová. Správa, okrem iného, zahŕňa
aj Mestskú knižnicu Michala Chrásteka. „Mestská
knižnica sa v tomto roku zapojila do projektu Jednu
knihu ročne, ktorý vyzýva darovať knižniciam jednu
knihu ročne, alebo aspoň raz za život,“ uviedla pred
poslancami Pribilincová a dodala: V prvom polroku
sme darom získali 80 titulov, ktoré sme vo fonde ešte
nemali. Tiež sme mnoho poškodených kníh zamenili
za darované v dobrom stave.“ Každý, kto má záujem,
môže tiež knižnici knihy zapožičať. „V súčasnosti má
takto knižnica zapožičaných 43 kníh,“ spresnila údaje riaditeľka MsKC.
Aj keď Kino Hron čaká v súčasnosti digitalizácia,
v prvom polroku nebolo zatvorené. „Návštevníkom

Juraj Gallo pripravil správu
o rozpočte mesta.
sme ponúkli alternatívu v podobe kinomaratónov,
kde sa vždy dvakrát v mesiaci premietali tri filmy
za sebou. Okrem toho, každú nedeľu v mesiaci sme
vždy o 15-tej hodine premietali detské filmy.“

Poslanci schváleným VZN
predĺžili dĺžku prenájmu
vyhradených parkovacích miest
Poslancom bolo predložené aj VZN mesta,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom. Zmenu VZN si
vyžiadali podnety a požiadavky občanov – bytových
spoločenstiev v oblasti dĺžky prenájmu novovybudovaných vyhradených parkovacích miest z dôvodu neustáleho medziročného nárastu vstupných
nákladov na vybudovanie takýchto miest, keď
pôvodne kalkulovaná obstarávacia cena jedného
parkovacieho miesta v prepočte na jeden rok 50
– 60 € vzrástla na viac ako 77 € za rok. Pôvodne
uzatvárané nájomné zmluvy na 10 rokov by sa po
schválení zmeny VZN mohli uzatvoriť na 15-ročné
nájomné obdobie.
Na ostatnom zastupiteľstve prijali poslanci uznesenie, na základe ktorého chcú byť pravidelne
informovaní o projekte Centrum zhodnocovania
odpadov. Zriadená bola tiež komisia, ktorá sa zaoberá krízovým manažmentom realizácie projektu
vzhľadom na nepriaznivý aktuálny stav rozpracovanosti projektu. O stretnutiach komisie a o ďalších
krokoch, ktoré sa projektu týkajú, informovala
poslankyňa Mária Biesová.
Poslanci predložili aj návrh na tri uznesenia. Jedno uznesenie neprešlo a jeden poslanecký návrh
bol nakoniec z hlasovania stiahnutý. Uznesenie,
ktoré ukladá hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu
uznesení MsZ a ich plnenie za rok 2008, poslanci
odsúhlasili.
(li)

Žiarčania sa zbavili viac ako 167 ton objemného odpadu
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a. s. realizovalo v dňoch od pondelka 23. septembra do
soboty 28. septembra Dni jesennej čistoty.
O harmonograme rozmiestnenia veľkokapacitných
kontajnerov i mobilnej zberne, vrátane informácií
o druhoch odpadu, ktoré do kontajnerov a mobilnej zberne je možné uložiť, boli občania vopred
informovaní prostredníctvom dostupných médií.
V priebehu konania akcie sme sa snažili operatívne
riešiť požiadavky občanov a vyjsť im v ústrety.

Každý z týchto dní boli pristavené kontajneri na
12 stanovištiach postupne na celom území celého
mesta s cieľom umožniť občanom zbaviť sa nepotrebných vecí, ktoré sa stali odpadom.
Na skládku odpadu sa vyviezlo 167 320 kg objemného odpadu v 166 veľkokapacitných kontajneroch. Okrem toho občania odovzdali 1080 kg
pneumatík, 3730 kg stavebného odpadu, 1700 kg
nebezpečného odpadu, 3760 kg dreva a 920 kg
šatstva, ktoré sa následne zhodnocuje. Pre porovnanie, počas Dní jarnej čistoty sa na skládku vyviezlo

132 240 kg objemného odpadu.
O nastavajúcich dňoch čistoty vás budeme opäť
včas informovať.
OŽP
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Nájomné byty sa stavajú, mesto prijíma žiadosti
Avizovaná výstavba dvoch bytoviek na konci
Žiaru nad Hronom je už v plnom prúde. Jej
výsledkom má byť 48 nových bytov a príslušná
infraštruktúra. Pôjde o štandardné byty, jedno, dvoj a trojizbové. Taktiež v každom dome
vznikne jeden bezbariérový byt pre obyvateľov
so zníženou pohybovou schopnosťou.
Stavbu realizuje žiarska spoločnosť Remeslo stav,
ktorá je zároveň investorom celého projektu. Pokiaľ
mesto dostane od Štátneho fondu rozvoja bývania SR úver, bytovky odkúpi a bude obyvateľom
ponúkať ako nájomné byty. „Už dnes evidujeme
žiadosti o poskytnutie nájomného bytu,“ informuje
primátor mesta Peter Antal. „Obyvatelia, ktorí by
mali záujem prenajať si od mesta takýto byt, si môžu
podať žiadosť na mestský úrad. Treba zdôrazniť, že

nejde o sociálny typ bývania, teda aj žiadatelia, ktorí
budú spĺňať kritériá, musia mať nejaký stály príjem,
nesmú mať podlžnosti voči mestu a podobne.“
K výške nájomného sa presne vyjadriť zatiaľ nevie.
„Závisí to od podmienok úveru zo ŠFRB, keď nám
bude poskytnutý. Nájomné bude nastavené tak,
aby z neho mesto splácalo úver na kúpu nových
bytoviek. Samozrejme, jeho výšku včas zverejníme.
Bude však určite nižšie ako nájomné, ktoré sa v meste vyberá pri komerčne prenajímaných bytoch,“
vysvetľuje ďalej primátor.
Súčasťou novej výstavby je aj vybudovanie nových
parkovacích miest a privedenie inžinierskych sietí.
„Aktuálne robíme prekládku vedenia vysokého
napätia mimo miesta výstavby,“ informoval výrobný riaditeľ Remeslo stav, s. r. o. Ivan Šulek. „Potom

budeme intenzívne pokračovať v prácach na obidvoch domoch. Obidve bytovky chceme ukončiť do
konca prvého polroka 2014,“ konkretizuje Šulek.
(r)

Návšteva z Nórskeho kráľovstva
Veľvyslankyňa chce Žiarčanom priblížiť svoju krajinu

Inge Magistad, vľavo.

V utorok 1. októbra navštívila mesto Žiar
nad Hronom mimoriadna a splnomocnená
veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva, J. E. Inge
Magistad. Na pôde žiarskej radnice ju privítal
primátor mesta, Peter Antal.
Inge Magistad je veľvyslankyňou na Slovensku
pomerne krátko. Politike sa však Nórka venuje
už od roku 1978. Počas tohto obdobia pôsobila
napríklad aj na Filipínach či v Portugalsku.
Do Žiaru nad Hronom pricestovala s cieľom
stretnúť sa s nórskymi firmami, ktoré sídlia v hnedom priemyselnom parku a taktiež s vedením mesta. „Chcela som sa dozvedieť, ako tieto nórske firmy
vo vašom meste fungujú a, samozrejme, pripraviť

tiež ďalšiu spoluprácu do budúcnosti,“ povedala
počas svojej návštevy v Žiari Inge Magistad.
Okrem rokovania s predstaviteľmi týchto
spoločností a s vedením mesta mala veľvyslankyňa
na návštevu mesta ďalší špecifický dôvod. „Plánujeme takzvaný Nórsky deň práve vo vašom
meste. Uskutočnil by sa neskôr na jeseň, alebo až
začiatkom zimy. Počas tohto dňa by sme chceli
informovať o našej krajine a, samozrejme, aj o hodnotách, ktoré Nórsko vzýva a tiež o bilaterálnych
vzťahoch,“ konkretizovala cieľ návštevy nórska
veľvyslankyňa. Ako sme sa ďalej dozvedeli, tzv.
Nórsky deň bude určený nielen pre firmy a ich
zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť z okolia
mesta. „Jedna časť, akýsi seminár, by sa venovala
podnikateľskej klíme a druhá, ktorá bude popoludní, by bola určená pre širokú verejnosť. Súčasťou
toho bude aj spoločensko-kultúrny program.“
Hoci je Inge Magistad na Slovensku krátko,
nedalo nám nespýtať sa jej na to, ako sa jej v našej
krajine páči a ako vníma Slovákov. „Cítim sa tu

ako doma. Slovensko a Nórsko sa v mnohých veciach podobajú. Máte veľmi krásne pohoria, rieky,
scenériu, krásne mestá s veľmi bohatou históriu.
Cítim sa tu naozaj ako v strednej Európe. Myslím si,
že sa mi tu bude veľmi páčiť. Nestihla som ešte veľa
precestovať, ale určite to v budúcnosti doženiem,“
dodala na záver svojej návštevy na pôde mestského úradu a s úsmevom podotkla, že jediným
problémom je pre ňu naša reč.
(li)

Veľvyslankyňu privítal primátor Peter Antal.

Plagáty a oznamy sa budú zverejňovať na viacerých miestach
V súčasnosti sú na území mesta dve
informačné nástenky. Mestské kultúrne centrum zareagovalo na poslanecký návrh a už
čoskoro tak v uliciach mesta pribudnú ďalšie
štyri plochy na oznamy.
Poslancovi Richardovi Rišňovskému sa nepozdávalo, že občania sa okrem rozhlasu a internetu
nemajú odkiaľ dozvedieť o kultúrnych či iných
spoločenských podujatiach, ktoré sa v meste
konajú. Predložil preto poslanecký návrh, na
základe ktorého by v uliciach mesta mali už
čoskoro pribudnúť nové miesta na oznamy.
„V súčasnosti majú obyvatelia k dispozícii dve
informačné tabule, na ktorých sa pravidelne
zverejňujú informácie o podujatiach, ktoré sa
v meste konajú,“ informuje Michaela Pribilincová, riaditeľka žiarskeho MsKC a ďalej spresňuje:
„Jedna takáto nástenka sa nachádza na Ulici
Š. Moysesa oproti ČSOB a druhá je pred budovou
bývalého Domu kultúry, kde v súčasnosti sídli
stredná škola.“
Keďže dve plochy s možnosťou vylepovania
plagátov sú na celé mesto naozaj málo, rozhod-

lo sa vedenie MsKC zareagovať na poslanecký
návrh. Do ulíc mesta tak pribudnú ďalšie plochy
určené na vylepovanie plagátov. Zverejňovať sa
však budú len informácie, ktoré súvisia s kultúrou.
„K dvom spomínaným plochách v krátkom čase
pribudnú ďalšie štyri. Pozvánky na kultúrne
a spoločenské podujatia v meste si tak budete
môcť pozrieť aj pred knižnicou, na Hviezdoslavovej ulici na rohu pri materskej škole, oproti
novej poliklinike a pri Kockách oproti autobusovému nástupišťu. Nové vylepovacie plochy
by sme chceli nainštalovať do konca októbra,“
informuje Pribilincová a ďalej dodáva, že na novovytvorené plochy použilo MsKC nástenky,
ktoré sa doposiaľ nachádzali v priestoroch ich
budovy a ktoré upravia pre exteriér. Celková suma
za novovytvorené nástenky tak nepresiahne
sumu 200 eur.
Každý záujemca, ktorý bude chcieť obyvateľov
informovať o pripravovaných podujatiach, môže
pripravený plagát alebo informáciu s vopred
pripraveným textom priniesť na informácie
mestského úradu alebo do žiarskeho MsKC.

noviny.ziar.sk

Najlepšie je priniesť ich aspoň týždeň pred
plánovaným podujatím. Cena za jeden vylepený
plagát bude závisieť od veľkosti formátu.
Napríklad za A4 na jeden týždeň si záujemca zaplatí 1 euro a A3 rozmer ho vyjde na týždeň na
1,50 eura.
(li)

V súčasnosti sú v meste dve miesta na vylepovanie
plagátov.
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Interpelácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Interpelácia poslanca predstavuje otázku, alebo pripomienku, ktorá sa vzťahuje
na uplatňovanie a vykonávanie nariadení
mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb
založených alebo zriadených mestom. Poslanci
interpelácie podávajú buď písomne, alebo
ústne na zasadnutiach mestského parlamentu.
Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva podali
poslanci nasledovné interpelácie, ktoré vám
prinášame s odpoveďami predstaviteľov mesta.

Podhradí a opätovne upozornil na zničený plot
v okolí cintorína a požiadal o jeho opravu.
Odpovedá Mariana Páleníková: Skelet je
možné likvidovať v budúcnosti, v návrhu rozpočtu
na nasledujúci rok na to prostriedky nebudú.
Prístrešok k zastávke v danej lokalite budovať
nebudeme; diera v podchode vznikla pri zdevastovaní sklobetónu, bude to v blízkej budúcnosti
zamurované. Na Dome smútku bude vymenený
žľab na dažďovú vodu.
_________________________________________

Monika Kopčová: Požiadala o výmenu starého
kamenného odpadkového koša za väčší pred
lekárňou na Ul. Dr. Janského.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Žiadosť je vybavená.
_________________________________________

Katarína Dekýšová: Upozornila na nefunkčné
radary pred II. ZŠ. Dala otázku, kedy sa uvažuje
s prepracovaním VZN o nakladaní s odpadmi a zaujímala sa, či mestské verejné toalety budú otvorené
aj naďalej. Informovala, že aj žiaci II. ZŠ sa pravidelne zúčastňujú na čistení Lutilského potoka.
Odpovedá Peter Antal: Radary sú funkčné, len
sa aktivujú až pri prekročení rýchlosti, už sme to
dali prestaviť na nižšie hodnoty. Návrh VZN o nakladaní s odpadmi bude predložený na novembrovom zasadnutí MsZ; verejné WC budú otvorené aj
naďalej.
_________________________________________

v mestskom rozpočte na rok 2014 vytvoril pre MŠK
rezervný fond vo výške 40 000 €,
- dal poslanecký návrh, aby sa v rozpočte mesta
na rok 2014 v kapitole Športové aktivity – položka
Kalendár športových podujatí navýšila o sumu
10 000 €,
- dal poslanecký návrh, aby hlavná kontrolórka
mesta vykonala kontrolu uznesení za rok 2008,
nakoľko uznesenia zo 7.8.2008 neboli zverejnené
na webovej stránke.
- prvé dva návrhy po diskusii stiahol, tretí poslanci schválili
_________________________________________

Emil Vozár: Dal na zváženie využívanie poslaneckých mobilných telefónov a navrhol, či časť
finančných prostriedkov vybraných z jarmoku by
mohla byť použitá pre obvod Centrum II, nakoľko
táto časť mesta je počas jarmoku znehodnocovaná.
Odpovedá Peter Antal: O používaní mobilných
telefónov nech rozhodnú poslanci, je to služba
určená priamo im (náklady mesta sú cca 860 €
za rok na všetky dohromady). Pre Centrum II. sa
plánuje výstavba oddychovej zóny.
_________________________________________

Richard Rišňovský: Zaujímal sa, ako sa vyvíja situácia s neskolaudovaným domom v Parku Š. Moysesa a požiadal o spustenie informačnej kampane
ohľadom separácie (kovy, plasty, tetrapaky).
Odpovedá Peter Antal: Prípad je aktuálne u exekútorky, podľa mojich informácií, je právoplatné
rozhodnutie súdu o odstránení časti stavby, ktorá
nie je v súlade s projektom a čakáme na exekučný
výkon rozhodnutia.
_________________________________________

Jozef Tomčáni: Opätovne upozornil na
nefunkčný mestský rozhlas od Ul. Dr. Janského po
Ul. A. Dubčeka (stred mesta), žiadal podrobnejšie
informácie o športovej hale a zaujímal sa, či
výberové konanie na projekt rekonštrukcie
športovej haly prebehlo podľa zákona a ktorá firma
bola vybraná
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: Problematika mestského rozhlasu je námetom na širšiu
diskusiu, v ktorej sa budeme musieť rozhodnúť,
či chceme do rozhlasu investovať, alebo ho len
zredukujeme na výstražný a varovný systém.
_________________________________________
Monika Balážová: Požiadala o vymaľovanie prechodu pre chodcov medzi Vansovou a Rázusovou
ulicou, o odstránenie jedného z dvoch kontajnerov
na psie exkrementy na Ul. Pártošovej, nakoľko sú
blízko seba a opýtala sa, v akom štádiu sa nachádza
príprava kamerového systému.
Odpovedá Mariana Páleníková: Prechody sú už
vymaľované a jeden kontajner bude odstránený.
Pavel Mužík, vedúci ORP MsÚ ZH: Projekt
rozšírenia kamerového systému je v štádiu
ukončenia výberového konania a pred podpisom
zmluvy.
_________________________________________
Norbert Nagy: Dal poslanecký návrh na vypracovanie materiálu na poskytovanie príspevku pri
narodení dieťaťa s cieľom podporiť zvýšenie počtu
obyvateľov nášho mesta.
- poslanci návrh neschválili
_________________________________________
Michal Žurav: Zaujímal sa, či sa uvažuje v Parku Š.
Moysesa o likvidácii skeletu bývalej čerpacej stanice
pri Mlynskom náhone v mieste prechodu z parku
na Ul. Medzi vodami, ktorý pôsobí neesteticky a
množia sa tam hlodavce,
- požiadal o vybudovanie jednoduchého nového
prístrešku na autobusovej zastávke na Partizánskej
ulici (Slnečná stráň),
- poukázal na veľkú dieru na nadstavbe podchodu oproti Valašskému šenku v Šášovskom Podhradí
– Píla,
- požiadal o opravu poškodeného odvodu
dažďovej vody na Dome smútku v Šášovskom

Veronika Balážová: Požiadala vedenie mesta
o rokovanie s vedením NsP ohľadom kosenia trávy
v areáli nemocnice,
- na základe podnetu občanov požiadala mesto
o pomoc, či by bolo možné priestor lúky na Ul. Tajovského upraviť zvlášť na hranie pre deti a zvlášť
pre psičkárov a zaujímala sa, ako sa vyvíja situácia
s Malou Európou,
- upozornila na znečistené priestory v okolí posledného Jadranu a požiadala MsP o častejšiu kontrolu týchto priestorov,
- pochvalne sa vyjadrila k opraveným chodníkom
medzi VII. MŠ a Chrástekovou ulicou a k pieskoviskám, ktoré sú prerobené na kvetinové záhony.
Odpovedá Peter Antal: Vedenie NsP prisľúbilo
vykosiť areál do 11. októbra. Lúka na Tajovského
ulici je v súkromnom vlastníctve, akékoľvek zásahy
by museli byť so súhlasom vlastníkov, ale nejaké
riešenie sa budeme snažiť nájsť. V prípade výstavby
Malej Európy v súčasnosti prebieha stavebné konanie o zmene stavby pred dokončením, ktorého
výsledok zatiaľ nepoznám. Prišiel nám protest
od Okresnej prokuratúry voči VZN, ktorým poslanci vyslovili nesúhlas so zmenou projektu Malej
Európy. Tento protest prerokujeme na najbližšom
zasadnutí MsZ.
_________________________________________
Peter Dubeň: Dal poslanecký návrh, aby sa
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Mária Biesová: Zaujímala sa, ako sa pokračuje
pri vyčisťovaní Kortíny, či sa plnia dohodnuté úlohy
a platí sa za komunálny odpad,
- ako je to s medializovanými plošticami a čo
v tomto smere mesto robí,
- opätovne navrhla zrekonštruovať chodník, ktorý
vedie krížom cez dvor od Jiráskovej ulice smerom
na tržnicu,
- ako reakciu na zasahovanie poslancov do tvorby rozpočtu mesta uviedla konkrétne prípady, keď
boli vzaté do úvahy aj pripomienky poslancov.
Odpovedá Peter Antal: Máme zoznam
neplatičov za odpad na Kortíne, pokiaľ nezaplatia,
pôjde z našej strany na súd návrh na vypratanie.
V čistení Kortíny sa bude pokračovať na jar, samozrejme, aj s účasťou obyvateľov osady. V mestskom
„Jadrane“ sme v tomto roku niekoľkokrát vykonali
deratizáciu proti plošticiam. Spomínaný chodník zaraďujeme do plánu opráv na rok 2014 a do
návrhu budúcoročného rozpočtu.
_________________________________________
Stela Šeševičková: Upozornila na výtlk pri
vchádzaní na parkovisko k reštaurácii Tulipán,
- k prechodu pre chodcov pred II. ZŠ navrhla,
aby na podnet odboru školstva informovala škola
žiakov o zákaze prechádzať zatretým prechodom.
Odpovedá Mariana Páleníková: Výtlk bude
opravený.
(r)
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Učme sa vo vyššom veku
Mesto Žiar nad Hronom začína realizovať projekt vzdelávania seniorov Učme sa vo vyššom
veku.
V dnešnej dobe sa v rámci rozvoja vedomostnej
spoločnosti nekladie dôraz len na vzdelávanie detí
a mládeže. Rýchly vývoj moderných informačných
technológii je súčasťou všetkých oblastí nášho
pracovného, spoločenského a kultúrneho života.
Stretnutiu s informačnou technológiou neunikne
ani staršia generácia, ktorá v čase povinnej
školskej dochádzky či počas štúdia ešte nemala
možnosť využívať výpočtovú techniku. Takisto je
neprehliadnuteľná absencia znalosti cudzích jazykov hlavne anglického jazyka, ktorý je v posledných rokoch významným komunikačným prostriedkom nielen v zahraničí, ale aj v našej krajine. Seniori
v rámci vzdelávania tiež získajú cenné poznatky
v oblasti práva, a to praktickými skúsenosťami
a nácvikom situácií, v ktorých občanom hrozí, že sa
stanú obeťami podomových obchodníkov.
Vzájomne podmienené faktory, ktoré negatívne
vplývajú na podporu aktívneho starnutia občanov,
budú eliminované poskytnutím informácií ohľadom
starostlivosti o zdravie.
Ponuka vzdelávacích aktivít:
Vzdelávacia aktivita:
Základy práva a prevencia – začiatok 4/2014
Vzdelávacia aktivita:
Počítačové zručnosti a moderné informačné
technológie – začiatok 11/2013
Vzdelávacia aktivita:
Anglický Jazyk – začiatok 11/2014
Vzdelávacia aktivita:
Starostlivosť o zdravie – začiatok 11/2013
Vzdelávanie bude prebiehať od októbra 2013 do
januára 2015.
Jedinou podmienkou prihlásenia sa na vzdelávanie je vek nad 50 rokov. Jeden záujemca sa môže
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SPRAVODAJSTVO
VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

prihlásiť na jednu aktivitu.
Viac informácií o priebehu a mieste vzdelávania
získate po prihlásení na vzdelávacie aktivity.
Prihlášky na vzdelávanie v Žiari nad Hronom
doručte obratom na adresu: Mestský úrad – Odbor
starostlivosti o obyvateľa, Mgr. Miriam Mezeiová, Ul.
Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom.(r)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Prihlasujem sa na vzdelávací program:

UČME SA
VO VYŠŠOM VEKU
Meno a priezvisko, príp. titul:
..........................................................................................
Dátum narodenia:
.........................................................................................
Korešpondenčná adresa:
..........................................................................................
Kontakt – telefón, príp. e mail
..........................................................................................
Názov aktivity:
..........................................................................................
Status účastníka: zamestnaný/ nezamestnaný, dôchodca a pod.
.........................................................................................
Dátum
..........................................................................................
Podpis účastníka:
..........................................................................................
PRIHLÁŠKA

Krásny a naplnený život Matildy Holecyovej

Podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z. z.
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku,
v znení neskorších právnych predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych
krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb na sobotu 9. novembra 2013 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí
do územia samosprávneho kraja a najneskôr
v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku.
Oznámenia o čase a mieste konania volieb budú
doručené každému voličovi zapísanému v zozname voličov v termíne do 15.10.2013. V Banskobystrickom samosprávnom kraji sa volí celkom
49 poslancov. V okrese Žiar nad Hronom, volebný
obvod č. 13, sa volia 4 poslanci.
Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov sa
voličské preukazy nevydávajú.
Plocha na vylepovanie predvolebných plagátov
pre kandidátov bude vyhradená na Námestí Matice slovenskej.
V našom meste máme 15 okrskov:
•Základná škola , Ul. A. Kmeťa 4
•MŠ, Ul. Rudenkova 1
•Pohronské osvetové stredisko, Ul. Duk. hrdinov 21
•Základná škola, Ul. Dr. Janského 2
•Dom kultúry, Nám. MS 23
•Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17
•Súkromná stredná odborná škola technická, Dr.
Jánského 10
•MsKC, Ul. SNP 119
•Základná škola, Ul. Jilemnického 2
•Základná škola, Ul. Jilemnického 2
•Stavebné bytové družstvo, Ul. Pod Donátom 3
•Gymnázium, Ul. J. Kollára 2
•Gymnázium, Ul. J. Kollára 2
•SSE, a.s., Ul. Svitavská 4
•Kultúrny dom Š. Podhradie
konopných nití. Jemné obrázky modeluje z tenkých
bielych a farebných nití. Vytvorila sadu secesných
obrázkov z predlohy Muchových dám, ale aj dekorácii k ročnému zvykosloviu. V súčasnom období pripravuje kolekciu hodrušských čipiek, ktoré boli
v šuplíku viac ako 100 rokov. Zaujímavé a náročné
tradičné vzory chce prezentovať na výstave v roku
2014.
Pri príležitosti jej životného jubilea jej osobne
poďakovala za dlhoročnú tvorivú prácu v oblasti
ZUČ aj riaditeľka POS v Žiari nad Hronom, Helena
Žňavová a odovzdala jej Ďakovný list.
(hs)

Plná elánu, vždy usmiata s chuťou podeliť sa so
svojimi vedomosťami a skúsenosťami v oblasti
paličkovanej čipky. To však nie je všetko, je
hybnou silou v tvorivej práci členiek klubu
paličkovanej čipky pri POS v Žiari nad Hronom.
Matilda Holecyová sa paličkovaniu venuje už
takmer 20 rokov. Jej doménou je krehká krása
hodrušskej čipky. Najviac však tradičné biele
a béžové dečky. Vo svojej tvorbe sa však venuje aj
moderným vzorom paličkovanej čipky. Sú to obrázky tematicky rôzne orientované, kde môže uplatniť
aj svoju kreativitu.
Námety čerpajúce z prírody vytvára z hrubších

K čisteniu potoka sa pridala aj žiarska mládež
Klub Essénia v spolupráci s Mestskou
obývačkou v Žiari nad Hronom pokračoval
v stredu 18. septembra v čistení Lutilského potoka.
Za sychravého počasia sa tejto akcie zúčastnili
štyria členovia a sympatizanti klubu, jeden
žiak Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika a
skupina desiatich mladých ľudí z časti mesta Etapa, ktorí vyčistili okolie potoka, kde sa
najčastejšie schádzajú mladí ľudia z nášho mesta.

Hoci
kvapky
dažďa
naberali na intenzite, podarilo sa nám vyzbierať
približne sedem vriec odpadkov, ktoré do prírody
nepatria. Klub Essénia a Mestská obývačka v Žiari
nad Hronom aj touto cestou ďakujú tým, ktorých
neodradilo sychravé počasie a neskôr i dážď, od zrealizovania svojho zámeru. Táto akcia nás presvedčila,
že mládeži nášho mesta nie je ľahostajná čistota okolia, v ktorom žijú a pohybujú sa. Zo srdca si prajeme,
nech tento skutok je podnetom pre ostatných, aby
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sa k nám pridali. Ďakujem zástupcom mesta, ktorí
túto akciu podporili materiálne a zabezpečili odvoz
vyzbieraných odpadkov na skládku odpadov mesta.
Klub Essénia
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Lekvár na JEDNOTKU
Základná škola na Ul. Dr. Janského v Žiari
nad Hronom v spolupráci s MsKC Žiar nad Hronom otvorila v piatok 27. septembra svoje brány
tradíciám našich starých rodičov.
Nielen žiaci školy sa mohli prísť pozrieť na život,
aký žili ich starí rodičia, na netradičnú kuchyňu, zaujímavé hry a rôzne formy zábavy. Skoro ráno sa zakúrilo pod kotol a začal sa variť pravý slivkový lekvár,
ktorý všetkým naokolo rozvoniaval. Náladu okrem
slniečka zlepšila aj návšteva všetkých predškolákov
z mesta a, samozrejme, aj primátora mesta, Petra
Antala.
Školské ihrisko sa v tento deň stalo svedkom
detskej radosti, smiechu a hier, ktoré deti bavili
po celý deň. Skákali cez šibeničky, cez gumu, vo vreciach, hrali sa škôlku, strieľali lukom, gúľali klátiky dreva, hrali futbal s handrovou loptou. Pre maškrtníkov
boli pripravené tradičné slovenské jedlá – lokše,
kysnuté koláče, langoše, zemiakové placky, hrianky,
grilovaná kukurica, jablká a hrušky. V kotlíku sa varili
trhance a podával sa chlieb s masťou a cibuľou. Tu
tiekli slinky nejednému maškrtníkovi, a preto sa sem
mnohí dosť často vracali. Spestrením tohto dňa bol

Mega slivkový koláč, ktorý upiekli spoločne za pomoci rodičov a žiakov. Meral úctyhodných 18,90 m.
Celý skončil v hladných bruškách detí a hostí.
Počas celého dňa sa o dobrú náladu postarali folklórne súbory. Detské hry sprevádzal súbor
Grúnčanka z Ostrého Grúňa, hrala harmonika, husle,
fujara. V ich podaní sa deti učili prekrásne piesne
z nášho kraja. Komu sa ešte videlo málo, popoludní
si mohol pozrieť vystúpenie ľudových súborov Sekera, Grúnčanka, Hronček, Hron, fujaristky Alenky
Kupčiovej, ale i detí zo školy pod vedením učiteľky

Soni Neštinovej. Medzitým dovarili slivkový lekvár a posledná ochutnávka mohla začať. Lekvár
mal len jednu chybu. Bolo ho málo. Aj príroda sa
tešila, pretože tento jesenný deň bol celý zahalený
do lúčov slnka.
Poďakovanie za pomoc patrí všetkým pracovníkom školy, pracovníkom MsKC, všetkým súborom, sponzorom, rodičom, starým rodičom. Bránu
do minulosti našich starkých sme zatvorili, ale už
dnes vieme, že ju budeme otvárať opäť.
Kamila Andoková, učiteľka z „Jednotky“

SOS pre zvieratká

Textilná tvorba
5. CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽNÁ VÝSTAVA
NEPROFESIONÁLNEJ
TEXTILNEJ TVORBY

BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom zorganizovalo v spolupráci so SBM
Galériou Jozafa Kollára v Banskej Štiavnici 5. celoslovenskú súťažnú výstavu neprofesionálnej
textilnej tvorby Textilná tvorba 2013. Výstava je
verejnosti sprístupnená do 28. októbra v Galérii
Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.
Do súťaže sa prihlásilo 72 autorov s 250 prácami.
Trojčlenná odborná porota pod vedením Kataríny
Chruščovej z Banskej Bystrice odporučila vystaviť
221 prác od všetkých zúčastnených autorov.
Výstavy sa zúčastnili aj štyri stredné odborné školy
s textilným zameraním – SPŠ S. Mikovíniho Banská
Štiavnica, SUŠ. L. Bielika Levice, ŠÚV Ružomberok a
SŠÚV Topoľčany.
Základnou myšlienkou výstavy je oživiť a uchovať
staré tradičné textilné techniky a dať im novú
modernejšiu podobu, akýsi posun od tradičného
k modernému dizajnu. Súťažilo sa v dvoch skupinách:
– A študenti stredných odborných škôl s textilným
zameraním,
– B autori bez výtvarného vzdelania.
V každej skupine bolo vyhlásených päť súťažných
kategórií: Úžitkové predmety, Dekoratívne predmety, Šperk a odevný doplnok, Objekt z textilu a Hračka.
Spolu bolo udelených 19 cien a 14 čestných uznaní.
Hlavnú cenu získala Soňa Bezúchova z Banskej
Bystrice za kolekciu obrazov, kabeliek a šperkov
v prevedení paličkovanej čipky.
Cenu poroty za originalitu získala Martina
Konkoľová z Prešova za expresívne prívesky zhotovené paličkovanou čipkou.
Cena riaditeľky POS v Žiari nad Hronom bola
udelená Eve Kršňákovej z Banskej Bystrice za súpravu plstených doplnkov.
Náš región zastupovalo sedem autorov
V kategórii Úžitkové predmety získala 3. miesto
Gabriela Kaštierová zo Žiaru nad Hronom za kolek-

Svadobná parta Blaženy Krivákovej.
ciu rifľových tašiek dekorovaných technikou crazy
wool a čestné miesto získala Ida Slováková z Banskej
Štiavnice za kolekciu úžitkových predmetov zhotovených technikou patchworku.
V kategórii Šperk bolo udelené 2. miesto Andrei Kozákovej zo Žiaru nad Hronom za šperky
inšpirované hodrušskou čipkou a čestné uznanie
Anne Bičárovej z Lutily za kolekciu paličkovaných
šperkov.
V kategórii Objekt z textilu porota udelila 1. miesto
Blažene Krivákovej zo Žiaru nad Hronom za Svadobnú partu.
V kategórii Hračka získala 1. miesto Alena Pilniková
z Jalnej za bábiky Hanka a Zuzka a 2. miesto Ivana
Vajdíková z Nitry (rodáčka zo Žiaru nad Hronom).
Výstava je jedinečná svojho druhu na Slovensku,
je na veľmi vysokej úrovni, čo dokazuje aj množstvo
ocenení. Organizuje sa formou bienále. Každý ročník
prinesie nových autorov, ktorých osloví prvotná
myšlienka. Do projektu výstavy sú zahrnuté aj
tvorivé dielne pre študentov a pedagógov, ktorými
hlavný organizátor Pohronské osvetové stredisko v
Žiari nad Hronom sleduje priblíženie tradičných textilných techník hlavne mladým ľuďom.
Projekt Textilná tvorba sa uskutočnil S finančnou
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
(hs)
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V sobotu 28. septembra sa dobrovoľníci z OZ
Strážni anjeli už po tretíkrát zúčastnili podujatia
SOS pre zvieratká, ktorú organizuje Slovenská
aliancia ochrancov zvierat v Bratislave.
Na podujatí dostalo možnosť prezentovať svoju
činnosť niekoľko útulkov pre zvieratá z celého Slovenska. „Počas tohtoročnej akcie sa nám síce nepodarilo adoptovať žiadneho zo žiarskych útulkáčov,
z podujatia sme si však odniesli množstvo pekných
zážitkov zo stretnutí s príjemnými ľuďmi,“ hovorí
Martina Vrtáková z OZ Strážni anjeli. Ako ďalej
dodáva, útulky prišlo na spomínanú akciu podporiť
množstvo ľudí, ktorí zvieratkám v neradostných
podmienkach prispeli krmivom, maškrtami, dekami,
čistiacimi prostriedkami, vôdzkami a obojkami.
Ďalší ročník adopčnej akcie priniesol pre celé
rodiny veselý program. Nechýbali ukážky so zvieratkami, ako napríklad záchranárske a policajné
psy, tanec so psíkmi, psí parkúr a canisterapia.
Návštevníci si priamo na podujatí mohli adoptovať
niektorého zo psíkov alebo mačičiek. Začipovať psíka si tu mohli dôchodcovia a ľudia v hmotnej núdzi
iba za 8 eur. V programe vystúpili aj známe osobnosti a nechýbala autogramiáda hercov.
(li)
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Spomienka na 21. august 1968
V tomto roku v auguste sme si zaspomínali na
45. výročie okupácie Československa. Keď z 20.
na 21. augusta vojská Varšavskej zmluvy, na čele
s Brežnevovským Sovietskym zväzom, vstúpili
na územie Československej republiky.
Pamätníci, ktorí prežili okupáciu, aj po 45-tich
rokoch spomínajú na drámu, ktorú vtedy prežili.
Spomínam si na to ráno. Od včasného rána rozhlas nepretržite vysielal správy, že vojská Varšavskej
zmluvy prekročili Československé hranice a vstúpili na územie republiky. Občania sa zhromažďovali
a debatovali o dramatickej situácii. Nikto nevedel
posúdiť, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Pred obchodmi
s potravinami stál dlhý zástup ľudí. Každý nakupoval
potraviny, pretože doma nikto nemal urobené zásoby. Pred obedom dávali len po jednej konzerve,
pretože už bolo všetko vykúpené. Vtedajšia vláda
rýchlo vyhodnotila situáciu a vyzývala armádu, aby
nekládli odpor a aby neopúšťali kasárne. Vyzývali
tiež občanov, aby zachovali pokoj, aby neprovokovali vojakov, aby zbytočne nebola strata na
životoch.
Cez Žiar prechádzali nepretržite kolóny tankov,
obrnených transportérov, motorizovanej pechoty.
Po cestách boli nápisy ako Okupanti, idite domov,
u nás kontrarevolúcie niet. Neviem si predstaviť, čo
by sa dialo, keby armáda kládla odpor a došlo by
k otvorenému boju. Všetko by sa ničilo, boli by obrovské presuny vojska. Stagnovalo by zásobovanie

potravinami, nebolo by chleba. Došlo by k rabovaniu obchodov.
Porovnával som, ako to bolo s potravinami počas
druhej svetovej vojny. Obec Horné Opatovce bola
oslobodená dňa 14. marca 1945. Nemci utvorili okolo obce frontovú líniu, ktorá trvala 3 týždne. Na Kupči
mali delostrelectvo, odkiaľ odstreľovali obec. Celú tú
dobu bol obchod zatvorený, obyvatelia boli v pivniciach, dobytok chovali len v noci. Vtedy na dedine
mal každý zásobu potravín. Pred príchodom frontu
išli obyvatelia do mlyna, kde namleli múku, krupicu, geršňu. Každý si choval kravičku, mal mlieko,
maslo, smotanu. Doma si ľudia napiekli chlieb, zabili
prasiatko, aby mali mäso, masť, slaninu. Chovali
sliepky, zajace, husi. Mali plnú pivnicu zemiakov, za
sud kyslej kapusty či sušeného ovocia. Vtedy dedina
zásobovala partizánov i vojsko, ktoré bolo v dedine.
Dedina potravinami zásobovala i mestá.
Po roku 1948 boli voľby, ktoré vyhrala Komunistická
strana. Aj v Opatovciach. Ja som sa mal dobre, mal
som aj statok. Keď som splnil kontingent, ostal mi holý
zadok. Mal som ja tam volky, prekrásne rohaté, nebolo
im páru v tej našej dedine. Čakaj Kešo, Mišo, tak som na
ne volal. Aj slávik mi spieval, keď som na nich oral, keď
som na nich oral. Ej oráč, oráč, veľa si naoral, potom si
úrodu do štátu odovzdal. Ej, do štátu odovzdal.
Spomínam si na rok 1953. vtedy ľudia plakali, keď
menu peňazí zbadali. Keď bola vyhlásená mena – za

250 korún sme zaplatili za chlieb. Bolo to hrozné, na
môjdušu – 72 korún nám zamenili na dušu. Ostatné
1:50, 1:100, 1:1000 korún. Tak išla pohroma za pohromou, všetko išlo dolu vodou. Nebolo nám pomoci, totalita bola pri moci. Dobytok nám vykúpili, a ja hybaj
do fabriky.
Bol august 1957, z okresu nám oznámili: bude u vás
družstvo, von z fabriky. To bol príjem náš jediný, o pár
rôčkov von z dediny. Ešte sme si nezvykli a už prišli sem
Rusi. Ej, bola to ťažká noc, zobrali nám Rusi moc. Mali
sme my strach veliký, prišli Rusi do fabriky.
Nemali sme žiadnu moc, Dubček volal o pomoc.
Roky 1948 až 1969 boli pre občanov mimoriadne
ťažké, pretože sme museli opustiť aj rodnú obec a my
sme sa rozišli po celej našej vlasti.
Viktor Obertáš

Jazyková škola ZARAZ: najväčšia jazyková škola, ktorá učí 4 x rýchlejšie!
VIAC AKO 80% ŠTUDENTOV POKRAČUJE V ŠTÚDIU

Nemčinu či angličtinu sa klienti školy naučia
bleskovo. Jazyková škola ZARAZ v Žiari nad
Hronom sa hrdo pýši tým, že študenti, ktorí
začali výučbu Callanovou metódou, si ju natoľko
obľúbili, že pokračujú v ďalších leveloch.
Samozrejmosťou je ukážková hodina zadarmo,
ONLINE výučba z domu, dokonca garancia
vrátenia peňazí.
Garancia vrátenia peňazí
V jazykovej škole ZARAZ nevyhodíte peniaze
nadarmo. Škola s viacerými pobočkami v žiarskom
regióne či na Slovensku poskytuje dokonca garancie vrátenia peňazí.
Spokojní klienti
Najlepšou vizitkou školy je ale podľa jej riaditeľa
Martina Knošku vysoký počet klientov, ktorí
pokračujú v štúdiu. „Viac ako 80 % našich žiakov
pokračuje v štúdiu práve u nás. Veľmi si toho ceníme,
pretože je to pre nás viac ako dobré vysvedčenie. Ak
by náš systém a metóda neboli efektívne, určite by
sme nemali tak veľké číslo pokračujúcich,“ dodáva
Knoška.
Ušetrené peniaze
Priemerný poslucháč potrebuje pri normálnom
vyučovaní 350 hodín, aby sa pripravil na skúšku
Cambridge Preliminary. Pri Callanovej metóde mu
na to stačí 80 hodín. Skúšku Cambridge First Certificate môže absolvovať už po 160 hodinách výučby
Callanovou metódou. Memorovanie a bifľovanie
je už minulosťou, tvrdia zástancovia Callanovej
metódy. Ľudský mozog je prispôsobený k rýchlejšej
absorpcii cudzích jazykov. Tvorcovia metódy vychádzajú z poznania ľudskej psychiky a pozorovania detí pri učení materinskej reči.
Ako to funguje

Callanova metóda je efektívny a fungujúci spôsob výučby anglického jazyka. Je alternatívou
k tradičným metódam výučby. Vyvíjala sa 15 rokov vo Veľkej Británii na Cambridgeskej univerzite.
V súčasnej dobe pomocou tejto metódy vyučuje
viac ako 400 registrovaných škôl po celom svete.
Callanova metóda je vhodná pre všetky jazykové úrovne. Pokročilejší študenti si pochvaľujú
predovšetkým odbúranie strachu hovoriť cudzím
jazykom (podľa štatistík má tento problém až
90 % ľudí). U začiatočníkov je motivujúci hlavne
výrazný jazykový pokrok, ktorý pomocou tejto
metódy dosahujú. Callanov systém výučby je orientovaný na praktickú stránku jazyka – rozprávanie
a porozumenie, teda to, čo ľudia najviac potrebujú
v každodennom živote. Samozrejme, že aj gramatika je plnohodnotne zastúpená, avšak je vyučovaná
prirodzene, počas konverzácie, presne tak, ako sa
malé dieťa učí svoj materinský jazyk.
Systém vyučovacích hodín
Hneď úvodom vás upúta dynamika a rýchlosť
vyučovacích hodín. Lektor rozpráva po anglicky
primeranou rýchlosťou, čím maximálne simulujeme anglicky hovoriace prostredie. Tým sa
zabezpečuje 100 % koncentráciu na jazyk a hodiny
sú teda naozaj efektívne. Výučba je založená na
rýchlych otázkach a odpovediach. Pri odpovediach,
s ktorými vám pomáha na začiatku lektor, sa vám
automaticky vytvára podmienený reflex a reagujete
bez premýšľania, aký čas, prípadne predložku máte
použiť. Neučíte sa teda prácnym memorovaním
ako u ostatných metód, ale priamo konverzáciou
a precvičovaním si daných javov. V Callanovej
metóde sa profesionálni lektori striedajú, čím sa
opäť simuluje anglicky hovoriace prostredie.
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Vyskúšajte zadarmo
Dobrou správou je, že Callanovu metódu môžete
vyskúšať v Žiari nad Hronom nezáväzne a úplne zadarmo. Na prvej skúšobnej hodine tak zistíte, či je
tento spôsob výučby rovnako vhodný pre vás ako
pre tisíce spokojných klientov.
Na ukážkovú hodinu ZADARMO sa môžete
prihlásiť priamo na www.zaraz.sk, prípadne na telefónnom čísle 0908 921 819.
Už aj ONLINE
Jazyková škola ZARAZ flexibilne reaguje na
špecifické požiadavky slovenského trhu v oblasti
vzdelávania a výučby cudzích jazykov. Po novom
sa môžete anglicky naučiť priamo z vašej obývačky.
Stačí vám len pripojenie na internet.

Cudzí jazyk hneď a ZARAZ
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Žiarsky jarmok

11. a 12. októbra

Pódiový program už vo štvrtok od 17.00 hod.

Hrať a zabávať vás budú ZH Band, Cimbalová hudba FS Hron a Martin Babjak, Sendreiovci a Kokavakere Lavatura, Spod Budína, Edo Klena s bigbítovou kapelou Klenoty, The Cellmates, dvojníci austrálskej legendárnej skupiny AC/DC z Ostravy, žiarske súbory a žiarsky harmonikár Juraj Schweigert
so svojou kapelou.

Beseda s Evelin Červienkovou
Mestská knižnica Michala Chrásteka
vás pozýva na besedu
so spisovateľkou Evelin Červienkovou.
Beseda sa uskutoční
dňa 16. októbra o 16.00 hod.
v spoločenskej miestnosti Mestskej knižnice.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Multimediálny program s využitím možností planetária je určený pre celú rodinu. Poskytuje pohľad
na naše Slnko, rozpráva o jeho význame pre život
na Zemi a vysvetľuje podstatu rozdielov medzi
dĺžkou dňa v lete a v zime. Vo svojej druhej časti
sa podrobnejšie venuje Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu. Z bezprostrednej blízkosti zažijete
aj jedno z najväčších dobrodružstiev ľudstva - pristátie na jeho povrchu. Nechýba ani prehliadka planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies v nej.
Záverečnú časť tvorí ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy.
Za priaznivého počasia druhú časť večera vyplní
pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom.
Dňa 18. októbra o 20.00 hod.
•Za krásami a múdrosťou arabského sveta
Cestopisno-relaxačný program. Polhodinový relaxačný program, ktorý nás prevedie nehostinnými
púšťami aj nebývalo rozvinutými metropolami severovýchodnej Afriky a Arabského polostrova. Podmanivú cestu slnkom zaliatymi končinami spestruje orientálna hudba a citáty arabských prísloví.
Dňa 24. októbra o 19.00 hod.

Z pera čitateľa
S nasadením vlastného života
Kamarátka pracuje pri pokladni v predajni
obchodného reťazca. Ako som prichádzal ku
pokladni, tak som jej povedal: „Dneska vyzeráš
výborne.“ Pousmiala sa, ale niečo sa mi na nej
nepozdávalo, tak som sa jej spýtal: „Prečo máš
také opuchnuté viečka?“ „Mám záchvat pankreasu. Lekár mi na to dal včera injekciu a prikázal
mi pokoj na lôžku. Ráno mi volala vedúca, že
nemá kto robiť, tak som prišla. Pankreas mi to,
že som neposlúchla lekára, neustále pripomína.
Ešte musím vydržať zajtrajšiu zmenu, a potom
mám voľno.“ Do predajne medzitým vstúpil
náš spoločný známy. V reakcii na lamentáciu
pokladníčky nás všetkých prekvapil svojím príhovorom k prítomným predavačkám: „Vážené,
vždy usmievavé, na nás spotrebiteľov príjemné,
a zároveň slabo zaplatené predavačky. Z celého
srdca vám ďakujeme, že s nasadením vlastného
života nám tak obetavo slúžite. Kiež by sa o tejto
vašej záslužnej činnosti dozvedeli aj ľudia z vedenia vašej firmy.“
Teodor Komenda
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

8.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
9.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
10.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
11.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
12.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
13.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
14.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
15.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
16.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
17.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
18.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
19.10. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
20.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
21.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
22.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
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

12.10. Dentino, MUDr. Kukolík, A. Kmeťa 11, Žiar
nad Hronom (673 39 99)
13.10. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(67 75 117)
19.10. MDDr. Vladimír Karvaš, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (0948 071 755)
20.10. Pro Care, MUDr. Németová, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom (601 30 16)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Z pera čitateľa
Tichá víla
Kdesi hlboko, v tichom lese,
kúpe sa v kroch tichá víla.
S jej slzami trhá sa vrece,
nastala pre ňu ukrutná chvíľa.
Morí si dušu, zmáča šedé listy,
navždy bude z nej len tichá víla.
Slzy kropia soľou, sladké cesty,
ktoré zdajú sa ako pol chvíľa.
Dnes mu dala poslednýkrát iskru v očiach,
polku srdca.
On ju mal tak rád a odišiel predsa.
Jej šeptavý krik stráca sa v tme,
taký je už údel tichej víly.
Moment čerstvých rán razom sa pretne s tým,
o čom jej oči nedávno snili.
Dnes mu dala poslednýkrát iskru v očiach,
polku srdca.
On ju mal tak rád a odišiel predsa.
Ján Ihracký
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Hľadám domov
DIEGO

Diego je mladý,
približne 2-ročný
psík veľmi milej a
priateľskej povahy.
Vzdali sa ho majitelia, on je teraz v
koterci veľmi smutný. Je to asi kríženec bígla – je
rovnako veľký a má aj podobné sfarbenie. Veľmi
rád sa nechá hladkať a má rád ľudskú spoločnosť. Je vhodný do bytu aj do domu, so psami je
znášanlivý. Je kastrovaný, očkovaný a čipovaný.
BILBO

Bilbo sa v koterci,
veľmi by už potreboval nájsť nový
domov. Je vhodný
do domu so záhradou, môže ísť aj k
iným psíkom. Má asi 2 roky, je o niečo menší ako
bežné nemecké ovčiaky. Vhodný do aktívnejšej
rodiny. Je kastrovaný, očkovaný, čipovaný.
CRECRA

Crecra je mladučká, max.
1,5-ročná sučka, zrejme mix
nemeckého ovčiaka. Je veselá a aktívna, vhodná ako
parťáčka do rodiny s deťmi
alebo k športovo založeným
ľuďom. Je vhodná skôr do
domu so záhradou, ak by mala dostatok pohybu, môže ísť aj do bytu. So psíkmi aj sučkami sa
znesie úplne bez problémov, má rada ich spoločnosť. Je očkovaná, čipovaná a kastrovaná.
ZACK

Zack je asi 3-ročný psík
menšieho vzrastu (do
10 kg). Spočiatku býva
trošku nedôverčivý. So
psíkmi aj sučkami je znášanlivý, je kompletne veterinárne ošetrený (kastrácia, očkovanie, čipovanie).
BAXÍK

Baxík je ďalší zo psíkov,
ktorých vrátili z nového
domova späť do útulku.
V koterci je nesmierne
vystresovaný, takmer
nevychádza z búdy, nerozumie prečo je tam
a kde je jeho rodina. Je
sám a opustený. Všade naokolo vyštekávajú psy
a kontakt s ľuďmi má len občas, keď ho niekto
zoberie na prechádzku. Je to drobný psík, s hygienickými návykmi, vhodný aj k starším ľuďom.
Je priateľský, aj keď teraz trochu ustráchaný.
So psíkmi sa znesie bez problémov. Má približne
3 roky Je očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu
o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú
na čísle 0908 661 737 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 potrebné osobné stretnutie.

www.utulokziar.sk
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PREDAJ
4/20
•Predám chladničku Calex 175. T: 045/672 65 95
•Predám kuchynský stôl a bielu skriňu s nadstavcom.
T: 045/672 65 95
5/20

•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
7/20
•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 363 835

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

8/20

•Ponúkam na predaj 80-basovú harmoniku v dobrom
stave, červenej farby, je preskúšaná odborníkom. Cena
dohodou. T: 0944 589 635
9/20
•Predám detskú sedačku, dve polohy. Podobná ako
vajíčko-3: vajíčko - autosedačka, komplet vybavenie 6,
hojdačku do 3 rokov na kovovej konštrukcii, ľahko skladacia. Cena po dohode. T: 0904 757 191
16/20
•Predám horský bicykel, vek do 15 rokov. Nové brzdy,
lanká, plášte. Cena: 70 €. T: 0908 407 696
21/20
•Predám 60 l akvárium. Veľa doplnkov, filter, ohrievač,
atď. Cena: 50 €. T: 0908 407 696
22/20
•Predám hernú konzolu Sony PS 2 na súčiastky. Je tam
čip, nová optika. Cena: 25 €. T: 0907 106 834. Volať cez
23/20
víkend.
•Predám -eternit nepoužitý šedý 40x40 cm -8000 kusov.
cena za kus: 0,40 € , prípadne najvyššej ponuke. -oceľové
radiátory- nepoužité, ešte zabalené od výrobcu, s bočným
zapojením, 204 cm x 60 € a 167 cm x 60 cm - 40 € . - kachle
Petrík vo veľmi dobrom stave, druhý bez. Cena: 80 a 60 €
, prípadne najvyššej ponuke. -2 paráky z pozinkovaného
plechu, málo používané: 100 l - 90 € , 60 l,-60 €, prípadne
najlepšej ponuke.-propán butánové fľaše 12 kg prádzne,
5 kusov. Cena. 15 € za jednu alebo 70 € za všetkých 5
pri kúpe spolu.-stojan na kvety, približne 2,3 m vysoký
s 12-stimi okami s priemerom 17cm. Cena dohodou.- 2
drevené korytá. jedno nepoužité vek asi 40 rokov! 170 x50
cm. cena: 80 € , prípadne najvyššej ponuke. -prenosný stôl
s vysúvacím dvojdrezom, nepoužitý. Dĺžka 120 cm, šírka
70 cm, výška 86 cm. Vhodný na chatu či záhradu. Cena
dohodou. - asi 10 kusov rôznych starých asi 50 - ročných
stoličiek v rôznom stave. Cena dohodou. T:0948 906 022.
24/20

•Za symbolickú cenu predám železničnému modelárovi
kompletnú železničku TT. T: 672 56 09 ZH
28/20

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 3-izbový byt v OV s výmerou 72 m 2 na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom. Cena dohodou po
2/20
obhliadke. T: 0903 844 672
•Predám alebo prenajmem obchodné priestory, 175 m 2.
T: 0915 233 347 - volať po – pia
3/20
•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 6/20
•Predám nový rodinný dom v Žiari nad Hronom, na Ul.
Jesenského. Cena dohodou.
T:0917 718 926
13/20
•Predám veľký dvojizbový byt v Žiari nad Hronom s
tromi loggiami s výmerou 63 m 2, nachádzajúci sa na 8. p.,
orientácia JV, byt má pôvodné jadro, vymenené plastové
okná, plávajúce podlahy, okolo linky dlažba, na chodbe je
murovaná komora. V BD je výťah, BD je zateplený, byt je
slnečný. T: 0917 816 429
20/20
•Predám 3-izbový byt v osobnom vlastníctve, neprerobený (len plastové okná), na 2. poschodí - 64 m 2, Ul. Hviezdoslavova, Žiar nad Hronom. T: 0907 424 626
26/20
•Predám väčší rodinný dom v Trnavej Hore. T: 0908
558 387
31/20
•Predám 3-izbový byt v ZH na Ul. J. Hollého. T: 0905
884 271
32/20

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem izbu v dvojizbovom byte. Cena: 125 €
1/20
vrátane energií. T: +420 737 060 658
•Dám do prenájmu nezariadený 2-izbový byt na Etape,
v slušnom vchode. Cena s energiami: 275 €. T: 0902
521 134, 045/672 56 91
10/20
•Ponúkam na prenájom pre slušnú rodinu zariadený 3-izbový byt v Žiari nad Hronom po kompletnej rekonštrukcii.
Plocha: úžitková 74 m 2. Nachádza sa na 3. poschodí s

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P216/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, kompletná rekonštrukcia. Nová cena: 28.500
EUR, (pôvodná cena 29.000 EUR), výmera: 36 m2
P202/2013:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 26.990 EUR, výmera: 43 m2
P197/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, pôvodný stav - zachovalý. Nová cena: 24.500
EUR, (pôvodná cena 26.500 EUR), výmera: 49 m2
P210/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. Hutníkov, kompletná rekonštrukcia. Cena: 30.500
EUR, výmera 56 m2
P195/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa, pôvodný stav. Cena: 24.500 EUR, výmera 60 m2
P188/2013:
2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, pôvodný stav. Cena: 29.900 EUR, výmera: 61 m2
P228/2013:
2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, kompletná rekonštrukcia. Cena: 36.000 EUR,
výmera: 63 m2
P171/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, pôvodný stav. Nová cena: 32.660
EUR, (pôvodná cena 35.000 EUR), výmera: 63 m2
P208/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, pôvodný stav. Nová cena: 37.000
EUR, výmera: 63 m2
P042/2011:
3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom,
Ul. Dr. Janského, nadštandardná rekonštrukcia, vrátane zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná cena
103.000 EUR), výmera: 100 m2
DOMY:
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočná rekonštrukcia. Nová
cena: 157.000 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR), výmera pozemku: 823 m2
P226/2013:
RD v Dolnej Trnávke, pôvodný, zachovalý stav. Cena:
63.000 EUR, zastavaná plocha 510 m2, výmera pozemku: 1002 m2
P116/2012:
RD v Starej Kremničke, pôvodný stav. Nová cena:
17.500 EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná
plocha: 156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
P223/2013:

RD v Kremnici, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 152.000
EUR, zastavaná plocha: 409 m2, výmera pozemku:
2.594 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
62.500 EUR, (pôvodná cena 67.500 EUR), úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2
P182/2013:
RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
203.000 EUR, zastavaná plocha: 1.402 m2, výmera pozemku: 2.835 m2
POZEMKY:
P003/2011:
4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/m2,
výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
P002/2011:
3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská
Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty alebo chalupy,
siete na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok,
výmera jedného pozemku: 800 m2
P010/2011:
Stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený
na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR,
výmera: 784 m2
P180/2013:
Stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený na stavbu RD, siete na pozemku. Nová cena: 19.990
EUR, (pôvodná cena 27.000 EUR), výmera: 605 m2
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 254.5000 EUR, výmera:
5.090 m2
P004/2011:
Stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky),
určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku.
Cena: 33,20 EUR/m2, výmera 77.107 m2
P126/2012:
Stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. SNP), určený na priemyselnú výrobu, siete na a pri pozemku.
Nová cena: 81.000 EUR, (pôvodná cena: 100.000 EUR),
výmera 3.116 m2
OSTATNÉ:
P205/2013:
Záhradná chata v Lutile (záhradkárska osada), kompletne zrekonštruovaná. Nová cena: 33.000 EUR, (pôvodná cena 34.500 EUR), zastavaná plocha: 28 m2, výmera pozemku: 405 m2
P132/2012:
Obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 45.000 EUR

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
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SPOMIENKAtĺk
V októbri uplynie už 8 rokov od
chvíle, kedy ma opustila moja
drahá manželka
Mária Strehovská.
S láskou spomína manžel.

SPOMIENKAtĺk
Kto ťa poznal,
ten pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme v tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne.
Spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Dňa 27. septembra sme si pripomenuli
13. výročie, kedy nás navždy opustila naša
milovaná manželka, matka a stará matka
Jarmila Horanská,
rod. Ištvánfiová.
Za tichú spomienku ďakuje celá smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk
Všetko zmizlo,
len stopy tvojej lásky
a spomienky na teba zostali.
Dňa 1. októbra uplynulo 5 rokov,
kedy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Július Malý.
S láskou spomíname.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
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•Dám do prenájmu veľký 2-izbový byt, prerobený,
čiastočne zariadený. Na Etape, Žiar nad Hronom Cena
dohodou. T: 0948 014 848
19/20
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový zariadený byt
v ZH. T: 0948 014 848
25/20
•Hľadám spolubývajúcu alebo pár do spoločného podnájmu v 3-izbovom byte na Sládkovičovej ulici pri nemocnici, 8. poschodie, zrekonštruovaný zariadený byt - izba
nezariadená. Cena: 166 €/mesačne (vrátane energií, TV,
internetu). T: 0907 659 188
33/20

SPOMIENKAtĺk

*17.6.1955 – + 12.10.1987

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA

Dňa 12. októbra si pripomíname 26 rokov
od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
Miroslav Filus.
Spomeňte si spolu s nami.
Za spomienku ďakuje syn s rodinou.

•Vymením veľký 3-izbový byt, 80 m 2 za dva menšie – 1
30/20
a 2-izbový byt. T: 0911 939 596

AUTO MOTO

výťahom. Podlaha: parkety, dlažba. Steny: omietky. Okná:
plastové. Kuchynská linka, sporák. Stav objektu: kompletná rekonštrukcia. Konštrukcia objektu: panelová. Kúrenie: centrálne. Zabezpečenie bezpečnostnými dverami.
Výhody: slnečný, pekný výhľad, tiché prostredie. Cena:
370 €/mesiac s energiami. Možná dohoda. T: 0908 888 747
14/20

•Hľadám podnájom v ZH, najlepšie 1-izbový byt.
Ponúknite. Cena: do 200 € s energiami. T: 0949 123 789
15/20

•Hľadám do dlhodobého podnájmu 1 alebo 2-izbový
byt, čiastočne zariadený. Cena: do 250 € s energiami. T:
0919 288 660
17/20
•Hľadám do podnájmu 1 - 2-izbový byt, príp. starší
rodinný domček v Žiari nad Hronom alebo blízkom okolí.
Ponúknite. Cena: do 250 €/mes. s energiami. T: 0919 0919
288 660, e-mail: nadhernazakerna@azet.sk
18/20

•Predám Citroen Xsara 1,4, r. v. 2000, ťažné zariadenie,
zimné pneumatiky, STK/EK do 5/2014. Cena: 1 500 €.
11/20
Dohoda možná. T: 0907 615 188
•Predám prívesný vozík Pongratz 180 U. Cena: 350 €. T:
0907 615 188
12/20

SLUŽBY
•Ponúkam rekonštrukcie bytového jadra, frézovanie
starých omietok, murovky, omietky, obklady a dlažby.
Používam profesionálnu techniku. Mám tridsaťročnú
prax, ktorá je zárukou kvalitnej a precíznej práce. Žiar
nad Hronom a okolie. Kontaktovať ma môžte na telefónnych číslach: 0905 39 44 66 alebo 0908 93 60 33.
27/20

•Reštaurácia Tulipán rozbieha rozvoz jedla aj poobede do 19.30 hod. Okrem soboty a nedele.
29/20

Kalendár športových podujatí
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.
(r)

Ocenenie športovec mesta
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.
(r)
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Prečítajte si

Exkurzia v PD Lovčica – Trubín
Pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách
sme sa so žiakmi špeciálnej triedy z cirkevnej školy v utorok 24. septembra zúčastnili exkurzie v PD
Lovčica – Trubín.
Hneď v úvode nás privítal predseda družstva a spolu
so zootechnikom nás sprevádzali po celom priestranstve. Mali sme tak možnosť zoznámiť sa s prostredím,
v ktorom sa začína cesta mlieka. Videli sme kravy, ale i
malé teliatka, ako aj technické vybavenie poľnohospodárskeho družstva, čo najviac zaujalo našich chlapcov.
Priamo z výrobne sme ochutnali čerstvé korbáčiky.
Na záver sme všetci boli obdarovaní najlepšími výrobkami na trhu – jogurtmi. Dozvedeli sme sa, že sa venujú prevažne poľnohospodárskej výrobe a zo surovín
produkujú kvalitné produkty. Mlieko sa spracúva vo
vlastnej mliekarni a dopestované plodiny využívajú na
prípravu kŕmnych zmesí. Šesť dní v týždni je otvorená
predajňa, kde môžeme nájsť celý sortiment kvalitných
výrobkov z kravského mlieka. Surové mlieko a mliečne
výrobky je možné si zakúpiť aj v mliečnom automate,
ktorý sa nachádza pri ZŠ na Ul. M. R. Štefánika v Žiari

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.

Joy Fieldingová:
Potok tieňov

Tracy Anne Warrenová:
nad Hronom. Všetky mliečne výrobky sa pravidelne rozvážajú do predajní, základných a materských škôl.
Táto návšteva sa nám veľmi páčila, určite bola
pre všetkých obohatením. Chcela by som sa touto
cestou poďakovať predsedovi družstva p. Pavlovi a
zootechnikovi p. Slašťanovi za čas, ktorý boli ochotní
venovať deťom zo špeciálnej triedy.
Mgr. Eva Jóbová, triedna učiteľka

Zahrali si Bingo

V stredu 25. septembra sa v Mestskej obývačke
uskutočnila hra Bingo, ktorej sa zúčastnila desiatka
študentov zo Základnej školy na Jilemnického ulici
s učiteľkou Darinou Mackovou.

„Tentokrát hru Bingo ponímame v inom duchu preto, aby sa žiaci zdokonaľovali v anglickom jazyku a radi
by sme v tom pokračovali,“ hovorí Petra Demková
z Mestskej obývačky a dodáva: „Ide o zábavnú, ale za to
poučnú formu výučby. Pravidlá tejto hry zostávajú nemenné. Namiesto čísel použijeme zvieratá, ktoré žiaci
vyslovujú v anglickom jazyku.“
„Krst“ tejto hry zožal úspech a tešíme sa na ďalšie
stretnutia. Bližšie informácie získate e-mailom na: mestska.obyvacka@gmail.com alebo na webovej stránke
www.mskcentrum.sk.
(r)

Jediný bozk

Eva Dedinská:
Keď slzy liečia
Detské

Zdeněk Svěrák:

Ján Safaládka a pán Špajdlička

Chase Lil :

Ako zbaliţ chalana

Thomas C. Brezina:

Čarodejný hrad Rytiersky turnaj

Shani Petroffová:

Počertená - Ockov malý anjelik

Anita Ganeriová:
Šibnuté štíty

Janet Tashjianová:
Žil som ako kniha

Október – mesiac úcty k starším

Samota a psík
Dnes, po dlhšom čase, som ju zase stretol. V jednej
ruke barla, v druhej... Druhá ruka, v ktorej vždy držala
vôdzku s remienkom, na konci ktorého dlhé roky vedľa nej vždy veselo poskakoval malý smiešny psík, akási
pouličná zmeska, bola prázdna. Išla smutne, nevládne,
prekladajúc nohami v starých obdratých topánkach,
ako bola ona sama. Už nemala psíka. Umrel. Na starobu.
Bol iba malé šteniatko, keď ho našla v kríkoch pri
chodníku. Skučiaceho od hladu a trasúceho sa od zimy
a strachu. Keď ho vzala na ruky, rýchlo jej začal olizovať
prsty, akoby ju prosil, aby mu neubližovala, priateľsky
pritom krútiac chvostíkom. Dala si ho pod kabát, aby sa
zohrial. Psík sa chvíľu mrvil, akoby si hľadal to najlepšie
miesto, potom stíchol. Otočila sa a ponáhľala domov.
Nohy ju niesli akosi radostnejšie ako zvyčajne. Cítila, že
už nie je sama. Už je tu niekto iný, odkázaný iba na jej
pomoc. Niekto, kto od základov zmení pochmúrnu šedosť jej doterajších dní. Psík sa veľmi rýchlo udomácnil.
Chodil za ňou všade, kde sa len pohla. Sledoval ju na
každom kroku, akoby sa bál, že odíde a on znovu zostane sám. Vždy sa snažil už dopredu vyčítať z jej tváre
každé, i to najmenšie, želanie, ochotný okamžite splniť
každý jej príkaz.
Bol učenlivý, poslušný a popri ňom, ani si to neuvedomila, sa postupne menila aj ona. Svet bol zrazu krajší,
keď sa s ním prechádzala po ulici. Cítila sa šťastná práve
tak, ako sa cítil on, keď drobčil vedľa svojej milovanej
paničky. Každú chvíľu pozeral hore na jej tvár v obave,

či ho nevyhreší, ak náhodou urobil niečo, čo nemal. No
keď videl jej úsmev, išiel puknúť od obrovského pocitu
šťastia, ktorý ho zakaždým zaplavil. Jeho láska a oddanosť k nej bola taká veľká, že bez najmenšieho zaváhania by bol za ňu obetoval aj vlastný život, ak by to bolo
treba.
V takejto krásnej symbióze ich vzťahu závratným tempom leteli dni a roky. Obom nebadane pribudlo šedín
a s nimi sa začínala prejavovať starecká slabosť. Nohy
ich prestávali poslúchať. Čoraz častejšie museli pri spoločných prechádzkach zastať, alebo si sadnúť na lavičku
a oddychovať. Psík, akoby sa cítil vinný za toto všetko,
ospravedlňujúco skučal a olizoval jej ruky. Upokojil sa
až po dlhšej chvíli hladkania a láskavého utišovania. Ich
prechádzka začínali byť čím ďalej tým zriedkavejšie. Veľmi často sa stávalo, že namiesto prechádzky vonku celý
čas presedeli iba na balkóne. On na jej kolenách, odkiaľ
sa chápavými očami plnými žiaľu pozeral na jej tvár.
V ten posledný deň akoby cítil, že sa blíži jeho koniec.
Od rána sa jej túlil k nohám, neustále sa dožadoval jej
pozornosti, no ona, zaujatá svojimi starosťami, si ho nevšímala, ba ho ešte aj okríkla, aby dal pokoj a neotravoval. Rázne ho odohnala aj z postele, kam za ňou vyskočil, len čo si večer ľahla. Z malého koberčeka, na ktorom
spával, sa na ňu chvíľu prosebne díval smutnými očami,
v ktorých akoby sa na chvíľu zaleskli slzy, pričom vydal
zo seba tichý, plačlivý zvuk. Keď videl, že si ho nevšíma,
ľahol si, na vystreté labky položil hlavu a zavrel oči. Keď
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sa ráno zobudila, bol už studený. Položila si ho na kolená a takto s ním presedela celé dopoludnie, hladkajúc
jeho srsť mokrú od sĺz, rinúcich sa jej z očí. Prosila, odprosovala ho, aby jej odpustil, že bola k nemu necitlivá
a v jeho posledných chvíľach sa k nemu hrubo zachovala. Stratila jediného živého tvora, poslednú nitku, ktorá
ju spájala so svetom tam vonku. So svetom, do ktorého
cítila, že už nepatrí. Stratila toho, komu dávala všetku
svoju lásku, akej len bola schopná a on jej ju vracal celou
svojou oddanosťou a prítulnosťou. Posledné ušetrené
peniaze dala zverolekárovi za odvoz psíka do kafilérie.
Zvyšky suchého chleba rozdelila na niekoľko častí, aby
jej spolu s malým pohárikom džemu, ktorý si odkladala
na Vianoce, vydržali tých niekoľko dní do príchodu ďalšieho dôchodku, aj tak sa rovnajúcemu iba žobráckej
almužne. Už nechce žiadneho psíka. Po zvyšok života sa
o ticho v byte bude deliť so svojou bývalou „spoločníčkou“ samotou. Spolu s ňou bude čakať na ten„svoj“ deň
a dúfať, že už čoskoro príde.
Jozef Senko
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Rozuzlenie s Prešovom až v závere
FUTBAL – A-TEAM II. LIGA

9. kolo: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Pohronie
A 0:3
10. kolo: FC SpartakTrnava B – FK Pohronie A 3:1 (1:1)
11. kolo: FK Pohronie – 1.FCTatran Prešov 0:2 (0:0)
Zostava: Gramblička – Krivjančin, Úškrt, Kamas
(K), Sedliak, Pinka (28´ Páleník), Zvara (70‘ Rybanský), Ometák, Bobor (79´ Matuškovič), Urgela, Sojka.
Úvodný tlak patril ako obvykle nášmu mužstvu a už v 2. min.
bol v sľubnej akcii faulovaný Bobor. Priamy kop zahral Urgela
strieľaným centrom priamo na brankára. Hra sa zanedlho
presunula do stredu poľa, kde bol dvakrát faulovaný Kamas,
zatiaľ bez napomenutia. Hostia nás svojou hrou v strede poľa
uspávali. Ale v 13. minúte sa v šanci znenazdania ocitol Dolný,
no tečovaná lopta mierila vedľa našej brány. Z protiútoku to
znova ťahal po krídle Bobor, ale jeho center bol zblokovaný
na rohový kop. V 19. minúte prekvapil strelou z diaľky Papaj,
ale neprekvapil pohotového Grambličku. V 30. minúte, po
priamom kope, Urgelova strela išla tesne k žrdi, ktorú brankár
hostí len tak-tak vypichol na roh. Z následného rohového
kopu lopta dopadla pred, na päťke stojaceho, Páleníka, lopta
mu však ušla za nohy. V 34. min. sa nám podarila ukážková
akcia na jeden dotyk, ale finálna prihrávka na Zvaru bola dlhá

a skončila u Taliana. Celkove sa v prvom polčase nič podstatné neudialo, a tak sa súperi do kabín rozchádzali za bezgólového stavu.
V úvode druhého polčasu ušiel po krídle Bobor, ale jeho
center bol znova zrazený na rohový kop. V 50. minúte zahral
Prešov nebezpečnú akciu, avšak Gramblička nemal problém. Hostia neustále uspávali hru. Až v 69. minúte, po centri
do šestnástky, z voleja pálil nad Dolný. My sme sa dostali do
šance v 73. minúte, keď po centri do 16-ky hostí bol hlavičkujúci hráč pristrčený, faul sa nepískal, a strela ďalšieho hráča
bola zrazená na roh. V 77. minúte našiel Poliačekov roh hlavu
Krajníka, ktorý prinútil Grambličku vyrážať. Prešovčania už
zvyšovali tempo, v 78. minúte strieľal Katona z hranice šestnástky tesne vedľa. Nasledovali dve zblokované strely hostí,
ktorí sa napokon predsa len dočkali.V 86. minúte, po sérii hlavičiek, lopta skončila na kopačke striedajúceho Hrušku, ktorý
bez problémov poslal loptu do siete.Tento gól sa podpísal na
náš tím a už o tri minúty sa Prešovčania radovali opäť. Strelu z
ľavej strany zastavila žrď, no odrazenú loptu poslal do prázdnej brány opäť Hruška. Excorgonligový Prešov až v samom
závere vydoloval prepotrebné tri body.
Remízový zápas sa zmenil 3 minúty pred koncom, keď na

obidvoch stranách bolo po jednej gólovej šanci. Hosťom vyšlo striedanie, keď v 80. min. nastúpil mladý Hruška a v závere
dal dva góly. Naše mužstvo podalo hrdinský výkon, nakoľko
chýbali štyria kľúčový hráči.
www.fkpohronie.sk

Turnaj Under 09 Footbal Cup 2013
FUTBAL – PRÍPRAVKA U9

V sobotu 21. septembra sa žiarska futbalová prípravka U9 zúčastnila turnaja Under 09 Footbal Cup 2013 v
Brezovej pod Bradlom.
Čakali na nás veľmi kvalitné tímy z našej vekovej kategórie
ako FC ŠTK 1914 Šamorín, FK Rača Bratislava, FAMT Prešov, LP
Domino Bratislava a FC Petržalka 1898. Očakávali sme veľmi
vyrovnaný turnaj, čo sa nám aj potvrdilo. Hneď v úvode sme
sa stretli s FC ŠTK 1914 Šamorín, kde sme zvíťazili 1:0 gólom
Samka Solgu v poslednej minúte. Bolo to veľmi vyrovnané
stretnutie, kde miernu prevahu mali hostia, ale šťastena stála
na našej strane.
Druhý zápas nás čakal proti FK Rača. Od úvodu sme sa ujali
vedenia gólom Maťa Dovčíka. Mali sme dobré príležitosti na
zvýšenie náskoku, ale prišlo z našej strany k zaváhaniu a bolo
1:1. Do konca sme už nedokázali streliť víťazný gól, a tak sa
stretnutie skončilo remízou.
V treťom zápase nás čakala futbalová akadémia z FAMT
Prešova. Prešov v úvode turnaja prehral dva zápasy a musel
niečo proti nám uhrať, čo sa aj prejavilo. Nepustili nás viac-menej do žiadnej šance. Dlho sme odolávali tlaku súpera,
ale po štandardnej situácii trafil Prešovčan do horného rohu
brány tvrdú strelu. Nakoniec nám vsietili ešte jeden gól a vyhrali 2:0.
Ďalší zápas nás čakal proti LP Domino Bratislava. Očakávali
sme náročný duel, lebo práve s týmto mužstvom sme pred
pol rokom na podobnom turnaji vyhrali 5:0. Vtedy nás súper podcenil, a preto sa na tento duel veľmi dobre pripravil
a oplatil nám prehru. Prehrali sme 4:0.
Posledný zápas v skupine FC Petržalka. Ťažký súper a za
hustého dažďa bol v miernej prevahe. Dlho vyrovnané
stretnutie, ale nakoniec sme ho prehrali 2:0.
V skupine sme nakoniec pri rovnosti bodov s FK Račou,
ale horším skóre skončili na 5. mieste, čiže nás to posunulo
hrať o 9. miesto. Našim súperom bolo mužstvo FKM Karlová
Ves Bratislava. V poslednom našom vystúpení sme sa snažili
súpera zatlačiť a vytvoriť si sľubné šance na strelenie gólu, čo
sa nám aj v úvode darilo. Prišlo ale ,,nedáš - dostaneš“ a za tri
minúty sme prehrávali 3:0. Po tomto stave sme zas súpera
zatlačili, ale zmohli sme sa iba na zníženie stavu na 3:1 gólom
Tomáša Bartošíka. Celkové umiestnenie pre nás – nakoniec

10. miesto. Ďakujeme všetkým chlapcom za ich predvedenú
a bojovnú hru, aj keď to niekedy škrípalo, ale verím, že sa to
bude len a len zlepšovať. Čaká nás ešte veľa práce. (VP, DH)
FUTBAL – PRÍPRAVKA U9 - LIGA PRÍPRAVIEK SSFZ
1. kolo: FK Pohronie – MŠK Rimavská Sobota (hostia
nepricestovali pre nedostatok hráčov)
2. kolo: Revúca – FK Pohronie 0:14 (0:7, 0:7)
Góly: Pilnik 5, Dovec 3, Jakab 2, Ríz 2, Petro 2.
Zostava: Pilnik, Jakab, Dovec, Ríz, Petro, Janšík – Škultéty.
Po dlhej ceste k nášmu najvzdialenejšiemu súperovi z tabuľky sme absolvovali prvé majstrovské stretnutie nového
ročníka ligy prípraviek. Aj keď sme nepoznali kvalitu súpera
z oblasti Gemera, išli sme na stretnutie s jediným cieľom – zvíťaziť. Pred nami nastúpili naši starší prípravkári U-11 a U-10.
Oba tieto tímy vysoko zvíťazili, preto sme ani my nechceli
upustiť od nastúpeného trendu. Od začiatku zápasu sme
sa pustili do súpera bez akéhokoľvek rešpektu. Súpera sme
nepustili do žiadnej vyloženej šance, naopak, my sme do polčasu dokázali zaťažiť súperove konto 15 gólmi. Do druhého
polčasu sme nastúpili možno až príliš sebavedome, každý
chcel dať gól. Prestali sme hrať tímovo, začali sme „vláčiť“
loptu, strieľali sme skoro z každej pozície. Kombinačná hra
sa z našej strany úplne vytratila, preto do budúcna musíme
chlapcov pripraviť aj na takéto situácie. Je potrebné hrať od
začiatku do konca svoju hru, pritom nesmieme hľadieť na to,
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či je súper z kategórie„slabších“, alebo nie.
Revúca – FK Pohronie 0:15 (0:8, 0:7)
Góly: Bartošík 5, Solga 4, Varecha 3, Dovčík 3.
Zostava: Bartošík, Varecha, Dovčík, Solga, Szakson, Boháč
– Vendlek.
Po sčítaní: Revúca – FK Pohronie 0:29 (0:15, 0:14)
3. kolo: FK Pohronie – Krupina 14:3 (1:3, 13:0)
Góly: Chudovský 4, Pilnik 3, Dovec 2, Jakab 2, Varecha 2,
Ríz 1.
Zostava: Škultéty – Pilnik, Jakab, Chudovský, Varecha, Dovec, Ríz, Petro.
FK Pohronie – Krupina 11:1 (8:0, 3:1)
Góly: Bartošík 4, Solga 2, Hrčka 2, Boháč 1, Szakson 1, Obertáš 1.
Zostava: Vendlek – Bartošík, Hrčka, Obertáš, Dovčík, Solga,
Szakson, Boháč, Podoba.
Po sčítaní: FK Pohronie – Krupina 25:4 (9:3, 16:1)
Po neúspešnej sobote na turnaji v Brezovej pod Bradlom
náš čakalo ďalšie kolo LP proti Krupine. Iný systém, iný súper. Chlapci zabudli na neúspech a súperovi nič nedarovali.
Z chuti si zahrali, zastrieľali a hlavne bolo vidieť v niektorých
fázach hry, že už rozmýšľali, kde a ako si prihrajú. Síce ľahký
súper, kde pri lepšej koncovke sme mohli vyhrať aj väčším
rozdielom. Ďakujeme chlapcom za predvedený výkon.
Dušan Hrčka,Vladimír Pilnik, NorbertVarecha – tréneri
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Výhra na úvod po bojovnom a obetavom výkone
BASKETBAL – DORASTENECKÁ LIGA JUNIORI

V sobotu a nedeľu sa začala celoslovenská dorastenecká liga juniorov v basketbale prvými zápasmi, kde naši chlapci odohrali na domácej pôde prvé
súťažné zápasy s družstvami Karlovka Bratislava a
MBK Rieker Komárno.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Karlovka Bratislava 46:70 (15:18, 6:26, 15:14, 10:12)
Strelci: Pipíška 15 b, Švarc 12 b.
Na začiatku zápasu sme agresívnou obranou aj
úspešným zakončovaním zaskočili favorizovaného
súpera, čo malo za výsledok vyrovnanú prvú štvrtinu.
Druhá štvrtina nám vôbec nevyšla. Súperovi sa darilo
všetko, a nám skoro nič. Vyhrali túto časť o dvadsať bodov, čo sa na konci ukázalo ako rozhodujúce.
V druhom polčase naši chlapci ukázali bojovný výkon a udržali vyrovnaný krok s oveľa silnejším a kvalitnejším súperom a po skončení zápasu, aj napriek
prehre, so zdvihnutou hlavou odchádzali z ihriska za
potlesku zaplneného hľadiska.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Rieker Com

Therm Komárno 73:67 (26:4, 11:25, 24:19, 12:19)
Strelci: Pipíška 29 b, Švarc 16 b.
Po výbornej prvej štvrtine, kde sme súpera predbehli
vo všetkých herných činnostiach a vyhrali ju osemnásť
bodovým rozdielom, v druhej sme slabšou obranou
dovolili súperovi znížiť náš náskok. Po výmene strán
sa nervozita vystupňovala na oboch stranách. Súper
neustále ukrajoval z nášho náskoku, ktorý sme vďaka
výbornému nasadeniu a bojovnosti dotiahli do úspešného konca. Tým sme získali prvé víťazstvo, ktoré nás
určite povzbudí v ďalšom priebehu súťaže.
(pd)
Academic ŽU Žilina – MŠK BK Žiar nad
Hronom 93:76 (33:12, 21:15, 22:24, 17:25)
Strelci: Martin Švarc 32 b., Vladimír Kašša 17 b., Branislav Pipíška 16 b., Jakub Kádaši 5 b., Marek Galko 4 b., Marek Páleník 2 b.
V úvode zápasu chlapci nedokázali ubrániť domácich hráčov a pri množstve chýb v postupných úto-

koch a veľmi nepresnej streľbe výsledok v I. a II. štvrtine zápasu zodpovedal hre na ihrisku. Do druhej
polovice zápasu nastúpili hráči MŠK sebavedomejšie
s veľmi dobre organizovanou agresívnou osobnou
obranou a výrazne lepšou streľbou hru vyrovnali.
IMC Slovakia ŽU Považská Bystrica – MŠK BK
Žiar nad Hronom 83:67 (24:12, 15:22, 25:17, 17:16)
Strelci: Branislav Pipíška 24 b., Martin
Švarc 18 b., Marek Galko 14 b., Vladimír Kašša 5 b., Jakub Kádaši 4 b., Matej Valo 2 b.
Prvý polčas sa pre našich juniorov vyvíjal dobre, prehrali sme ho o 5 bodov, ale mohlo to dopadnúť aj
lepšie. Na začiatku tretej štvrtiny nás súper zaskočil
agresívnou obranou, stratili sme veľa lôpt, ako v útoku
tak aj v obrane, čím bol zápas prakticky rozhodnutý.
Skúsený domáci tím udržal toto vedenie do konca
zápasu. Prehra mrzí, ale chlapci odovzdali bojový výkon, čo ich môže iba povzbudiť do ďalších zápasov.
Jovica Kovinčič, tréner

Proti súperovi bez rešpektu, z turnaja priniesli mladší žiaci bronz
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI

Žiarski mladší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom sa
v dňoch 27. a 28. septembra zúčastnili medzinárodného basketbalového turnaja Prievidza Cup
2013. Počas dvoch dní odohrali Žiarčania tri zápasy
proti hráčom z Českej republiky BK Snakes Ostrava,
majstrovi Slovenska v sezóne 2012/13 BK Victoria
Žilina a domácemu družstvu BC Prievidza mládež.
V piatok podvečer sme nastúpili proti BK Snakes
Ostrava. Bol to zápas, ktorý už naši chlapci dlho potrebovali. Aj napriek prehre sme proti Ostrave odohrali
tri kvalitné štvrtiny, z ktorých sme dve vyhrali. Súper
nám ušiel v druhej štvrtine, ktorú vyhral o 20 bodov.
Aj napriek veľkej snahe sa našim chlapcom tento náskok nepodarilo stiahnuť a Ostraváci zaslúžene vyhrali.
Hneď úvodný zápas môžem z pohľadu trénera hodnotiť veľmi pozitívne, nakoľko súper bol veľmi dobre
kondične pripravený a väčšina našich chlapcov sa bez
problémov prispôsobila ich rýchlej a dynamickej hre,
čo je výsledok kvalitnej letnej prípravy.
V sobotu sme v prvom zápase nastúpili proti družstvu zo Žiliny. V minulej sezóne sme ako jediný tím zo

Slovenska dokázali práve Žilinčanov poraziť. V tomto
zápase sa nám to nepodarilo, aj keď sme ďaleko od
toho neboli. Tento zápas mal dva rôzne polčasy. V prvom dominovala Žilina, ktorá ho dokázala vyhrať 29:17
a, naopak, v druhom iniciatívu prevzali do svojich rúk
Žiarčania a vyhrali ho 21:11. Tu nás môže práve mrzieť
13 nepremenených trestných hodov a niekoľko samostatných nájazdov na kôš súpera.
V poslednom zápase sme nastúpili proti domácemu
celku Prievidze. Len výhra nám zaručila umiestniť sa na
treťom mieste a domov si doniesť ocenenie. Hneď od
začiatku Žiarčania nastúpili bez rešpektu a svojím nasadením a bojovnosťou zaskočili súpera, ktorý v prvý
deň turnaja po dvojnásobnom predĺžení porazil Žilinu.
Domácich od začiatku privádzali do zúfalstva Bača
s Horváthom, ktorí po krásnych individuálnych akciách, a často aj za spolupráci spoluhráčov, zaťažili konto
súpera 48 bodmi. No ako podstatné sa ukázalo ubránenie ich dvoch najlepších hráčov, ktorí boli na konci
turnaja nominovaní do All Stars pätky. Zaslúžili sa o to
najmä Novák a Olajec, ktorí dokázali ustrážiť a zdravo
sa pobiť s ich vysokým hráčom Hrnčárom, ktorý zaznamenal len 4 body. Nehovoriac o ich úspešných doskokoch v obrane aj v útoku. Do zápasu sa zapojili všetci
hráči, ktorí v nemalej miere prispeli k víťazstvu nášho
družstva.
Poradie turnaja: 1. BK Victoria Žilina, 2. BK Snakes
Ostrava, 3. BK MŠK Žiar nad Hronom, 4. BC Prievidza
mládež.

Najlepší hráči turnaja All Stars: Hrnčár, Šturcel – BC
Prievidza mládež, Horváth – BK MŠK Žiar nad Hronom,
Pažický – BK Victoria Žilina, Kotala – BK Snakes Ostrava.
Výsledky zápasov:
BK Snakes Ostrava – BK MŠK Žiar nad Hronom
57:44 (13:15, 22:2, 4:15, 18:12)
Strelci: Horváth 16, Bača 12, Mihál 4, Kotlárik 3, Novák 3, Olajec 2, Golebiowski 2, Greguš 2.
BK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar nad Hronom
40:34 (17:8, 12:5, 7:10, 4:11)
Strelci: Horváth 14, Bača 9, Krajčovič 4, Olajec 3, Novák 2, Greguš 2.
BC Prievidza mládež – BK MŠK Žiar nad Hronom
53:62 (15:20, 13:12, 11:17, 14:13)
Strelci: Horváth 29, Bača 19, Krajčovič 4, Kucej 3, Greguš 3, Olajec 2, Kotlárik 1.
Juraj Horváth, tréner

Vďaka skúseným hráčom jasná výhra
BASKETBAL – MUŽI VÝCHOD

Real Plus Lučenec – MŠK BK Žiar nad Hronom 75:85 (24:19, 17:22, 17:23, 17:21)
Strelci: Miroslav Kráľ 33 b., Tomáš Nemčok 20 b., Milan Hintoš 13 b., Martin Zibrínyi 8 b., Milan Šoltés a Jozef Oravec po
4 b., Maroš Vrtík 2 b., Michal Francisti 1 b.
Zápas sa pre nás nezačal dobre. Súperovi sa zo začiatku streľba darila

viac ako nám a v polovici 2. štvrtiny sme prehrávali už o 14 bodov. Do konca polčasu sme zlepšili
obranu, agresívne začali brániť po celom ihrisku a
aj strelecky sa nám začalo dariť, čím sme dobehli
súperov náskok a na prestávku sme odchádzali pri
vyrovnanom skóre 41:41.
Druhý polčas sme začali oveľa lepšie.Vďaka úspešnej streľbe za 3 body (Kráľ, Nemčok, Šoltés) sme
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v
34.
minúte
zápasu
vyhrávali o bezpečných 12 bodov, čo naši skúsený hráči dokázali udržať a doviedli zápas
k úspešnému koncu.
Prvá výhra poteší, ale hra v niektorých častiach zápasu nebola podľa našich predstáv, čo do budúcna určite ešte zlepšíme.
Jovica Kovinčič, tréner
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Futbalová prípravka U11 súperov doslova valcuje a užíva si futbal
FUTBAL-PRÍPRAVKA U11
KATEGÓRIA CHLAPCOV U11 MÁ ZA SEBOU UŽ TRI KOLÁ LIGY PRÍPRAVIEK SSFZ.

Futbal im náramne chutí a z toho, čo za tri roky
poctivo natrénovali, sa teraz tešia v zápasoch všetci
hráči, ich rodičia a fanúšikovia mládežníckeho futbalu v našom klube FK Pohronie. Veríme, že budú
takto naďalej pokračovať a my všetci sa budeme
tešiť z futbalu, ktorý predvádzajú v tomto kalendárnom roku.
Výsledky prvých troch kôl LP SsFZ:
LP SsFZ 1. kolo: FK Pohronie – MŠK Rimavská Sobota 5:0 (3:0)
Góly: Sučák (2), T. Kukučka, Rosenberg, Rajčan.
Zostava: Krištof, Žember – Pivarči, Šuster, T. Kukučka,
Skučka, Tatár, Sučák, Ščepko, R. Beňo, Foltán, Urgela,
Rosenberg, Rajčan.

LP SsFZ 2. kolo: MFK Revúca – FK Pohronie 3:41
(2:15, 1:26)
Góly: Urgela (11), Bohuš (10), Sučák (6), Foltán (4),
Tatár (3), T. Kukučka (2), Skučka (2), Pivarči, R. Beňo,
vlastný.
Zostava: Žember, Krištof – Pivarči, R. Beňo, Urgela,
Bohuš, Ščepko, T. Kukučka, Tatár, Skučka, Foltán, Sučák.
LP SsFZ 3. kolo: FK Pohronie – MFK Strojár Krupina 79:2 (33:1, 46:1)
Góly: Rosenberg (19), Urgela (18), Sučák (8), T. Kukučka (7), Bohuš (6), Foltán (5), Ščepko (5), Tatár (4), Kukučka (3), R. Beňo (3), Pivarči.
Zostava: Žember, Krištof – Pivarči, R. Beňo, Urgela,
Bohuš, Ščepko, T. Kukučka, Tatár, Skučka, Foltán, Sučák,

Rosenberg.
Tréneri: Rastislav Urgela, Radoslav Urgela, Aurel Rosenberg

Prípravné obdobie junioriek a kadetiek volejbalového klubu
VOLEJBAL – JUNIORKY, KADETKY

Spoločná tréningová skupina juniorky, kadetky
začala prípravu na novú sezónu 8. augusta.
Prvých desať dní družstvo absolvovalo tréningy hlavne v mestskom parku a v posilňovni. Od 19. augusta sa
spolu s družstvom starších žiačok zúčastnili sústredenia vo Vyhniach. Na sústredení bolo spolu 30 hráčok.
Kondičné tréningy mali na futbalovom ihrisku, hernú
prípravu absolvovali na antukových ihriskách, regeneráciu vo Vodnom raji. Sústredenie končilo trojdňovým
turnajom junioriek.
Na turnaji štartovali družstvá zo Slovenska, Českej
republiky a Slovinska. Celkovo hralo na turnaji 9 družstiev. Do prípravy nastúpili hráčky: Silvia Rajčanová,
Monika Šurková, Denisa Wágnerová, Lívia Netolická,
Katarína Krajčiová, Eva Vargová, Kristína Kružlicová,
Barbora Hrončeková, Barbora Romancová, Zuzana Hriňová, Paula Schwarzová, Zuzana Drienková, Lívia Silná
a Alica Talánová.
Celkové poradie: 1. Frýdek – Místek, 2. Poltár,
3. Ostrava, 4. Bilikova Bratislava „A“, 5. Hnúšťa, 6. MŠK
Žiar nad Hronom „A“, 7. Slovinsko, 8. Biliková Bratislava
„B“, 9. MŠK Žiar nad Hronom „B“.
Spoločné sústredenie družstiev junioriek a kadetiek
s vyvrcholením ich účasti na medzinárodnom turnaji
vo Vyhniach utužilo kolektívy družstiev. Ukázalo pozitíva i negatíva vo vnútorných vzťahoch medzi hráčkami
mladých kolektívov a ich dobré, ale i nevhodné návyky, ktoré je potrebné postupne odstraňovať. Výsledky
v súťažiach ukážu, či hráčky dokážu svoje kvality preukázať aj na ihrisku.

Do konca augusta družstvo trénovalo prevažne vonku, od septembra začali tréningy v športovej hale.

Z Medzinárodného turnaja kadetiek
v Leviciach s bronzom
V sobotu 7. septembra sa družstvo kadetiek zúčastnilo prípravného turnaja vo Zvolene.
Konečné poradie: 1. Žiar nad Hronom „A“, 2. Banská
Bystrica, 3. Žiar nad Hronom „B“, 4. Krupina, 5. Zvolen.
Dňa 14. septembra naše družstvo junioriek štartovalo na ženskom turnaji v Hnúšti. Turnaja sa zúčastnilo
5 družstiev, z toho tri družstvá z 1. ligy žien a dve dorastenecké družstvá – naše juniorky a družstvo Hnúšte.
Prvý zápas hráčky odohrali s Hnúšťou a prehrali 2:0.

Do zápasu nastúpili nekoncentrovane a odovzdane.
V druhom sete síce zabojovali, ale aj tak set v koncovke
prehrali 25:23. Aj v ďalších zápasoch sme ťahali za kratší
koniec.
Konečné poradie: 1. Poltár, 2. Zvolen, 3. R. Sobota,
4. Hnúšťa, 5. MŠK Žiar nad Hronom.
Zápasy sme neprehrali ani tak výkonom, ako laxným prístupom. Hráčky menej bojovali, nedokázali
sa povzbudiť, celkove pôsobili odovzdaným dojmov
a z toho pramenili aj ich chyby.
Poslednou previerkou pred začiatkom majstrovských
zápasov bol medzinárodný turnaj kadetiek v Leviciach
v dňoch 21. a 22. septembra. Na turnaji štartovalo
12 družstiev. V skupinách sa hralo na dva hrané sety.
V úvodnom zápase nastúpili dievčatá proti Prostějovu a po prehratom prvom sete, v druhom podali veľmi dobrý kolektívny výkon a set vyhrali. Ďalšie zápasy
jednoznačne vyhrali 2:0 s Banskou Bystricou, Spišskou
Novou Vsou, Levicami „B“ a maďarským družstvom
UTE Budapešť. Po prvom dni sa vytvorili 3-členné skupiny o konečné poradie. Naše hráčky bojovali o 1. až
3. miesto na turnaji spolu s Prostějovom a Levicami „A“.
Tieto zápasy už boli nad ich sily a obsadili nakoniec veľmi pekné tretie miesto.
Konečné poradie: 1. Levice „A“, 2. Prostějov, 3. MŠK
Žiar nad Hronom, 4. Doprastav, 5. Banská Bystrica,
6. Kežmarok, 7. Spišská Nová Ves, 8. Levice „B“, 9. Krupina, 10. UTE Budapešť, 11. Žilina, 12. Zvolen.
(ab)

Cena Banskej Štiavnice v streľbe
STRELCI

Pod názvom Cena mesta Banská Štiavnica v streľbe z krátkych guľových zbraní sa 29. septembra
na strelnici Kysihýbeľ pri Banskej Štiavnici uskutočnila súťaž, ktorej organizátorom bol Strelecký
športový klub Banská Štiavnica.
Strelci z nášho regiónu i hostia zo Želiezoviec súťažili
v dvoch disciplínach, bez rozdielu kategórií.
V disciplíne malokalibrová pištoľ 20 rán súťažilo
16 strelcov. Výkonom 181 kruhov zvíťazil, a tak i minuloročné víťazstvo obhájil Dušan Bublák z Handlovej,
člen ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad Hronom. Len o jediný
kruh menej mal Peter Haring z Hodruše-Hámrov, člen
ZO SZTŠ Žarnovica a skončil druhý. Tretí bol jeho klu-

Na fotografii štvorica najúspešnejších strelcov
súťaže (zľava): I. Bohuš, P. Haring, D. Bublák a M.
Sabaka. Foto: Jozef Piecka
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bový kolega Igor Bohuš (taktiež z Hodruše-Hámrov)
so 176 kruhmi.
V disciplíne veľkokalibrová pištoľ 20 – OPEN súťažili
sedemnásti. Opäť jasne zvíťazil Dušan Bublák, keď nastrieľal 172 kruhov a aj v tejto disciplíne obhájil minuloročné víťazstvo. O päť kruhov menej mali dvaja, a tak
o poradí na ďalších dvoch miestach rozhodol až rozstrel. V ňom bol úspešnejší Miroslav Sabaka (ZO SZTŠ
Rudno nad Hronom) a skončil druhý. Tretie miesto patrilo Petrovi Haringovi. V tejto disciplíne súťažil aj Ondrej
Lipták, člen mestského ŠSK Žiar nad Hronom. Výsledkom 156 kruhov skončil na peknom 4. mieste.
Jozef Piecka
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Úspešný vstup do sezóny
KARATE

Takmer 1000 pretekárov z 25 krajín
(Austrália, Bulharsko,
Čile, Chorvátsko, Česko, Egypt, Anglicko,
Fínsko, Francúzsko,
Macedónsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Kosovo, Litva,
Poľsko, Portugalsko,
Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Ukrajina)
sa stretlo v dňoch 14. a
15. septembra 2013 v Budapešti na svetovom pohári v karate Budapest Open.
Pre našich karatistov z MŠK Žiar nad Hronom to bol
prvý turnaj po prázdninovom oddychu. Náročný vstup
do novej sezóny sa podaril na jednotku, keď sa naším
pretekárom podarilo vybojovať štyri medaile.
Pod taktovkou trénerov Ľubomíra Striežovského a
Antona Urblíka do bojov ako prví zasiahli pretekári do

12 rokov – mladší a starší žiaci. Úradujúci majster Slovenska, Erik Sklenka, sa prebojoval až k boju o bronzovú medailu, no z úspechu sa nakoniec tešil náš súper.
Na vedľajšom tatami sa až do štvrtého kola prebojoval
Aris Nikolas Čela, no ani tento pekný výkon v nabitej
kategórii na medailu nestačil. V hmotnostne najťažšej
žiackej kategórii sa do druhého kola prebojoval Roman
Debnár, ktorý kvôli zraneniu ďalej nepokračoval. V tej
istej kategórii sa však napokon podarilo zabodovať
Markovi Kováčovi, keď si vybojoval svoju prvú „zahraničnú“ medailu, ktorá mala farbu bronzu. V žiackych
kategóriách ako jediná dievčenská pretekárka nastúpila Natália Rajčanová. Úradujúca majsterka Slovenska
sa prebojovala do semifinále, ktoré jej nevyšlo podľa
predstáv, ale v boji o bronz už nezaváhala a Žiarčania
sa tešili z druhého kovu.

Dominika Veisová sa
s dorasteneckou kategóriou
rozlúčila najcennejším kovom

Dorastenecké kategórie boli aj tento rok husto a kvalitne obsadené, ale práve tu mal žiarsky Karate klub najskúsenejších pretekárov, a preto sme verili, že zbierka
medailí ešte nie je uzavretá.
V kategórii mladších dorasteniek do 50 kg nastúpili v
jednej kategórii Nina Jelžová a Dominika Veisová. Nina
sa prebojovala až do semifinále, kde za nerozhodného
stavu nakoniec prehrala o jednu zástavku. Boj o bronz
bol však už v jej réžii. Pre jej klubovú kamarátku Dominiku to bol posledný štart v tejto vekovej kategórii, a
tak sa Dominika chcela rozlúčiť, ako sa patrí. Aj sa jej to
nakoniec podarilo, keď zdolala všetky svoje súperky a z
turnaja si odniesla najcennejší kov.
Premiéru v dorasteneckej kategórii mal Zdenko Vanka, ktorý sa prebojoval do druhého kola, no tu už na
skúsenejšieho súpera nestačil.
Poslednou kategóriou, kde mal žiarsky klub svojich
zástupcov, boli starší dorastenci do 57 kg. Michal Výrosko hneď v prvom kole narazil na neskoršieho medailistu, s ktorým po vyrovnanom zápase nakoniec
prehral. Milan Laurov sa v tejto kategórii dostal až do
bojov o bronzovú medailu, ale k tej mu chýbalo víťazstvo v poslednom zápase.
Pôsobenie našich pretekárov na tomto ročníku
Budapest Open bolo z hľadiska výsledkov z predchádzajúcich ročníkov najúspešnejšie. Celková bilancia 1
zlatá a 3 bronzové medaily Žiarčanov nakoniec v súťaži
klubov zaradila na 23. a 24. miesto, čo je pri účasti 130
klubov na svetovom pohári veľmi pekný výsledok, za
čo patrí vďaka hlavne pretekárom a ich trénerom.
Pokiaľ sa chcete aj vy alebo vaše dieťa stať
členom jedného z najúspešnejších mládežníckych
karate klubov na Slovensku, príďte na nábor nových
cvičencov, ktorý sa robí každý pondelok a štvrtok
od 15.30 do 17.00 hod. v telocvični Základnej školy
na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

Úspešné zakončenie vodáckej sezóny
VODÁCI

Vodáci sa znovu môžu pochváliť výbornými výsledkami. V sobotu 14. septembra na pretekoch
Granuc Cup v Kalnej nad Hronom Vierka Lukáčová
a Jozef Haburaj vyhrali mix C2 a v kategórii mužov
C2 obsadil Julo Kolorédy s kolegom zo Zvolena
pekné 2. miesto.
Najväčší úspech dosiahli ženy v kategórii R4, ktoré
v 4. kole M SR v raftingu 21. septembra v Čunove obsadili 3. miesto za posádkami dlhoročných majsteriek
SR. Predbehli ďalšiu bratislavskú posádku a v celkovom
hodnotení obhájili 2. miesto získané v Liptovskom Mikuláši. Posádka v zložení Milica Kolháneková, Lívia Klimentová, Petra Urblíková, Viktória Fričová a striedajúca

Viera Lukáčová bola ochotná v stredu pred pretekmi
poobede cestovať na tréning do Čunova a vrátiť sa
až večer, čo sa im vyplatilo. Bratislavské posádky majú
možnosť tréningu na divokej vode dvakrát do týždňa.
Touto cestou pozývame mládež do vodáckeho klubu, ktorý patrí pod MŠK Žiar nad Hronom. Veď aj v tomto športe sa dajú dosiahnuť výsledky celoslovenského
významu.
Veľmi by nám pomohla možnosť trénovať na starom ramene Hrona, čo závisí od rybárov. Podmienky
na tréning máme úbohé. Buď je v Hrone málo vody,
alebo priveľa a chodíme na tréningy až na priehradu
do Hronskej Dúbravy.
(mk)

Najmladší vodáci pri tréningu.

