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S dobudovaním zimného štadióna chce mestu pomôcť hokejový zväz
Primátor Peter Antal už pri nástupe
do svojej funkcie definoval určité
oblasti, ktoré chce v meste riešiť ako
prioritné. Patrí k nim aj dobudovanie
zimného štadióna. Podariť by sa to
mohlo aj s pomocou Slovenského
zväzu ľadového hokeja.
V ostatných dňoch Slovenský zväz
ľadového hokeja avizoval, že si dáva za
cieľ pomôcť dobudovať rozostavané
štadióny v Kežmarku, Vranove nad
Topľou, Starej Ľubovni a v Žiari nad
Hronom. „Slovenský zväz ľadového
hokeja deklaroval pomoc pri dostavbe
zimného štadióna v Žiari nad Hronom.
Je to dôkazom, že nezaháľame, ale
s dostavbou a spustením štadióna
to myslíme vážne. Robíme aj na poli
diplomacie,“ uviedol žiarsky primátor.
Najväčšiu
prestavbu
zimného
štadiónu v Žiari nad Hronom financoval
pred niekoľkými rokmi práve Slovenský
zväz ľadového hokeja. Napriek tomu,
s hokejom sa v meste skončilo pred
viac ako šiestimi rokmi. Dôvodom
boli vysoké náklady na prevádzku
štadióna. Z finančných prostriedkov od
zväzu sa zimák síce podarilo zastrešiť,
potrebné je však dokončiť aj jeho
opláštenie. Vedenie mesta sa rozhodlo
pre najlacnejšiu variantu za 2,136

milióna eur bez DPH, na ktorej by sa
reálne dokázalo podieľať. „Na samotné
dokončenie zimného štadióna je
potrebných 1,7 milióna eur bez DPH. Za
tieto financie by sme štadión dokázali
spustiť a prevádzkovať ho 11 mesiacov
v roku,“ povedal počas verejnej diskusie
s obyvateľmi mesta Antal. Pre spustenie
zimáku je pritom nevyhnutné dokončiť
opláštenie, zabezpečiť protipovodňovú
ochranu celého objektu a potrebná je
aj výmena celej technológie chladenia.
Práce na dokončení zimného štadióna
by sa začali hneď po ukončení projektu
Centra zhodnocovania odpadov. Práve
vtedy bude jasné, akým spôsobom
môže mesto projekt dobudovania
spolufinancovať.

obyvateľov nad 10-tisíc chýba krytá štadióna v Žiari nad Hronom. Platil
ľadová plocha. Spolu tak asi 450-tisíc záväzok, že stavbu do finálnej podoby
dokončí mesto. Toto sa síce neudialo, ale
zväz má naďalej záujem na tom, aby sa
aréna dokončila aj vzhľadom k tomu, že
v regióne je veľký záujem o hokej u detí,“
uviedol pre médiá hovorca SZĽH Tomáš
Štulajter a podotkol, že v súčasnosti
Vizualizácia
zväz nevie povedať, koľko finančných
ľadovej plochy a tribúny.
prostriedkov na dobudovanie štadióna
v Žiari je potrebných. „Najskôr sa
ľudí nemá možnosť hrať vo svojom musíme stretnúť s predstaviteľmi
meste hokej. „Zväz už v minulosti mesta,“ dodal Štulajter.
(li)
finančne podporil dostavbu zimného

V regióne je veľký záujem
o hokej

Na Slovensku je momentálne iba 64
ľadových plôch, čo znamená pomer
85-tisíc obyvateľov na krytú ľadovú
plochu. Aby sme sa priblížili svetovej
špičke, Slovenský zväz ľadového hokeja
si dal za cieľ vybudovať ďalších 40
krytých ľadových plôch. S podporou
štátu by sa to malo zrealizovať do
trinástich rokov. Štatistický model
ukázal, že v 28 mestách s počtom

Pre spustenie zimáku je potrebné dokončiť opláštenie.
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Mesto plánuje sprístupniť službu tiesňového volania
Mesto chce pre seniorov, zdravotne
postihnutých či imobilných občanov
sprístupniť nonstop SOS službu
tiesňového volania. Vďaka tlačidlu na
špeciálnom náramku sa telefonicky
spoja s mestskou políciou, ktorá
okamžite odošle pomoc.
Moderný bezpečnostný prístroj je
určený pre seniorov, chorých alebo
zdravotne postihnutých osamelých
občanov, ktorí potrebujú dohľad a
starostlivosť. „Základom je tiesňové

tlačidlo na špeciálnom náramku, ktoré
majú osamelí ľudia stále na ruke.
V prípade tiesni stačí toto tlačidlo
zatlačiť. Prístroj v byte vyšle signál
do mobilného telefónu, cez ktorý sa
človek v kritickej situácii okamžite spojí
s mestskou políciou,“ vysvetľuje vedúci
kancelárie primátora mesta Martin Baláž
a podotýka, že vďaka náramku nebude
seniorov v kritickej situácii nijako
zaťažovať hľadanie a obsluha mobilného
telefónu.

Oddychovú zónu na Etape skrášli plastika majáka
Súčasťou novovznikajúcej oddychovej zóny bude aj drevená
plastika z rúk šikovného umelca Andreja Jánošku. Ten už v minulosti
vyrezal viacero sôch. Patria medzi
ne napríklad socha kráľa a kráľovnej,
klauna či vodníka.
Všetky diela Andreja Jánošku sa
nachádzajú v Parku Štefana Moysesa.
Najnovšie pod jeho šikovnými rukami
vznikla symetrická drevená plastika
zložená z troch geometrických útvarov.
Spodnú časť plastiky tvorí valec a sú
v ňom vyznačené všetky štyri svetové
strany. Stred predstavuje kužeľ, po
ktorého obvode rotuje špirálová línia
a vyúsťuje do vrchnej časti – guli, ktorá
Andrej Jánoška vyrezal plastiku z lipového dreva.
symbolizuje svetelný bod, nakoľko celá
plastika má podľa slov Andreja Jánošku znázorňovať maják. Smer sa podľa nej Práce Andreja Jánošku a jeho
bude dať skutočne určovať, kedže bude umeleckých kolegov Dušana Droppu
osadená v stredovom ovále in-line a Vladimíra Ivančíka si môžete pozrieť aj
dráhy v orientácii podľa svetových strán. vo Výstavnej sieni MsKC, kde je v týchto
Plastika je vyrezaná z lipového dreva, dňoch nainštalovaná výstava Rezbárske
ktoré pochádza z parku, je vysoká 2,8 pastorále. Nenechajte si ujsť prechádzku
metra a práce na nej, aj s prestávkami s múzou v dreve. Výstava potrvá do
pre nepriaznivé počasie, trvali približne 20. novembra.
Dominika Urbánková
desať dní.

Službu tiesňového volania chce mesto
spustiť v priebehu budúceho roka.
„Najskôr však potrebujeme zistiť záujem
o túto službu, ktorá bude spoplatnená.
Keďže pôjde o vyššiu sumu, väčšina
dôchodcov si ju zrejme nebude môcť
dovoliť zaplatiť. Je to preto akási ponuka
pre ich deti či príbuzných, ktorí im takýto
SOS náramok môžu dať ako darček,“
dodáva Martin Baláž. V prípade, že o
službu prejaví záujem dostatočný počet
obyvateľov, mesto ju sprístupní.
(li)

Takmer 300 tují vytvorí prirodzenú
bariéru pred hlukom
Mestské
Technické
služby
v uplynulých dňoch vysadili 260 kusov
tují na Ulici SNP. Tie budú poskytovať
izolačnú bariéru pred hlukom a
prachom z hlavnej komunikácie pre
obyvateľov, ktorí bývajú pod úrovňou
cesty.
Aj napriek tomu, že obchvat Žiaru
nad Hronom je spustený už niekoľko
mesiacov, nepodarilo sa zbaviť
problémov s hlukom a prachom. Autá
a kamióny obchvat využívajú minimálne
a aj naďalej jazdia po Ulici SNP, ktorá
tak aj naďalej zostáva najhlučnejšou
a naprašnejšou cestou v meste.
Aby vedenie mesta aspoň nejakým
spôsobom
pomohlo
obyvateľom
rodinných domov na IBV, rozhodlo sa
pre výsadbu tují, ktoré majú chrániť pred
hlukom. „Očakávali sme, že áut v meste
ubudne a zníži sa tak aj hluk. Keďže
skutočnosť je iná, mesto sa rozhodlo pre
výsadbu prirodzenej zelenej bariéry,“
uviedol primátor Peter Antal a dodal:
„Pre tuje sme sa rozhodli z dôvodu,

že konáre nebudú ľudí ohrozovať ani
neskôr, keď vyrastú. Ďalším dôvodom
boli, samozrejme, aj financie, keďže tuja
je pomerne lacná drevina. Navyše, na
rozdiel od iných, drahších stromov, tuja
rastie pomerne rýchlo aj do výšky.“ Stena,
ktorá má z týchto stromov vzniknúť,
sa tak vytvorí v relatívnom krátkom
čase. Podobnú výsadbu plánuje mesto
realizovať aj v iných častiach mesta. (li)
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Na žiarskom cintoríne skvalitnili služby
Sviatok všetkých svätých je pre
väčšinu Slovákov spojený s návštevou
cintorínov, kde spomínajú na svojich
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.
Zapáliť sviečky na hroboch svojich
blízkych sa chystajú aj Žiarčania.
Tento rok ich na žiarskom cintoríne
čaká niekoľko noviniek.
Sviatok všetkých svätých pripadol
tento rok na nedeľu 1. novembra
a Pamiatka zosnulých, ktorá sa na tento
sviatok viaže, je hneď na druhý deň.
Mesto Žiar nad Hronom sa rozhodlo
ešte pred samotnými sviatkami urobiť
zmeny v priestoroch domu smútku, oknách pribudli závesy a svoje miesto
tu našli aj sošky anjelov. Stôl, ktorý sa
používa pri kresťanských obradoch,
sme nanovo prikryli a doplnili o nové
svietniky. Zmenou prešla aj predná
stena interiérovej časti domu smútku.
Tabuľu, kde sa pripínali polystyrénové
písmená s menom zosnulého a jeho
fotografiou, sme nahradili LCD panelom.
Pripravený je program, v ktorom sa
podľa požiadavky pozostalých alebo
pohrebnej služby urobí prezentácia 20
fotiek a textu. Verím, že tento modernejší
Dom smútku na žiarskom cintoríne. spôsob spomienky na svojho blízkeho
Žiarčania uvítajú.“ Ako primátor ďalej
podotýka, tieto novinky nie sú posledné.
ktorý sa nachádza v areáli cintorína. Interiér domu smútku prejde ďalšími
„Interiér domu smútku prešiel menšími zmenami už na budúci rok.
dizajnovými zmenami,“ informuje
primátor Peter Antal a ďalej vysvetľuje:
„Dlhšiu dobu nás obyvatelia mesta
upozorňovali na fakt, že dom smútku
už nie je takým dôstojným miestom,
akým by malo byť. Investícia do Prevádzkovateľom žiarskeho cintorína
skultúrnenia tohto prostredia bola preto je spoločnosť Grrei. Už o niekoľko dní sa
nevyhnutná. Staré umelé kvety a vence to okolo miest posledného odpočinku
sme nahradili novou výzdobou, na bude hemžiť ako na mravenisku.

Administratívu vybavíte
v kancelárii priamo na
cintoríne

Zmeny v interiéri domu smútku.
Správca cintorína Dušan Reiter však
ubezpečuje: „Na preplnené parkovisko
a záplavy živých či umelých kvetov
sme pripravení. Na toto obdobie sme
pribrali aj jednu pracovnú silu navyše.
Starať sa bude o čistotu a poriadok
na cintoríne.“ Žiarčania si už zvykli,
že v týchto dňoch vybavia priamo na
cintoríne aj administratívne služby.
Inak tomu nebude ani tento rok. „Pre
občanov bude v kancelárii k dispozícii
človek, ktorý bude uzatvárať nájomné
zmluvy, vyberať poplatky za hrobové
miesta alebo riešiť podnety od občanov.
Okrem toho bude na cintoríne v najviac
exponované dni 24-hodinová služba.
V prípade potreby bude riešiť problémy
s mestskou políciou alebo zabezpečí
mimoriadne odvozy smetí,“ spresňuje
Dušan Reiter, ktorý zároveň podotýka, že
filozofiou spoločnosti Grrei je vychádzať
v ústrety pozostalým počas celého roka:
„Už dlhšiu dobu sa ozývali hlasy, ktoré
kritizovali chladné priestory domu
smútku. Naša spoločnosť preto tento rok
zakúpila podsedáky na stoličky do domu
smútku.“
(li)

Svätokrížsky dom po prvýkrát ako súčasť jarmoku
Žiar nad Hronom mnohí vnímajú ako
moderné mesto, ktoré vzniklo v 50.
rokoch minulého storočia s výstavbou
hlinikárne. Jeho história však siaha
oveľa hlbšie a ukrýva v sebe hodnotné
tradície.
Jednou z tradícií, ktoré sme si
zachovali, je aj pečenie tradičného jedla
starých Krížanov – podevníkov. Počas
druhého októbrového víkendu, kedy sa
v našom meste konal jarmok, ich mohla
po prvýkrát ochutnať aj široká verejnosť.
Atmosféru tradície ešte viac umocňovalo
miesto ich prípravy, pretože sa piekli vo
vonkajšej peci na dvore Svätokrížskeho
domu, ktorý mal rovnako ako podevníky
pred verejnosťou svoju premiéru.
Cesta ku Svätokrížskemu domu bola
počas jarmoku lemovaná stánkami
remeselníkov a priamo v jeho dvore
rozvoniavalo tradičné jedlo starých
Krížanov – podevníky, ktoré sa za starých
čias piekli na otestovanie teploty pece
predtým, ako sa išiel piecť chlieb.
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Ešte v priebehu septembra sa
v žiarskych herniach uskutočnila
kontrolná činnosť zameraná na prevádzky herní. Kontrolovali sa počty
výherných hracích automatov, otváracie hodiny, zodpovedné osoby
za prevádzku a aj výskyt neplnoletých v týchto zariadeniach.
Za asistencie pracovníka mestského
úradu, príslušníkov mestskej polície
a pracovníkov finančnej správy z Banskej Bystrice sa skontrolovalo 9 prevádzok v meste.
Do zoznamu hazardných hier na
území mesta Žiar nad Hronom patria výherné prístroje, videolotérie, elektromechanické rulety, kartové hry a stávkové kancelárie.
Kontrolná činnosť sa uskutočnila
v nočných hodinách a zameraná bola
na dodržiavanie otváracích hodín
prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú
hazardné hry, dodržiavanie zákazu
účasti osôb mladších ako 18 rokov na
hazardných hrách a na zistenie, či sú
prevádzkované iba povolené druhy
hazardných hier podľa zákona č.

Žiarske herne počas kontroly obstáli.
171/20015 Z. z. o hazardných hrách v
platnom znení. Kontrola bola vykonaná
v rôznych prevádzkach, tak v herniach,
ako aj v pohostinstvách nachádzajúcich sa na území mesta. Nezistili sa
žiadne nedostatky, čo znamená, že
prevádzkovatelia prevádzkujúci hazardné hry na území mesta dodržiavajú
zákonom stanovené normy a nariadenia vyplývajúce z rozhodnutí a
VZN vydávaných MsÚ Žiar nad Hronom. Uvedená dozorná činnosť nie je
poslednou, MsÚ v Žiari nad Hronom
bude v spolupráci s Daňovým úradom
Banská Bystrica a Mestskou políciou v
Žiari nad Hronom takéto neohlásené
večerné kontroly vykonávať aj v
ďalšom období.
(r)

Pre darcov krvi pripravilo
mesto ďalšie zľavy
Darcom krvi poskytuje mesto
Žiar nad Hronom zľavy v rámci
svojich zariadení. Ak ste držiteľom
minimálne striebornej Jánskeho
plakety, ktorá je za 20 odberov,
zľavy môžete využiť na plavárni,
kúpalisku a na podujatiach
Mestského kultúrneho centra.
Darcovia krvi s viac ako 20 odbermi
majú zadarmo vstup na mestskú
plaváreň a kúpalisko. Voľné či zľavnené
vstupy majú aj na vybrané kultúrne
podujatia, ktoré organizuje žiarske

Mestské kultúrne centrum. „Darcovia
krvi majú vstup zadarmo aj na
najväčšie hudobné podujatie City fest
a zľavu jedno euro z ceny vstupenky
môžu využiť pri návšteve Kina Hron,“
informuje vedúci kancelárie primátora
mesta Martin Baláž. Okrem toho môžu
darcovia krvi využiť aj zľavu na všetky
kultúrne podujatia, pri ktorých je
vypísaná aj zľava Žiarčana a na žiarske
veselice, kde si môžu uplatniť zľavu 20
percent z ceny vstupenky.
(r)

Vďaka špecializovanej učebni vyučujú
jazyky modernejšie
Počas jarmoku napiekli podevníky z 36 kíl múky.

zamiesili cesto z približne 36 kíl múky z vody guľôčka, bola dobre vyhriate.
a zamiesili by aj viac, pretože záujem ľudí Pri správnej teplote sa podevníky pečú
o toto tradičné jedlo našich starých mám približne štyri minúty.
a otcov bol veľký. „Jedávali sa s kyslím
mliekom alebo s kravským mliekom. My
sme ich potierali masťou rozrobenou
so soľou a s cesnakom,“ konkretizuje
Ľudmila.
O kúpe domu na Svätokrížskom
námestí v hlasovaní rozhodli poslanci
na
poslednom
decembrovom
Podľa slov Ľudmily Pulišovej, Podevníky sa pečú z takého istého zasadnutí MsZ v roku 2014. Mesto
ktorá piekla podevníky na dvore cesta ako chlieb. Na ich prípravu za nehnuteľnosť zaplatilo 80 000 eur
Svätokrížskeho domu počas jarmoku, potrebujeme: hladkú múku, soľ, podľa a podľa slov primátora mesta Petra
potreby aj rascu, uvarené zemiaky Antala, budova bude slúžiť na viacero
a trochu cukru do kvásku, aby vykyslo. účelov. „Plánujeme v nej organizovať
Všetky ingrediencie sa miešajú s vodou, rôzne menšie kultúrne podujatia,
tej dávame tiež podľa odhadu, aby napríklad
folklórneho
zamerania.
cesto nebolo príliš husté. „S vodou treba Svätokrížsky dom však bude slúžiť
opatrne, pretože cesto nám zredne najmä na zachovanie tradícií a histórie
aj po pridaní zemiakov,“ objasňuje nášho mesta. Som presvedčený, že Žiar
Ľudmila Pulišová a dodáva: „Pečenie nad Hronom si zaslúži takýto stánok a aj
bolo náročné, pretože sme cesto miesili v rámci svojich finančných možností
ručne a popritom sme si museli sledovať dokáže
prevádzkovať,
udržiavať
aj pec, či je dostatočne vyhriata.“ Naše a priniesť niečo nové do života nášho
staré matere skúšali teplotu pece, tak že mesta,“ dodáva žiarsky primátor.
na ňu frkli trochu vody a keď sa spravila
Dominika Urbánková

Cesto z 36 kíl múky

Finančná správa vykonala
kontrolu v žiarskych herniach

Cez Svätokrížsky dom
chce mesto zachovávať
históriu mesta

Ako pripraviť podevníky

Základná škola na Jilemnického
ulici sa po zisku titulu Škola roka
môže pýšiť ďalším prvenstvom.
Spoločnosť Pantheon Technologies
a Siecit zriadila pre žiakov školy
špecializovanú IT učebňu.
Kapacita miestnosti na žiarskej
„Štvorke“ je 16 žiakov. Aj keď učebňu
budú využívať žiaci od 3. ročníka,
prioritne je určená pre žiakov 2. stupňa.
„Žiaci aj pedagógovia majú v učebni
k dispozícii vysoko výkonnostné
notebooky, vrátane licencie, softvéru
a potrebného príslušenstva,“ vysvetľuje
Janka Švorcová, finančná riaditeľka
Pantheon Technologies. Keďže počítače
sú navzájom zosieťované, učiteľ má
k dispozícii počítač, cez ktorý môže
zadávať spoločné alebo individuálne
úlohy. „Na vyučovanie jazykov majú
špeciálne programy a digitálne –
hovoriace knihy. Žiaci sa tak môžu
učiť jazyky prostredníctvom pozerania
videí, počúvania textov a interakcie, čo
je pre nich ešte zábavnejšie,“ približuje
Radoslav Novanský, obchodný riaditeľ
spoločnosti Siecit, ktorá zabezpečila
technické riešenie učebne.
Z novej učebne boli nadšení aj žiaci
žiarskej „Štvorky“, ktorých učenie
modernými metódami baví. „Učebňa

nám pomôže efektívnejšie vzdelávať
žiakov v oblasti jazykov. Komunikácia
v cudzom jazyku je už neodmysliteľnou
súčasťou dnešnej doby. Navyše, je
to možnosť ako učenie ozvláštniť a
spraviť ho interaktívnejším,“ informuje
Drahomíra Hanzlíková, zástupkyňa
riaditeľa a dodáva: „Do počítačovej
učebne nám ešte pribudne interaktívna
tabuľa a dataprojektor, namiesto
obyčajnej kriedovej tabule, ktorá je
tam teraz. Špecializovanú učebňu
škola doplnila nainštalovaním systému
Optimas.“ Ku kúpe spomínaného
systému prispela Nadácia ZSNP
a Slovalco podporením projektu Nová
dimenzia poznania literatúry a jazykov
a zrealizovaná je aj vďaka Nadácii
Pantheon, ktorá aj touto aktivitou
pokračuje v nastavenom koncepte
kontinuálnej podpory vzdelávania. (li)
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PO STOPÁCH

O svätokrížskom podevníku
Skončil žiarsky jarmok. A je čas trochu zhodnotiť jeho prínos aj pre tradície mesta.
Aby som začal, ako sa hovorí, od
Adama. Pred niekoľkými týždňami sme
skúšobne spravili prvý „výpal“ v peci na
chlieb vo Svätokrížskom dome. Prišiel aj
primátor Antal a po ochutnávke prvých
produktov pece rozhodol: „Na jarmoku
otvoríme dom a budeme piecť podymníky.“ Nasledovalo niekoľko ďalších
skúšobných výpalov. Či sa to podarilo,
to už musia povedať návštevníci jarmoku, ktorí žiarske podymníky ochutnali. A je treba povedať, že ochutnávačov
bolo neúrekom. Aj keď sme otvorili na
Svätokrížskom dome len pec, myslím si,

že na úvod to nebol zlý počin.
A teraz trochu do histórie. Čo to je
podymník? Ako sa píše, je to placka
z upečeného cesta, ktorá obsahuje
múku, vodu a soľ. Je to veľmi jednoduchá, a tým aj veľmi zdravá potravina,
zvlášť v tomto období prímesí, „éčiek“
a rôznych chemických prídavkov. Placky
sa považujú za najstaršiu formu chleba,
u nás sa udržiavala ich príprava až do
začiatku minulého storočia v rodinách
chudobných uhliarov, drevorubačov
a pastierov. Placky sa piekli pri pečení
chleba v chlebovej peci z kysnutého
chlebového cesta, a to buď pred, alebo
po pečení v ešte teplej peci. Nimi sa nahrádzal nedostatok chleba a jedol sa aj

ako samostatné jedlo, alebo sa namáčal
do tekutých jedál, polievok a omáčok.
Neskoršie sa začali placky piecť na
masti alebo oleji (ale to nie je náš prípad) v panviciach alebo v pekáčoch. Ich
pomenovanie malo viacero ľudových
názvov: osúch, posúch, kabáč, lokša,
bugač, lepník, moskoľ, opresnok, atď.
Jeho pôvodný názov však pochádza
z toho, že sa pieklo pod plameňom

v dyme, ktorý vychádzal z pece. A preto
najstaršie názvy sú poplameník či podymník. A tu sme pri merite veci: počas
jarmoku prichádzalo veľa ľudí a medzi
nimi bol aj bývalý obyvateľ domu, pán
Majerský, ktorý povedal: „Vieš, starí
Križania mi hovoria, že ako to voláte, veď
to nebol podymník. V Kríži to bol vždy
podevník.“ A máme tu ďalší názov. No,
ale tento je náš, žiarsky, a tak v budúcnosti budeme popri žiarskych hurkách
piecť aj žiarsky podevník. Lebo tak ho odteraz budeme nazývať a dbať nato, aby sa
nespreneveril poplatnosti doby a času,
aby bol vždy svojský – žiarsky. Na
záver by som len chcel povedať, že
aj takto ožíva história nášho mesta
a musím pripomenúť, že veľmi chutná.
Peter Mosný

Medzinárodný týždeň nosenia detí aj za účasti žiarskych mamičiek
Medzinárodný týždeň nosenia detí
na Slovensku sa v utorok 6. októbra
konal už po tretí raz, čím sme sa pripojili k iniciatíve organizácie International Babywearing (USA, 2008). Po
prvýkrát sa do podujatia zapojili aj
mamičky zo Žiaru nad Hronom.
Cieľom podujatia je oslava nosenia
a zvyšovanie povedomia o zdravom
nosení detí. Na Slovensku je oficiálnym
partnerom americkej organizácie OZ
Nosma a Chcem nosiť. „Minulý rok sa
do podujatia na Slovensku zapojilo 24
miest a tento rok až 38,“ približuje
Nadežda Bírešová Gruľová, organizátorka za Žiar nad Hronom a ďalej konkretizuje: „Programu sa v jednotlivých mestách zúčastnili hlavne nosiace maminky,
ale aj ockovia a keďže organizátorom
ide o osvetu, privítali sme aj rodičov
s kočíkmi a sympatizantov, ktorí sa
chceli viac dozvedieť o nosení.“ Bohaté
boli aj sprievodné podujatia v rámci

Slovenska. Nechýbali workshopy
o nosení a viazaní šatiek, o typoch nosičov pre začiatočníkov aj
pokročilých, prednášky laktačných
poradkýň,
fotografovanie
nosiacich rodičov, babysalsa, program
pre budúcich rodičov, prednášky
o dojčenských masážach, nosičský
festival s prezentáciou slovenských
„nosiacich“ e-shopov, účasť nosiacich
rodičov na Medzinárodnom maratóne
mieru v Košiciach či rôzne súťaže pre
účastníkov. Celý týždeň sa ukončil
spoločnou túrou v Tatrách. „Účastníci,
podľa osobných rozhovorov a reakcií na sociálnej sieti, sú z podujatia
nadšení. Aj vďaka podporným článkom
v regionálnych médiách a účasti organizátoriek v televíziách či v rádiách
sa podarilo osloviť širokú verejnosť
a tešíme sa z odozvy ľudí, ktorí mali voči
noseniu predsudky. Samotné maminky
v Žiari nad Hronom sa potešili všetkým

Foto: archív FB/Nosíme v Žiari nad Hronom a okolí.
sprievodným akciám týždňa. Veľmi
privítali, že v našom meste sa zorganizovali podujatia určené hlavne pre
mamičky s malými deťmi, keďže u nás
nefunguje materské centrum a vyjadrili
sa, že by uvítali aj pravidelné stretnutia,“ približuje názory žiarskych matiek
Nadežda.

slovenské organizátorky. „Sú nadšené
aktivitou, iniciatívou dobrovoľníčok,
odozvou u ľudí, podporou v médiách,
že dostávame nosenie medzi širokú
verejnosť a robíme osvetu o výhodách
nosenia a o tom, že existujú aj neergonomické nosiče, ktoré na nosenie nie sú
vhodné. Sú rady, že niekoľkomesačná
práca mala zmysel,“ podotýka Nadežda
a za dobrovoľníčky zo Žiaru hovorí:
Podujatie pozitívne hodnotia aj celo„Veľmi sme sa potešili vysokej účasti

Zapojili sa aj oteckovia

Začala sa vykurovacia sezóna,
cena tepla zostáva naďalej zastabilizovaná
Väčšina bytov, ktoré sa nachádzajú
v bytových domoch v Žiari nad Hronom, sú vykurované centrálnym
vykurovaním, teda jeden zdroj tepla
zabezpečuje teplo a teplú vodu pre
celý dom. Výrobcom tepla v Žiari nad
Hronom je Veolia Energia Žiar nad
Hronom. S Ladislavom Mražíkom,
špecialistom starostlivosti o zákazníkov – región Stred spoločnosti
Veolia Energia Slovensko sme sa porozprávali aj o tom, ako je spoločnosť
pripravená na vykurovacie obdobie.
Začína sa vykurovacia sezóna v
meste, ako sa na ňu vaša spoločnosť
pripravovala?
Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad
Hronom pokračovala v lete s obnovami
časti pôvodného teplovodu za nové
predizolované potrubia. Konkrétne išlo
o dve lokality, a to na úseku medzi Ulicou J. Hollého, kde bolo vymenených
519 metrov potrubia a na úseku medzi
ulicami M. R. Štefánika a Sládkovičovou,
kde sa vymenilo 430 metrov potrubia. Touto rekonštrukciou sa zvýšila
efektivita, bezpečnosť a účinnosť
dodávok tepla v meste Žiar. Do budúcna sa postupne pripravuje výmena
potrubí aj v častiach mesta, kde rozvody tepla ešte nie sú zrekonštruované.

Opýtali sme sa za vás
Do
redakcie
Mestských novín
sme dostali otázku od čitateľa:
Všimol som si, že
aj napriek tomu,
že po meste máme
rozmiestnené

Sú ceny zastabilizované, alebo sa
niečo v novej sezóne pre Žiarčanov
mení?
Cena tepla je posledné roky stabilná
a nedochádza k jej navyšovaniu. Čo
sa týka roka 2016, aktuálne sa pripravujú cenové návrhy, ktoré posúdi a
schváli Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví. Tak, ako bolo v minulosti už
niekoľkokrát spomínané, spoločnosť
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o.
sa snaží držať stabilnú cenu tepla a tento trend by mal pokračovať aj budúci
rok. Nezabúdame pritom ani na efektivitu a ekológiu prevádzky.
Aké novinky máte pre svojich zákazníkov v Žiari nad Hronom?
Obyvatelia mesta našu spoločnosť

registrujú skôr pod pôvodným názvom
Dalkia Žiar nad Hronom, s. r. o. Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia sa v
júli minulého roka plne začlenili do
skupiny Veolia. V dôsledku toho došlo
aj na Slovensku k zmene akcionárskej
štruktúry Dalkie a od 23. januára tohto
roka k zmene obchodného mena materskej spoločnosti. Od 1.9.2015 sa
premenovala žiarska filiálka na Veolia
Energia Žiar nad Hronom, s. r. o.
Od kedy oficiálne začalo vykurovacie obdobie a podľa čoho sa stanovuje, do kedy potrvá?
Oficiálna vykurovacia sezóna začína
od 1. septembra a trvá do 31. mája.
Čo sa týka mesta Žiar nad Hronom,
tak tento rok sme mesto po splnení
zákonných požiadaviek rozkúrili od
1.10.2015. Dokedy bude vykurovanie
reálne spustené, je v tejto chvíli ťažko
predpovedať.
Koľko máte približne odberateľov v
Žiari nad Hronom?
V meste Žiar nad Hronom dodávame
teplo do 234 objektov, pričom najväčší
odber zabezpečuje bytová sféra,
ďalej sú to školy, zdravotnícke zariadenia, obchodné prevádzky a budovy
zabezpečujúce služby verejnosti.
(li)

plechové separačné koše, v ktorých je
možné odpad separovať, pracovníci
TS aj tak odpad hádžu spolu do jedného vozidla. Nestáva sa tak separácia
zbytočnou?
S otázkou sme sa obrátili na Odbor životného prostredia MsÚ.
Odpovedá Lucia Šoucová, referent
odboru životného prostredia: Áno, je
to pravda, odpad, ktorý závozníci vy-

berajú z exteriérových separačných
košov, ide do jedného zberového
vozidla. Je však potrebné povedať, že
odpad z jednotlivých sekcií koša na
triedené zložky zbierajú do farebne
odlišných vriec. Následne po zbere
vozidlo so všetkým odpadom ide na
zberný dvor, kde je celý odpad rozdelený na základe už spomínaných
farebných vriec. Odpad zo sekcie

na prechádzke mestom a posedení
v detskom kútiku. Prišli maminky aj
z okolitých miest. Sme veľmi rady, že
ich prilákal práve náš program. Veľký
úspech mali aj detská angličtina a baby
salsa, kiežby sme vedeli v týchto aktivitách pokračovať aj počas roka.“
V našom meste sa do podujatia zapojilo
viac ako 35 nosiacich rodičov, nechýbali
ani oteckovia. Podľa slov Nadeždy, vo
všeobecnosti sa oteckovia boja nosiť
detičky, ale všetko sa zmení, keď na nich
prvýkrát bábätko spokojne a rýchlo zaspinká. „Sme veľmi spokojné s účasťou
aj priebehom. Prvý ročník nám otvoril
primátor Peter Antal a oslávili sme ho
aj chutnou tortou. Chceme sa veľmi
poďakovať sponzorom podujatia v Žiari
nad Hronom, vďaka ktorým sme mohli
zorganizovať prvý ročník v takomto
rozsahu a rozdať naozaj hodnotné ceny
spokojným výherkyniam,“ dodáva na
záver Nadežda Bírešová Gruľová
(li)

Žiarčania separujú viac na jar ako na jeseň
V dňoch od 21. do 25. septembra sa uskutočnili Dni jesennej
čistoty. Počas tohto týždňa sa
mohli Žiarčania opäť zbaviť nepotrebných vecí a zadarmo ich uložiť
do veľkokapacitných kontajnerov,
ktoré boli umiestnené na území
mesta.
Počas Dní jesennej čistoty sa tento raz
vyviezlo 116,95 ton objemného odpadu, 3,31 ton stavebného odpadu, 5,28
ton dreva a 0,29 ton nebezpečného
odpadu. „Za celý týždeň sa uskutočnil
126 vývozov. Najväčšiu frekvenciu
sme zaznamenali v stredu 23. septembra s 29 vývozmi v časti od Ulice Cyrila
a Metoda po Svätokrížske námestie
a Partizánsku ulicu. Naopak, najmenej
vývozov sme zaznamenali v pondelok,
utorok a piatok s počtom vývozov 23,“
informuje Lucia Šoucová, referentka
Odboru životného prostredia MsÚ.
Žiarčania pritom najviac donášali
objemný odpad ako starý nábytok
a sanita. „Ako každoročne, aj tento
rok sme sa stretli s tzv. káričkármi. Odpad, ktorý znášajú, nevyberajú priamo
z kontajnerov, ale častokrát im ho
občania dajú priamo od dverí. Avšak,
väčšina odpadu aj tak končí na
čiernych skládkach,“ upozorňuje ďalej
Lucia Šoucová a podotýka: „Aktivační
pracovníci, ako aj pracovníci
komunálny odpad ide na skládku
odpadov a komodity ako papier
a plasty na triediacu linku na dotriedenie. Je tiež nutné povedať, že
počas roka 2014 urobil OŽP analýzu
obsahu sekcií triedených zložiek.
Analýza vyšla nasledovne: v sekciách
na papier a plasty na sa nachádzal
odpad v zložení zmesový komunálny
odpad 36,06 %, papier 7,99 %, plasty

Technických služieb a. s., ktorí pri
kontajneroch vykonávajú asistenciu, sú pred dňami čistoty vždy riadne zaškolení, aby vedeli správne
informovať občanov, čo patrí do kontajnerov. Dobre informovaní sú však
už aj občania, a tak vedia, čo patrí a
čo nepatrí do veľkokapacitných kontajnerov.“
Ak by sme porovnali dni čistoty
na jar a na jeseň, čísla hovoria, že
Žiarčania sa počas veľkého upratovania zbavujú nepotrebných vecí viac na
jar. „Počas Dní jarnej čistoty sme tento
rok vyviezli na skládku o 19,39 ton
odpadu viac ako na jeseň,“ konkretizuje Lucia Šoucová a na záver dodáva:
„V súčasnosti odbor životného prostredia hodnotí organizovanie dní
čistoty ako efektívne. V najbližšej dobe
sa neplánuje meniť ich organizovanie,
keďže občania majú k dispozícii
celoročne zberný dvor, na ktorom
môžu objemný odpad ukladať bezplatne a stavebný odpad za stanovený
poplatok.“
(li)
41,73 %, sklo 11,30% a psie exkrementy 2,93 %. Z toho vyplýva, že triedenie na verejných priestranstvách
nie je až také efektívne.
V prípade, že aj vy máte otázku,
na ktorú vám môžu zodpovedať
pracovníci MsÚ v Žiari nad Hronom,
pošlite nám ju e-mailom na adresu:
mn@ziar.sk.
(li)
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Tohtoročný jarmok bol zmesou noviniek a tradícií
si Žiar pozreli aj štyria výhercovia
súťaže, ktorú vyhlásil na svojej oficiálnej
facebookovej stránke primátor mesta
Peter Antal. Výhercov bolo pôvodne šesť,
ale len štyria sa dostavili v dohodnutom
čase na lúku pod OD Prior, z ktorej
helikoptéra vzlietala.

Počas druhého októbrového víkendu
sa v našom meste uskutočnil 24. ročník
Žiarskeho jarmoku. Tých, ktorých
neodradilo
chladnejšie
počasie
s občasným dažďom, na jarmoku čakali
tradície, ale aj novinky.

S prípravami sa začalo v júni
Hoci jarmok trvá iba tri dni, jeho príprava
je na čas oveľa náročnejšia a tento rok
sa s ňou začalo už v horúcom júni. Tri
jarmočné dni sú výsledkom technickej
a organizačnej spolupráce mesta Žiar nad
Hronom, mestskej eseročky Technických
služieb a Technických služieb a. s.,
Mestského kultúrneho centra a orgánov
bezpečnosti MsP a PZ SR. Predajné miesta
sa dali kúpiť od polovice septembra
a tento rok k nám zavítalo takmer 600
predajcov, z ktorých bolo 90 stánkov
s občerstvením. Pochutnávali sme si na
hurkách, klobásach, ražniči, pečenom
prasati či kolene, guláši, kapustnici,
lokšiach, kačke, zemiakových plackách,
párancoch, burčiaku a medovine. Z
jarmoku sa z roka na rok vytrácajú
predajcovia s textilom, odevmi, obuvou
či kožušinovými výrobkami. Nahrádzajú
ich remeselníci a hlavne stánky
s cukrovinkami. „Stánky začali lemovať
ulice už od tzv. Účka na Ul. Š. Moysesa a do
mestského rozpočtu pribudlo približne
41 000 eur, čo je o 3 000 eur menej ako
minulý rok. Náklady na jarmok pritom
predstavujú pre mesto sumu približne
14 000 eur,“ informoval riaditeľ Žiarskeho
jarmoku Ján Žiak.

Tradície vs. novinky

Okrem stánkov čakali na jarmočníkov
aj adrenalínové atrakcie. Na svoje si

Vyhliadkové lety sa stretli
so záujmom.
prišli malí aj veľkí. Za všetky atrakcie
môžeme spomenúť Virtuálne kino, Detské
helikoptéry, Break Dance, Twister, Ruské
kolo, Jumping, Detská manéž, Bobová
dráha, Trampolína a iné. Súčasťou jarmoku
bol po druhýkrát aj Žiarsky festival vína,
kde bola vo vínnom stane pripravená
sabrage, ochutnávka vín a jedál. Svoju
premiéru na tohtoročnom jarmoku mal
Svätokrížsky dom, na dvore ktorého sa
pieklo tradičné jedlo starých Krížanov –
podevníky. Cestu k domu lemovali stánky
s remeselníkmi a vo vonkajšej peci na
dvore Svätokrížskeho domu sa napiekli
podevníky z 36 kíl cesta. Ďalšou novinkou
boli vyhliadkové lety helikoptérou počas
jarmočnej soboty. Z vtáčej perspektívy

Tohtoročný jarmok zarobil
mestu približne 41-tisíc eur.

Posilnila sa reklama,
zlepšila komunikácia

Novinkou tohtoročného jarmoku bola aj
forma komunikácie. Vytvorila sa oficiálna
webová stránka Žiarskeho jarmoku – www.
ziarskyjarmok.sk a rovnako aj oficiálna
facebooková stránka – Žiarsky jarmok.
Na oboch stránkach boli uverejňované
dôležité informácie pre predajcov, mohli
ste si tu pozrieť fotogalériu, či dočítať
sa niečo nové o histórii jarmoku, ktorý
má v našom meste dlhú tradíciu. Na
webovej stránke bola spustená anketa
„Na čo sa na jarmoku tešíte najviac“ a na
facebookovej stránke boli postupne
prezentovaní všetci interpreti, ktorí
vystúpili v rámci pripraveného pódiového
programu. Do povedomia sa dostal
jarmok aj prostredníctvom plagátov,
ktoré boli distribuované do okolitých
miest a obcí. „Budúci rok bude Žiarsky
jarmok oslavovať 25. narodeniny a už
teraz pracujeme na jeho skvalitnení. Ako
po technickej stránke, tak i na príprave
jarmočného programu, aby bol zaujímavý
pre jeho návštevníkov počas obidvoch
dní s možnosťou predĺženia jarmočných
hodín s programom v piatok až do polnoci
a v sobotu do 18-tej hodiny. Samozrejme,
nebude chýbať 3. ročník Žiarskeho
festivalu vína, ktorý je už súčasťou
jarmoku,“ načrtol na záver Ján Žiak.
Dominika Urbánková

Predajcovia na jarmoku nedostali
žiadne pokuty
Žiarsky jarmok sa uskutočnil
v dňoch 8., 9. a 10. októbra. Počas
jeho trvania vykonal kontrolu
u predajcov Regionálny úrad
verejného zdravotníctva aj Krajský
inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie. Zvýšený bol aj výkon
služby poriadkovej polície.
Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom
v Žiari nad Hronom v rámci svojich
kompetencií skontrolovali všetky stánky
s rýchlym občerstvením.„Žiadne závažné
nedostatky zistené neboli, z čoho
vyplýva, že neboli uložené ani žiadne
sankcie. Zistili sme však, že napríklad
prevádzkovateľ nevedel preukázať, či
má rozhodnutie miestne príslušného
RÚVZ na uvedenie priestorov do
prevádzky. V priebehu jednej hodiny
doklad predložil,“ informuje Katarína
Suchá, vedúca oddelenia hygiena výživy
RÚVZ v Žiari nad Hronom.
Inšpektori Slovenskej obchodnej
inšpekcie
kontrolovali
predajcov
Žiarskeho jarmoku vo štvrtok 8. októbra.
„Na trhovom mieste vykonali monitoring

V stánkoch s občerstvením
nezaznamenala kontrola žiadne
nedostatky.

výskytu cukroviniek ohrozujúcich
mravný vývoj maloletých. Ich výskyt sa v
čase monitoringu nepotvrdil,“ spresňuje
Božena Debnárová zo SOI v Banskej
Bystrici.

Pod vplyvom alkoholu
opakovane sadol za volant
svojho vozidla

Počas trvania jarmoku zaevidovala
štátna polícia štyri priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu a dva
trestné činy za alkohol. „Polícia v Žiari
nad Hronom obvinila 38-ročného
vodiča z prečinu ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky,“ konkretizuje
hovorkyňa KR PZ Mária Faltániová
a dodáva: „Vodiča vozidla Seat Cordoba
zo Žiaru nad Hronom polícia zastavila
10. októbra o 3.44 hodine na Ul. M.
Chrásteka. Pri kontrole sa podrobil
dychovej skúške na zistenie alkoholu,
pričom mu namerali 0,83 miligramu
alkoholu, čo je v prepočte 1,73 promile.
Z dôvodu zvolenia si právneho zástupcu
bol prepustený na slobodu. Po
prepustení z polície, aj po dohovorení,
že nesmie viesť vozidlo, vodič opäť sadol
do auta a odišiel. V čase o 6.43 hodine
ho opäť zastavila policajná hliadka na
Sládkovičovej ulici smerom na Ulicu A.
Dubčeka, pričom pri dychovej skúške
mu zistili 0,60 miligramu alkoholu, čo je
1,25 promile. Opäť mu polícia obmedzila
osobnú slobodu a až do vytriezvenia ho
umiestnili do policajnej cely.“ Vodič je
v súčasnosti stíhaný na slobode a prípad
je v štádiu vyšetrovania.
(li)

Interpelácie zo septembrového zasadnutia MsZ
Na ostatnom zasadnutí MsZ podali
poslanci nasledujúce interpelácie,
ktoré prinášame aj s odpoveďami
predstaviteľov mesta.
Milan Gocník: Požiadal o osadenie dopravného zrkadla na križovatku ulíc A.
Štefanku a Pod Donátom, tak aby bolo
vidieť ľavú príjazdovú stranu cesty z Ul.
Pod Donátom, pretože je tu veľmi nízka
prehľadnosť.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: Požiadame Okresný dopravný
inšpektorát v Žiari nad Hronom o vyjadrenie. V prípade ich súhlasu môžeme zrkadlo
nainštalovať.
__________________________________
Soňa Lukyová: 1. Opakovane interpelovala problém s odtekajúcou dažďovou
vodou na chodníku pri bytovom dome
vedľa oddychovej zóny Hviezdoška. Počas
dažďov voda na chodníku stojí a nedá sa
tadiaľ chodiť.
2. Prečo sa vyfrézovaný asfaltový povrch
uskladnil na lúku pri Hviezdoslavovej ulici,
prečo nie inde?
3. Prisľúbili sme darovať stoličky z MsKC
do Kultúrneho domu v Šášovskom
Podhradí. Zrealizovalo sa to?
4. Poďakovala za zriadenie Krízového
centra Nádej pre týrané ženy v Jadrane.
5. Za neprítomnú kolegyňu S. Víťazkovú
interpelovala schody z nákupného centra
Retail box smerom k svetelnej signalizácii.
Už sú v zlom technickom stave.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: 1. Tak ako v minulosti, aj teraz musím
odpovedať, že ide o problém s odvedením
dažďovej vody, ktorý sa pri výstavbe týchto bytoviek nerealizoval a mal sa. Preto je
potrebné komplexné riešenie tohto problému, ktoré bude aj značne nákladné. A to
je dôvod, prečo to zatiaľ vyriešiť nevieme.
2. Frézing sme dočasne uskladnili na
pozemku, ktorý je vlastníctvom mesta,
kým nebude použitý na iný účel. Je to
dočasné riešenie a mesto nestojí ani euro,

nemusíme si prenajímať skladovacie
priestory.
3. Áno, stoličky sme do kultúrneho domu
darovali. Avšak je problém s ich skladovaním, keďže sa nedajú ukladať na seba,
nedajú sa uskladniť v čase, keď je potrebné
využiť sálu inak ako na sedenie. Preto sme
sa s prevádzkovateľmi kultúrneho domu
dohodli, že ich vybavíme v budúcnosti
skladacími stoličkami.
__________________________________
Emil Vozár: 1. Predniesol interpeláciu
občianky, ktorá sa týkala osadenia zábradlia medzi jazdnými pruhmi na ceste
na Ul. SNP. To údajne znižuje viditeľnosť
pre vodičov, preto je údajne mesto povinné zabezpečiť 24-hodinovú prevádzku
svetelnej signalizácie na križovatkách
v blízkosti tohto zábradlia.
2. Medzi garážami na Ul. Hutníkov sa
vraj tvoria nejaké nelegálne obydlia. Obyvatelia sa sťažujú, okrem iného, na to, že
tam spaľujú všetko možné a dym ich veľmi
obťažuje.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Zábradlie sme osadili na žiadosť
Okresného dopravného inšpektorátu,
podľa projektu, ktorý bol zo strany ODI
aj schválený. Ja si nedovolím posúdiť, či
spomínaný dojem z tejto križovatky vyrieši
svetelná signalizácia, ktorá bude fungovať
24 hodín. A taktiež to nie je v mojej právomoci, nakoľko toto nie je mestská komunikácia, odporúčam sa obrátiť na ODI.
2. Celú vec preveríme a prijmeme
adekvátne opatrenia. Samozrejme, že
medzi garážami bývať nikto nebude.
__________________________________
Veronika Balážová: 1. Bolo by možné,
aby hliadka mestskej polície častejšie
hliadkovala na cintoríne, pretože viacerým
obyvateľom sa stalo, že mali popísané
pomníky voskom, alebo im zmizli sviečky
alebo vence.
2. Napriek tomu, že v tomto roku sa

rekonštruovali chodníky na Etape, chcem
pripomenúť, že chodník oproti nemocnici
je vo veľmi zlom stave. V jeho blízkosti je
kaviareň, mesto má pri ňom osadenú
informačnú tabuľu, je to veľmi frekventovaný chodník, preto dávam do pozornosti, aby sa naň nezabudlo.
Odpovedá Peter Antal, primátor
mesta: 1. Mestská polícia bude častejšie
hliadkovať na cintoríne. Problém s miznutím sviečok alebo iných predmetov
z hrobov aktuálne riešime a hľadáme
riešenie, ktoré by definitívne tento problém odstránilo.
2. V tomto roku už rekonštrukciu chodníku robiť nebudeme, ale v budúcom roku
by sme ho mohli zaradiť do kalendára
opráv.
__________________________________
Anna Líšková: 1. Je možné inštalovať
zvodidlá alebo iné zábrany na zákrutách
medzi ulicami Šoltésovou a Krížnou? Autá,
ktoré sa rozbehnú dole kopcom smerom
od križovatky na Ul. SNP, často do týchto
zákrut vbiehajú tak, že vyjdú na chodník,
alebo narážajú do plotov obyvateľom.
Nedávno sa tam dokonca stala dopravná
nehoda.
2. Na Ul. Krížnej je zastávka MHD v dosť
zlom technickom stave, dala by sa opraviť
a niekde v tom mieste osadiť informačnú
tabuľu s oznamami mesta?
3. Viacerí obyvatelia majú požiadavku
inštalovať na schody vedúce z Tesca na
sídlisko Pod vršky koľajnice umožňujúce
priechod s kočíkmi.
4. Je možné osadiť zrkadlo na križovatku
na cintorín? A taktiež na miesto na R1ke pri firme Womat v časti Šášovské
Podhradie – Píla, pred odbočkou na Žiar
nad Hronom smerom od Zvolena.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: 1. Dávať zvodidlá na chodníky si dosť
dobre neviem predstaviť, ale túto možnosť
posúdime a nejaké návrhy predložíme.
2. Nevidím problém informačnú tabuľu

Gabriela Hajdoniová 1. Poďakovala za
rekonštrukciu ciest v tzv. Účku a pri tzv.
hygiene.
2. Bolo by možné osadiť veľký kontajner
na cestu smerom na záhradky pri Kauflande, pretože malý smetný kôš evidentne
nestačí kapacitou?
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: Môžeme tam osadiť väčší kôš, nie však
kontajner. Použijeme taký istý typ, ktorý je
Mária Biesová: 1. Poďakovala za použitý aj v meste, tzv. separačný kôš na
realizáciu rekonštrukcie cesty na začiatku odpad.
Ul. SNP pri Hviezdoslavovej ulici. A taktiež __________________________________
pochválila mestských policajtov za prístup
a komunikáciu pri riešení problémov v III. Monika Balážová: Na ceste na Ul. Svitavskej je prepadnutý kanál vo vozovke,
volebnom obvode (stará časť mesta).
2. Od „lesáckej bytovky“ smerom na bolo by možné toto poškodenie opraviť,
Hviezdoslavovu ulicu vedie prídlažbový napríklad asfaltovým frézingom, ktorý oschodník. Dlažba je značne poprepadávaná tal po rekonštrukciách ciest a chodníkov?
Odpovedá Peter Antal, primátor
a veľmi zle sa po ňom chodí.
Odpovedá Peter Antal, primátor mes- mesta: Frézingom určite nie, ale značíme
ta: Poznačili sme si, v budúcnosti bude si tento podnet a pokúsime sa to vyriešiť
chodník zaradený do harmonogramu inak, ale neviem teraz povedať, či v tomto
opráv.
roku alebo v budúcnosti.
__________________________________

osadiť.
3. To sme už riešili. Nie je to možné ani
po technickej stránke, ani po stránke
bezpečnosti.
4. Osadenie zrkadla na akékoľvek
miesto podlieha schváleniu dopravného
inšpektorátu, preto sa viem vyjadriť až po
ich stanovisku.
__________________________________
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POĎAKOVANIE
Dňa 9. augusta 2015 som bol
hospitalizovaný na oddelení ARO
v nemocnici v Žiari and Hronom. Touto
cestou sa chcem poďakovať za vysokú
profesionálnu starostlivosť, pochopenie
a ľudský prístup, akého sa mi dostalo od
celého kolektívu pod vedením p. primára
Ladislava Kukolíka.
Ďakujem, Ivan Kováč.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 2 –
Malý krok pre človeka
Nové audiovizuálne pásmo vás zoberie
na najväčšie technologické dobrodružstvo
histórie a priblíži zložitú cestu, ktorá
k nemu viedla. Dňa 23. októbra o 20.00 hod.

•Vangelis – hudobník bez obmedzení
Hudobno-biografické pásmo. Milovníci
kvalitnej hudby iste ocenia podrobný
pohľad do “kuchyne” klávesového mága a
osobitého gréckeho hudobného skladateľa
– Vangelisa. Program vás prevedie životom
a pestrou hudobnou kariérou jedného z
najoriginálnejších a najvplyvnejších umelcov 20. storočia. Dňa 29. októbra o 19.00
hod.
•Planetárium deťom – Uffove
dobrodružstvá na Marse
Multimediálny program pre mladších
školákov s využitím možností planetária
približujúci slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy. Dňa 30. októbra o 16.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej
sále s využitím možností planetária vás
oboznámi s vývojom vesmíru. Poskytne tiež
pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví
najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu
niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia. Dňa 30. októbra o 18.00 hod.

DIVADELNÉ DOSKY
KlubArt a MsKC Žiar nad Hronom uvádza
Divadlo
Odtiaľ – Potiaľ s monodrámou Príbeh
z ulice (realistická komédia s prvkami
abstrakcie opisujúca dnešnú dobu v
životných osudoch štyroch ľudí).
Autor, réžia, dramaturgia, scéna, účinkuje
- Cyril Páriš.
Nedeľa 25. októbra
v MsKC vo Výstavnej sieni
o 19.00 hod.
Vstupné: 2 eurá.
Divadlo Odtiaľ – Potiaľ je kočovné divadlo, ktoré vzniklo v roku 2009, snaží sa
prostredníctvom svojej tvorby reagovať
na dnešnú dobu. Predstavenie vtipnou
formou ponúka možnosť zamyslieť sa nad
zmyslom života... Cyril Páriš vyštudoval
herectvo na Akadémii umení v Banskej
Bystrici pod ročníkovým vedením Idy
Rapaičovej. Po ukončení štúdia sa aktívne
venuje pedagogickej, ochotníckej a profesionálnej divadelnej tvorbe.

Mesto Žiar nad Hronom
a
Materská škola Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom

Vás pozýva na galaprogram pri príležitosti

Dňa materských škôl

ÚSMEV DETÍ KU VÁM LETÍ…

3.11.2015 o 15,30 hod.
MsKC Žiar nad Hronom – Hlavná sála

HĽADÁM DOMOV
MORGEN
Morgen
je
približne
3,5-ročný psík slovenského
kopova, na pravé očko je
slepý. SO slepotou sa veľmi
dobre vyrovnal. V útulku je už
rok a nie veľmi dobre znáša
koterec. Potrebuje kontakt s človekom,
voľný pohyb na záhrade alebo dlhé vychádzky. Je veľmi kontaktný, priateľský,
ovláda základné povely. S inými psami je
znášanlivý, s mačkami menej. Vhodný je aj
k deťom. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
22.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
23.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
24.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
25.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
26.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
27.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
28.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
29.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
30.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
31.10. 20.00 – 21.00 lek. Archangelika
1.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu
od 8.00 do 12.00 hod. Lekárne v Tescu a v
Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen

nému domu ako jediný psík, je vhodný aj
k malým deťom. Nemá rád mačky. Má hygienické návyky. Pôvodne je to dlhosrstý
psík, ktorého sme dali ostrihať. Očkovaný,
čipovaný, kastrovaný.
RICKY
Ricky má necelých
6 rokov, je to kríženec
stredného
vzrastu.
V roku 2014 sa po smrti
majiteľa ocitol v útulku.
Je aktívny, priateľský, ovláda základné povely. Má aj hygienické návyky, takže môže byť
aj v byte. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

PEDRO
Pedro je 4-ročný malý
kríženec bradáča. Do
ODI
útulku sa dostal z bytu,
Odi má 2,5 roka. Je stv koterci stále narieka. Rád
redného až menšieho vzaportuje. Bol naučený žiť
rastu. Je to veľmi aktívny
v byte, má preto 100 % hypsík, miluje behanie, dlhé
gienické návyky. Hľadáme
vychádzky, aportovanie.
mu domov pri aktívnych ľuďoch, aj pri roSo psíkmi sa znáša indidine s deťmi. Očkovaný, čipovaný, kastro- viduálne. Vie poslúchať, prítomnosť človeka
vaný.
si užíva. V koterci je Odi veľmi smutný, keďže
predtým žil v byte, má 100 % hygienické
návyky. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
SCOTTY
Scotty je 4-ročný kríženec
Psí útulok sa nachádza na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho
stredného vzrastu. S inými družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka volajte na telefónne čísla 0908
psami sa nekamaráti, preto 661 737 a 0949 328 736 počas pracovných dní v čase od 9.00 do 19.00 hod.
by bol vhodný k rodin- Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa podpisuje zmluva, preto je
potrebné osobné stretnutie. www.utulokziar.sk

DIA OKIENKO
Postihnutie koronárnych ciev (ischemická choroba srdca)
Ischemická choroba srdca je označenie chorôb pre nedokrvenie srdca, väčšinou
v dôsledku aterosklerotického postihnutia vencových (koronárnych) ciev. Jej prejavom
môže byť bolesť za hrudnou kosťou, ktorá vymizne spontánne alebo po užití liekov.
Najdramatickejším prejavom je náhla srdcová smrť a srdcový infarkt. Úmrtnosť na
ischemickú chorobu srdca je u diabetikov dva až trikrát vyššia než je u nediabetikov,
ženy majú riziko ešte vyššie. Diabetici majú často nebolestivý priebeh srdcového infarktu v dôsledku postihnutia nervov srdcovo-cievneho systému. Taktiež majú častejší
výskyt rôznych porúch srdcového rytmu a náhlych úmrtí. Liečba ICHS: najdôležitejšia
je snaha o ovplyvnenie niektorých faktorov: čo najlepšia kompenzácia cukrovky, liečba
vysokého krvného tlaku, porúch v hladinách krvných tukov, zákaz fajčenia, liečba
zrážanlivosti krvi, užívanie liekov na ovplyvnenie prítomnosti malého množstva bielkoviny v moči.
ZO ZDS DIAŽIARA
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Múzy opäť pohladili duše
Po roku sa v priestoroch organizátora BBSK – Pohronského osvetového
strediska v Žiari nad Hronom opäť zišli
aktívni tvorcovia, priatelia, podporovatelia a nadšenci kultúry a umenia.
Všetkých ich spojilo podujatie Dotyky
múz, ktoré sa uskutočnilo v stredu 14.
októbra. Jeho cieľom bolo poďakovať
sa všetkým, ktorí významným spôsobom prispievajú k rozvoju svojho mesta
alebo obce, obohacujú ľudské poznanie
tvorivými činmi a prispievajú k propagácii svojho miesta bydliska.
Slávnostný podvečer začal vernisážou
výstavy Jesenný salón. Vystavujúci autori Ján Suchý, Alena Pilníková, Michal
Gáfrik, Peter Príbelský a Oľga Kuchtová
ponúkli návštevníkom na potešenie oka
i srdca mnoho krásnych obrazov. Po vystúpení mužskej speváckej skupiny Sekera
sa hostia premiestnili do Galérie osobností kultúry regiónu. V tomto roku do
nej pribudli in memoriam Peter Melek
a Eleonóra Bujnová. Po piesňach hudobnej skupiny Jarstalub si na Noriku Bujnovú zaspomínala Nadežda Babiaková,
primátorka Banskej Štiavnice, v ktorom
táto nezabudnuteľná dáma dlhé roky
žila. O amatérskom divadelníkovi Petrovi Melekovi prišla hosťom porozprávať
zástupkyňa primátora Novej Bane Natália
Pinková.
Za prítomností starostov obcí a primátorov okolitých miest začal slávnostný
program, v ktorom účinkovali žiaci hudobného odboru ZUŠ Zity Strnadovej –
Parákovej v Žiari nad Hronom, detský spevácky zbor Voce eufonico z Novej Bane,
TŠK Stella zo Žiaru nad Hronom, Stanislav
Hriň zo súkromnej ZUŠ v Hliníku nad Hronom, Martin Varhaňovský a Maxim Majer,
žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ

Jesenné venčenie psíkov

Z pera čitateľa

Mesto mŕtvych

Jána Levoslava Bellu v Kremnici, FS Hron
Žiar nad Hronom a mladá speváčka Michaela Papajová z Voznice. Verše v podaní
Dominika Schmidta ukončili slávnostný
program. Po ňom už na pódium vystúpili
riaditeľka POS Helena Žňavová a vedúci
oddelenia kultúry a cestovného ruchu
Úradu BBSK Peter Černek. Obaja odovzdali
na návrh starostov obcí, primátorov miest,
riaditeľov kultúrnych inštitúcií a iných organizácií ďakovné listy a ceny štyrom jednotlivcom: Marte Staňovej zo Žarnovice,
Ľubici Kukovej z Baďana, Matilde Holécyovej zo Žiaru nad Hronom a Jozefovi
Dubovskému z obce Beluj. V kategórii
kolektív si ocenenie prevzali členovia
speváckej skupiny Jarstalub zo Župkova a
žiarska mužská spevácka skupina Sekera
bola ocenená pri príležitosti 30. výročia
svojho vzniku. Cena putovala aj do rúk vedúcich kolektívov, Monike Gluzekovej zo
ZŠ Vyhne a Ludvikovi Procházkovi zo Žiaru
nad Hronom. V kategórii manažér kultúry
boli ocenení Dušan Mucha z Novej Bane
a Milan Rybársky z Kremnice. Za podporu
podujatia ďakujeme Karolovi Kozákovi
zo Žiaru nad Hronom a poslancom BBSK
Jánovi Tomášovi, Ladislavovi Kukolíkovi
a Danielovi Gelienovi. Aj vďaka nim sa
na jeden večer na chvíľu zastavil čas, aby
múzy mohli prehovoriť.
Jela Šuleková, POS Žiar na Hronom

Reguiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis
(Odpočinutie večné daj im, Pane,
a svetlo večné nech im svieti)
Stovky kvetov a blikajúcich svetielok
v priestore ohradenom múrom
symbolizujúcim mestské hradby,
ochraňujúce Mesto mŕtvych. Mesto,
ktoré sa raz do roka zmení na pestrofarebnú, rozsvietenú záhradu.
Hneď po vstupe na toto pietne
miesto začínajú v nás neviditeľné
prsty rúk hrať nostalgickú melódiu
rozochvievajúcu naše vnútro. Pod
nohami akoby tichý vzlyk jemne
zaškrípe drobný piesok. Slnko, presvitajúce pomedzi konáre vysokých
stromov, vytvára svetelnú kulisu
krásnej melódii trilkujúcich vtákov.
Melódii zmierenia. Keď zastaneme
pri hroboch našich blízkych, myseľ sa
vracia naspäť do minulosti. Na trpké
chvíle, často i pocity nezaslúženej
krivdy, ktorá aj po desaťročiach stále
bolí, sa snažíme nemyslieť. Zatláčame
ich do pozadia a zo spomienok radšej
vyťahujeme len tie krajšie. Príjemné
a veselšie.
Priestor za centrálnym krížom ako
magnet priťahuje zrak a priam drása
srdce, je doslova zakrytý kvetmi
a prežiarený množstvom kahančekov,
spomedzi ktorých vyčnievajú malé
pomníčky. Z nich na nás hľadia usmievavé detské tváričky. Kvety v rozpuku. Ich oči, ktoré iba začínali vnímať
krásu sveta, sú navždy zatvorené.
Predčasne ukončené detské životy.
Večnú uspávanku im každý večer
spievajú stromy šumom lístia svojich

konárov. Ich nohy už nikdy nevystúpia po schodoch detstva do tajomnej
ríše dospelých. Krutý osud zastavil
ich krok už na prvých stupienkoch,
ešte skôr, ako sa mohli rozbehnúť. Už
nezažijú nesmelé dotyky prvej lásky.
Nehu prvého bozku, v hanblivom tichu horúcu červeň rozpálených líc.
Z tých nevinných detských očí
hľadiacich z obrázkov na pomníčkoch
priam ohlušujúco kričí nemá otázka:
„Prečo? Prečo práve ja?“ Človek
nepozná odpoveď. Tú pozná iba ten,
kto nielen dáva, ale i berie. Na chvíľku
poteší, ale vzápätí zarmúti. Nám neprislúcha posudzovať ani odsudzovať
jeho počínanie, ktorým nám vlastne
nastavuje zrkadlo. V ňom máme
hľadať odpoveď. A nielen na tie
nespočetné „Prečo?“ Veď odpoveďou
je v podstate ON sám. Suprema Lex
– najvyšší zákon, starší ako ľudstvo
samotné.
Hovorí sa, že priniesť si domov niečo
z cintorína prináša nešťastie. No
keď pri odchode za našich chrbtom
tíško cvakne kľučka brány a svetlo
dohárajúcich sviečok nám zabliká
na rozlúčku, uvedomíme si, že sme
si predsa len z Mesta mŕtvych niečo
odniesli. Čo, to je tajomstvo každého
z nás a pri pohľade na tú vysvietenú
nádheru s pietou a vďakou v duchu
zašepkáme: „Odpočinutie večné daj
im, Pane...“
Jozef Senko

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

S tichou spomienkou
k tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme
a pri plamienku sviečky
za teba sa modlíme.
Dňa 22. októbra si pripomíname
7. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Július Béreš.

Tí, ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Smútiaca mama, sestra s rodinou
a brat s rodinou.
SPOMIENKAtkov

Predobré srdce
na svete sme mali,
ktoré vedelo nás
milovať, keby sme
láskou
zobudiť ho chceli,
neozve sa nám viackrát,
zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.
Čo z vďaky za lásku
a starostlivosť tvoju
ti môžeme dať...
hrsť krásnych
kvetov naposledy,
a potom len spomínať...
Dňa 25. októbra
uplynú 2 roky,
kedy nás navždy opustil
náš otec a starký
Štefan Krajči.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína
syn Milan a dcéra Ľubomíra
s rodinami.

SPOMIENKAtkov

Očiam ste odišli,
v srdciach ste ostali.
Dňa 4. septembra
sme si pripomenuli výročie
od smutnej chvíle,
keď nás opustili naši rodičia
Alojz Gocník – 28. výročie
a
Anna Gocníková – 11. výročie
a 20. septembra
sme si pripomenuli 7. výročie,
kedy nás navždy opustil brat
Alojz Gocník.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Dňa 12. októbra
uplynulo smutných
14 rokov od smrti
nášho drahého
manžela, otca
a starého otca

SPOMIENKAtkov

Už navždy
vám prestali hviezdy
svietiť, slnko hriať,
ale tí, čo vás mali radi,
neprestanú
na vás spomínať.
V týchto dňoch si pripomíname
24. výročie od smrti
Celestíny Melekovej.

Spomínajú dcéry, zať,
vnúčatá a pravnúčatá.
SPOMIENKAtkov

Len láska zostane,
tá smrť nepozná.
Dňa 12. októbra sme
si pripomenuli
4. výročie
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Ing. Eugen Novák.
Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou si na neho
spomínajú manželka Magdaléna
a dcéra Erika s rodinou.

Jaroslava Riesa,

ktorý nás náhle a nečakane
opustil vo veku 58 rokov.
Pri tejto príležitosti si
na neho spomínajú manželka
Helena, synovia Jarko, Milanko
a Slávko, nevesta Evka a vnúčence.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMENTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA ZADARMO
IBA V NAŠICH NOVINÁCH.

SPOMIENKAtkov

Život odišiel,
láska a bolesť
v srdci ostali.
Dňa 6. októbra
sme si pripomenuli
6. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mama, starká
a prastarká
Alžbeta Kiššová.

S láskou v srdci spomínajú dcéry,
vnuk a vnučky s rodinami a celá
smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Dňa 24. októbra
uplynú štyri roky
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša manželka, mama
a stará mama
Helena Džuganová.
Spomínajú manžel, syn, dcéra
s rodinou a sestry s rodinami.
SPOMIENKAtkov
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám
bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 7. októbra uplynulo
17 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá
Božena Šupinová.

Venujte jej s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry
Alenka a Evka s rodinami a sestra
Magdaléna s rodinou.
SPOMIENKAtkov

Všetko zmizne,
len stopy tvojej lásky
a spomienky
na predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 5. novembra
si pripomíname 3. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Červenák.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Spomína
manželka, synovia,
nevesta a vnuk.

Ak chcete spojiť príjemné s užitočným
a máte radi psíkov, príďte v sobotu 24.
októbra o 10.00 hodine do žiarskeho
útulku. Uskutoční sa Jesenné spoločné
venčenie psíkov – útulkáčov.
Venčiari vyjdú spoločne na Šibeničný
vrch. Pripravte si tak za náruč
lásky, pohladení a milého slova pre
štvornohých priateľov. Môžete priniesť
so sebou nepotrebné deky, matrace,
uteráky a všetko, čo psíkom pomôže
v zime sa zohriať. Tiež budú radi, ak im
donesiete granule, piškóty a konzervy,
aby mali plné brušká. Aktuálnych psíkov
na adopciu nájdete na webovej stránke
www.utulokziar.sk.
(r)

Okrem Cvokyho, Pichiho a Mili sa
na vás teší ďalších takmer 30 psíkov.
ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO
PREDAJA MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom
na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a
zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer priameho
predaja nehnuteľnosti – pozemku:
CKN parcela č. 2034/91 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 75 m2
( ďalej len ako „pozemok“), vytvorenej
na základe geometrického plánu č.
36648906-259/2015, vyhotoveného
firmou ALL GEO Geodetická kancelária s.r.o., IČO: 36648906, úradne overeného Okresným úradom, katastrálny
odbor dňa 28.09.2015, z pôvodnej CKN
parcely č.1813/7, zapísanej na LV č.
1136 a EKN parcely č.590/56, zapísanej
na LV č. 3327 v katastrálnom území Žiar
nad Hronom, v podiele 1/1, najmenej
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým
posudkom, ktorý nemôže byť v deň
schvaľovania prevodu mestským
zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.
Minimálna kúpna cena je stanovená
vo výške 39,77 €/m2 na základe Znaleckého posudku č.75/2015 zo dňa
30.09.2015, vyhotoveným znalcom Ing.
Jánom Šutým. Predmetný pozemok je
situovaný na Ul. SNP pred predajňou
Lidl v Žiari nad Hronom.
Bližšie informácie a podmienky
predloženia cenovej ponuky záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom – Odbor ekonomiky a
financovania – č. d.6, tel.: 045/678 71
43, na webovej stránke mesta alebo na
úradnej tabuli mesta.
(r)
ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO
PRENÁJMU MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje
svoj zámer priameho prenájmu časti
nehnuteľnosti – pozemku CKN parcela
č.531/1 – ostatné plochy s výmerou
4 374 m2, zapísanej na liste vlastníctva
č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, a to s ploche 99 m2.
Minimálna cena nájmu je stanovená vo
výške 2 €/m2/rok.
Predmetná plocha pozemku je situovaná v zastavanom území mesta Žiar
nad Hronom na Ul. Dr. Janského.
Bližšie informácie a podmienky
predloženia cenovej ponuky záujemcovia získajú na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom – Odbor
ekonomiky a financovania – č. d.6,
tel.:045/678 71 43, na webovej stránke
mesta alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)
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Polish Open: IX. International karate Grand Prix Bielsko Biala

Kadeti na súpera z Handlovej nestačili

KARATE

BASKETBAL – KADETI – DORASTENECKÁ LIGA

V dňoch 10. a 11. októbra sa stalo
poľské mesto Bielsko-Biala dejiskom
už 9. ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže v karate, ktorej súčasťou
bolo v jednotlivých kategóriách 1281
pretekárov z 102 oddielov a 21 krajín.
Pretekári z Ruska, Poľska, Maďarska,
Čiech, Slovenska, ale aj z Anglicka,
Nemecka, Malty, Nórska či z exotickej Ghany, Kataru a Egypta si spolu
zmerali sily a snažili sa získať čo
najlepšie umiestnenie v silnej
konkurencii.
Slovenské karate je vo svete známe svojou kvalitou, čo sa potvrdilo aj v oficiálnych štatistikách turnaja, na ktorom sa
Slovensko umiestnilo v počte získaných
medailí po domácom Poľsku na 2. mieste
spomedzi 21 štátov. Naši pretekári sa
opäť ukázali v dobrom svetle a svojimi
výsledkami (3 zlaté, 1 strieborná a 4 bronzové medaile) dostali MŠK Karate klub

Žiar nad Hronom v hodnotení klubov na
13. miesto spomedzi 102 zúčastnených
klubov.
Prvý deň súťaže bojovali starší pretekári,
kde Martina Tatárová a Michal Výrostko vybojovali v disciplíne kumite –
športový zápas každý po bronzovej medaile. V nedeľu k nim pridali naši mladší
pretekári ďalšie medaile. Družstvo
dievčat v kata U12 (Ester Šišková, Ivanka
Gahírová a Nelka Mladenovič) po prehre

s dievčatami z Prievidze a následne po
výhrach nad družstvami zo Škótska
a Anglicka získali ďalší cenný bronz.
V jednotlivcoch, v disciplíne cvičenie
kata – tieňový boj, pridali talentovaní
Šimon Sečkár a Ester Šišková cenné zlaté
medaile. V disciplíne kumite k nim Aris
Nikolas Čela pridal ďalšiu zlatú, Viktória
Snopková striebornú a Ivka Gahírová
bronzovú medailu.
„Úsilie len vtedy prináša ovocie, ak ho
neprestaneme vyvíjať.“ Poďakovanie
preto patrí všetkým našim pretekárom,
trénerom, rodičom a všetkým, ktorí
žiarskych karatistov podporujú a ktorí im
držia palce, pretože dosiahnuté výsledky
nášho karate klubu sú aj ich úspechom.
Prezentujú nielen mestský športový klub,
ale predovšetkým mesto Žiar nad Hronom a v dobrom svetle ukazujú nás ľudí,
ktorí tu žijeme a pracujeme.
Miloš Viglašský, tréner karate

Jesennú časť sezóny ukončili žiarski prípravkári výhrami
FUTBAL – U9

MŠK Rimavská Sobota – FK Pohronie
0:42
Góly: 0:8 Pažout 5,Čertaský 3, 0:8
Suchý,Perhač, Sekerka 6, 0:14 Kocian 4,
Čerťaský 3, Pažout 3, Bujňák 3, Hrmo,
0:12 Viglašský, Vanka, Perhač, Pittner,
Suchý 4, Sekerka 3, Kučera.
Zápas bol poznačený tým, že naši
chlapci nastúpili proti mladšej U8, takže
naši rovesníci museli hrať so staršou
kategóriou. Zápas bol jednoznačne v
našej réžii, kedy sme si v podstate robili,
čo chceli. Chlapci si zahrali, zastrieľali a
bola to len otázka skóre.
FK Pohronie – FŠ Mareka Hamšíka BB
13:5
Góly: 5:2 Kocian 3, Pažout 2, 5:0 Čerťaský
2, Sekerka 2, Líška, 1:0 Pažout, 2:3
Čerťaský 2.
Zostava: Laurov – Sekerka, Líška, Bujňák,
Čerťaský, Vanka, Sukop, Stajník, Kršiak –

ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad
Hronom 81:40 (12:8, 23:12, 29:8, 17:12)
Body: Matúš Šály 21 b., Jakub Nagy a
Ľuboš Kuchár po 7 b., Jakub Boroš 3 b.,
Jaroslav Pavol 2 b.
Odohrali sme zápas s veľmi silným
súperom, ktorý nás prevýšil hlavne vo
fyzickej sile a úspešnom zakončovaní.
Napriek tomu sme prvý polčas hrali
veľmi dobre v obrane a prehrali sme

ho len o 15 bodov, keď súper dal len 35
bodov. No v druhej časti hry Handlová
začala hrať zónovú obranu, s ktorou
sme si nevedeli poradiť. Stratili sme
viacero ľahkých lôpt a náskok súpera sa
postupne zvyšoval. Napriek tomu treba
našich chlapcov pochváliť za hru v obrane a nasadenie do zápasu. Keď búdu
poctivo pracovať aj naďalej, určite sa
dočkajú aj úspechu a zápas vyhrajú.
Karol Kučera, tréner

Pohodlné víťazstvo v Komárne,
súpera zo Žiliny sme už nezvládli
BASKETBAL – MUŽI- 1. LIGA

MBK ŽU Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom 120:90 (39:7, 28:25, 24:24, 29:34)
Body: Maroš Vrtík 28 b. (1 trojka), Jakub
Kádaši 19 b. (3 trojky), Jaroslav Praženica
Body: Maroš Minárik 21 b.(2 trojky), a Maroš Minárik (1 trojka) po 17 b., Tomáš
Maroš Vrtík 20 b.(1 trojka), Vladimír Fábry 5 b. (1 trojka), Vladimír Kašša 4 b.
Kašša 14 b., Jaroslav Praženica 13 b.,
Jozef Treml 6 b., Tomáš Fábry 5 b., Jakub Zápas sa rozhodol v 1. štvrtine, ktorú
Kádaši 3 b.(1 trojka), Marek Páleník 2 b. sme nezvládli hlavne v obrane. Súper
Po dlhej ceste do Komárna odohrali bol mimoriadne strelecky disponovaný
Žiarčania výborný zápas. Zo začiatku počas celého zápasu, napriek tomu sa
nám troch viazlo zakončovanie z blízkej naši chlapci zmobilizovali a ďalšie tri
vzdialenosti, ale keď sme túto činnosť štvrtiny hrali vyrovnanú partiu s veľmi
vylepšili, nebolo o víťazovi pochýb. silným súperom, ktorý mal pod košom
V druhom polčase sme použili väčšiu hráčov s extraligovými skúsenosťami.
agresivitu v obranne a obrannom doskakovaní, čo nám prinieslo pohodlné
Karol Kučera, tréner
víťazstvo.
BK MŠK Komárno – MŠK BK Žiar nad
Hronom 62:84 (13:16, 13:23, 20:27,
16:18)

Prvý zápas sezóny odohrali starší
minižiaci bez štyroch hráčov
BASKETBAL – STARŠÍ MINIŽIACI

Pažout, Pittner, Suchý, Kocian, Viglašský, Liga nám ukázala, kto, kde a na čom
má popracovať a určite na jar budeme
Hrmo.
kvalitnejší ako doteraz. Teší ma, že hráči,
V poslednom zápase jesennej časti ktorí prišli medzi poslednými, sa stávajú
podala žiarska futbalová prípravka pevnou súčasťou tímu. Ukazujú, že treba
U9 priemerný výkon. Napriek tomu s nimi počítať.
Maroš Pažout, tréner
sme proti kvalitnému súperovi vyhrali.

Exhibícia Žiaru proti Považskej Bystrici
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI

Dohrávka: BK MŠK Žiar nad Hronom –
IMC Slovakia Považská Bystrica 130:20
(51:10)
Body: Kret 34 b., Balogh 24 b., Ďurica 17
b., Dekýš 11 b., Holic 10 b., Tončík 10 b.,
Baláž 9 b., Šonkoľ 8 b., M. Kosmeľ 5 b.,
Krahulec 2 b.

ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar
nad Hronom 34:28 (23:15)
Body: Tončík 9 b., Kňažko 6 b., Galko a
Jozefčák po 4 b., Bielik 3 b., Štefanča 2 b.
ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar
nad Hronom 26:47 (10:29)
Body: Tončík 20 b., Štefanča 13 b., Galko
6 b., Kňažko 5 b., Melaga 2 b., Vonkomer
1 b.
Basketbalisti – starší mini odohrali
svoj prvý zápas na pôde súpera
v Banskej Bystrici. Odchádzali sme
s malou dušičkou, lebo nám chýbali

z kádra štyria hráči.
V prvom zápase sme síce prvú štvrtinu
vyhrali, ale v ďalších sme kopili jednu
chybu za druhou, nemohúcnosť streľby
a nedostatočná práca v obrane sa podpísala pod prehru. Po dohovore v šatni
bol druhý zápas už v našej réžii. Chlapci
hlavne v druhej štvrtine pridali v obrane
a hneď to bolo vidieť aj na výsledku. Aj
tak sme zahodili neskutočné množstvo
lôpt spod koša. Pochvala patrí Matejovi
Tončíkovi, ktorý odohral výborne ako
v obrane, tak aj v útoku. Prekvapil aj
Adam Jozefčák.
Valéria Fridrichová, trénerka

Množstvo chýb pripravilo Žiarčanky o víťazstvo
VOLEJBAL – STARŠIE ŽIAČKY

BK MŠK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia Považská Bystrica 107:39 (51:21)
Body: Balogh 30 b., Kret 25 b., Ďurica 18
b., Dekýš 11 b., Holic 10 b., Tončík 8 b., Od začiatku agresívne bránili po celom
Baláž 4 b., Šonkoľ 1 b.
ihrisku a hostia dokázali vyviezť loptu len
s veľkými problémami. V útoku bodovali
Premiérový
majstrovský
zápas všetci Žiarčania. Každý si z chuti zastrieľal
mladších žiakov v novej hale sa zme- a vedel sa presadiť, či už v hre jeden na
nil na basketbalovú exhibíciu. Domáci jedného, alebo po peknej presnej prinastúpili proti Považskobystričanom hrávke. Rozdiel v skóre určite neodráža
veľmi koncentrovane.
rozdiel vo výkonnosti domácich a hostí,

ale skôr obrovské nasadenie a chuť do
hry, ktorú hráči v žiarskych dresoch
predviedli. Zaslúžia si za svoju bojovnosť
a predvedený výkon veľkú pochvalu a uznanie. Len stopercentné nasadenie, či už
v tréningoch, alebo zápasoch, ich posúva
vpred za ich cieľmi v tejto sezóne.
Norbert Nagy, tréner

Do novej sezóny vstúpili Žiarčania suverénnym víťazstvom
BASKETBAL – ŽIACI

ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar nad Banskou Bystricou.
Hronom 39:88
Prvé dva zápasy na súperovej palubovke
zvládli s ľahkosťou, aj keď sa v prvých
ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar nad minútach rozbiehali pomalšie, čo súper
Hronom 39:108
ešte dokázal využiť a držal s našimi
chlapcami krok. Po polčase však už rozŽiaci BK MŠK úspešne vstúpili do novej behnutých Žiarčanov nedokázal súper
sezóny suverénnym víťazstvom nad nielen zastaviť, ale ani spomaliť. Vo vyso-

kom tempe a nátlakovej celoplošnej hre
dokázali hrať všetci naši hráči. Prezentovali sa kolektívnym výkonom a peknými akciami v útoku, ktorým zatlieskali
nielen Žiarski fanúšikovia, ale aj domáci
diváci. Za predvedený výkon patrí
poďakovanie všetkým hráčom.
Juraj Horváth, Tomáš Fábry

MŠK Žiar nad Hronom – ŠVK Tatran
Banská Bystrica 0:3 (-13, -9, -17)/0:3
(-15, -13, -12)
Zostava: Rišňovská, Turčanová, Blahyjová, Bieleková, Adamová, Balážová,
Kapiašová, Sedliaková, Filandová,
Hrčková,
Ritterová,
Prekoppová,
Krajčiová, Forgáčová, tréneri: Alena Bieliková, Monika Hrčková.
V prvom kole nového súťažného
ročníka volejbalistky MŠK Žiar nad

Hronom na domácej palubovke
privítali družstvo Banskej Bystrice.
Vyhratejšie dievčatá súpera nemali
s domácimi hráčkami žiadny problém a v oboch zápasoch vyhrali 3:0.
Domácim hráčkam nemožno uprieť
snahu, ale veľkým množstvom vlastných
chýb, hlavne na podaní a príjme, skôr
pomáhali súperovi ako svojmu
družstvu.
(r)

8

Mestské noviny | 22. október 2015

Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník X. | číslo 21 | 22. október 2015 | e-mail: mn@ziar.sk | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

Žiarski atléti na jednom podujatí
s majstrom sveta Matejom Tóthom

V prvom dvojzápase novej sezóny
Žiar víťazne

ATLETIKA

BASKETBAL – MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI - MLADŠÍ ŽIACI

mítingu sa začala bežecká akcia
Nightrun, ktorá mala tri hlavné
bežecké kategórie, a to: zážitkový
beh na 10 km, beh na 5 km, kde časť
zo štartovného poputuje na pomoc
týraným deťom a obetiam domáceho
násilia, Centru Slniečko. Poslednou
kategóriou boli detské behy Kids
cup. Na trati 5 km v juniorskej
kategórii nastúpil Ľubomír Orságh,
ktorý suverénne zvíťazil s časom
19:41 min. a svoj beh okomentoval
nasledovne: „Ešte pred začiatkom som
sa rozhodoval, či pôjdem bežať 5 km
alebo 10 km, lenže na odporúčanie
trénera som sa rozhodol pre trať 5 km.
Na štarte vedľa mňa stál môj veľký vzor
Matej Tóth, ktorý ma ťahal, takže som
predbehol väčšinu bežcov. Keď som
pri vyhlasovaní výsledkov počul moje
meno, bol som veľmi šťastný a zmohol
som sa iba na „wau“.“
Monika Mesíková

Po chodeckom mítingu v Bacúchu
sa ďalší konal v Nitre, kde si štart
nenechal ujsť ani majster sveta
v chôdzi na 50 km Matej Tóth.
Možnosť stretnúť sa s ním tak mali aj
žiarski atléti.
V kategórii prípraviek dievčat nás
reprezentovala Barborka Brnáková. Na
trati chôdza 500 m sa uchopila vedenia
hneď od prvých metrov a odpútala
sa od ostatných spolu s jej najväčšou
konkurentkou z Martina. Vedenie si
udržiavala skoro na celej trati, ale v
posledných sekundách svojej súperke
podľahla. Barborka sa umiestnila na
skvelom 2. mieste s časom 02:23 min.
zo 17 pretekárok. V mladších žiačkach
na jednom kilometri v chôdzi nastúpila
Hanka Husenicová. Na tejto trati si
Hanka zlepšila osobný rekord o 22
sekúnd a vybojovala šieste miesto s
časom 05:55 min.
Vo večerných hodinách po chodeckom

Naši karatisti vo farbách reprezentačného družstva
Anglicko, Švajčiarsko).
Karatisti z Karate klubu MŠK Žiar nad
Hronom štartovali na tomto turnaji pod
hlavičkou Slovenského reprezentačného
družstva. Najviac sa darilo Dominike
Veisovej v kategórii kadetiek do 54
kg, kde skončila na 3. mieste. Týmto
si Dominika upevnila postup na
Majstrovstvá sveta. Blízko k medaile mali
aj Nina Jelžová, ktorá nakoniec prehrala
boj o tretie miesto (kadetky nad 54 kg)
a Michal Výrostko, ktorý skončil na 7.
mieste (juniori do 68 kg).
Sme veľmi radi, že výkony našich
pretekárov
neušli
pozornosti

ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK Žiar
nad Hronom 39:77 (18:29)
Body: Holic 17, Ziman 16, Ďurica 14,
Balogh 10, Šonkoľ 8, Dekýš 6, Kret 4,
oboch zápasov dokázali Bystričania
Baláž 2.
s hosťami držať krok. Žiarčania dokázali
Žiarčania odohrali na palubovke s pribúdajúcimi minútami svoj výkon
Banskej Bystrice prvý dvojzápas vystupňovať. Na ihrisku ukázali veľký
v novej sezóne. Pre zranenia prehľad, keď sa vedeli nájsť presnými
a choroby nastúpili v značne prihrávkami, či už v postupnom
útoku, alebo v rýchlom protiútoku.
oklieštenej zostave.
V prvom zápase sa k tomu ešte zranili Pohodlne sa presadzovali aj v hre jeden
Kret a Michal Kosmeľ, takže druhý na jedného. Prevalcovali postupne
zápas už nemohli Žiarčania vôbec ani domácich svojou agresívnou obranou
striedať. Chlapcom patrí za výkon, a veľmi efektívnym útokom. Dokázali
ktorý predviedli, absolútna pochvala. presne zakončiť nielen spod koša, ale
Hrali s veľkým nasadením a agresivitou, ukázali aj pomerne presnú streľbu
behali a bojovali o každú jednu loptu. z poľa. Potešujúci je fakt, že bodovo sa
Na palubovke sa ukázal veľký rozdiel dokázali presadiť všetci hráči.
Norbert Nagy, tréner
vo výkonnosti, keď len v úvode

Pozvánka
na volejbalové majstrovské zápasy

KARATE

V dňoch 3. a 4. októbra sa v Chorvátskej
Rijeke uskutočnil 15. ročník Karate
Croatia Open, ktorý je nominačným
turnajom pre kategórie kadetov,
juniorov a U21 na Majstrovstvá
sveta 2015 (Jakarta, Indonezia), a
zároveň na Majstrovstvá Európy 2016
(Limassol, Cyprus). Turnaj patrí medzi
najlepšie obsadené turnaje v Európe.
Zúčastnilo sa ho 170 klubov a
reprezentácií zo 16 krajín (Chorvátsko,
Taliansko, Srbsko, Francúzsko, Maďarsko,
Slovensko, Bosna a Hercegovina,
Macedónsko, Slovinsko, Rakúsko, Čierna
Hora, Nemecko, Ukrajina, Bulharsko,

ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK Žiar
nad Hronom 29:90 (13:37)
Body: Ďurica 25, Kret 12, Baláž 10, Holic
10, Šonkoľ 9, Ziman 9, Balogh 7, Dekýš
6, M. Kosmeľ 2.

Dominika Veisová.
reprezentačných trénerov, a tak naši
pretekári robia dobré meno nášmu
klubu i mestu aj vo farbách Slovenskej
reprezentácie.
Ľubomír Striežovský, tréner

Vo l e j b a l o v ý
klub MŠK Žiar
nad Hronom
vás pozýva na
m a j s t rovs ké
zápasy, ktoré
sa uskutočnia:

nad Hronom – VA Žilina „A“ o 9.00
hod. v telocvični Gymnázia M. Rúfusa.

Nedeľa 25. októbra:
•dvojzápas kadetiek MŠK Žiar nad
Hronom – AC Žilina o 13.00 hod.
v Športovej hale,
•dvojzápas mladších žiačok MŠK Žiar
Sobota 24. októbra:
•dvojzápas junioriek MŠK Žiar nad nad Hronom – TJ ŠK VK Krupina „B“
Hronom – VK Cele Group Stropkov o 9.00 hod. v telocvični Gymnázia M.
Rúfusa.
o 11.00 hod. v Športovej hale,
VK CELE GROUP Stropkov
•dvojzápas starších žiačok MŠK Žiar

Výkonnosť volejbalových nádejí sa zvyšuje
VOLEJBAL – MLADŠIE ŽIAČKY

V sobotu 10. októbra sa družstvo
mladších žiačok Volejbalového klubu
MŠK Žiar nad Hronom zúčastnilo na
turnaji v Žiline. Turnaja sa zúčastnilo
osem družstiev rozdelených do dvoch
4-členných skupín.
Naše dievčatá úspešne vstúpili do
turnaja, keď v prvom zápase vyhrali
s Čadcou „B“ 2:0. V druhom zápase
ťahali za kratší koniec a s družstvom
AC UNIZA Žilina prehrali 2:1, keď súper
hlavne dobre podával. V poslednom
zápase v skupine nastúpili naše hráčky
proti družstvu ZŠ Martinská „A“ a opäť
zvíťazili 2:0. Žiarčanky skončili na
druhom mieste v skupine a v ďalšom
zápase hrali proti víťazovi z druhej
skupiny, domácemu družstvu VA Žilina.
Ako sa neskôr ukázalo, toto bol najlepší
zápas na turnaji, predčasné finále, kde
obe družstvá bojovali, ukázali pekné
volejbalové momenty. Dramatickú
koncovku v tajbrejku lepšie zvládli naše

dievčatá a zápas vyhrali 2:1. Vo finále
sa stretli opäť s družstvom AC UNIZA
Žilina. Prvý set získali Žilinčanky znova
dobrým a účinným podaním, v druhom
sete sa prebrali aj naše žiačky a celý set
vyhrávali, ale opäť v koncovke nezvládli
príjem podania a prehrali set 26:24 a celý
zápas 2:0.
Naše dievčatá dobrým prístupom
k zápasom počas celého dňa dokázali,
že ich výkonnosť sa zlepšuje a ak budú
pokračovať v nastúpenom trende,
v budúcnosti môžu dosahovať dobré
výsledky.
Alena Bieliková, trénerka
Konečné poradie prvej štvorky: 1. AC
UNIZA Žilina, 2. MŠK Žiar nad Hronom, 3.
VA Žilina, 4. Považská Bystrica
Zostava VK MŠK: Balážová, Kukučková,
Krajčiová,
Forgáčová,
Hrčková,
Sečkárová, Šestáková, Bartfayová,
Čamajová, Tatárová, tréneri: Alena
Bieliková a Eva Bieliková.

