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V tomto čísle:
PREDSTAVUJEME KANDIDÁTOV
NA PRIMÁTORA

V novembrových voľbách sa o vašu dôveru
budú uchádzať traja kandidáti na post primátora. Všetkým sme poskytli rovnaký priestor
a tak si na stranách 4 a 5 prečítate aj to, s akým
programom idú do volieb.

Tohtoročný jarmok patril k najväčším

OD JANUÁRA PRIJMÚ DO JASLÍ VIAC DETÍ

STRANA 2
Od januára by sa mal počet detí prijatých
do jaslí zvýšiť. Služba detských jaslí je najmä
pre tých rodičov, ktorí sú ekonomicky aktívni.
Viac na 3. strane.

Vyžrebovali nájomcov nových bytov

ODPOČET VOLEBNÉHO PROGRAMU
PRIMÁTORA MESTA

Súčasný primátor išiel do predchádzajúcich
volieb s programom, ktorý sa skladal z 23 bodov. Prinášame vám jeho odpočet podľa jednotlivých bodov. Strany 6 a 7.
V OSADE DOZERAJÚ NA PORIADOK
RÓMSKE OBČIANSKE HLIADKY

Mesto od polovice októbra oficiálne spustilo
projekt Rómskych občianskych hliadok. Šesť členov hliadky bude dozerať na poriadok v osade
Pod Kortínou. Strana 3.

STRANA 2

Divadlo Štyria na kanape
Zaručene neverná komédia s hviezdnym obsadením
Streda 12. novembra o 19.00 hod.
Dom kultúry – Námestie Matice slovenskej
Ceny vstupeniek: 14€/17€

2

SPRAVODAJSTVO

21. október 2014 | Mestské noviny

Po jarmoku pribudlo do mestskej kasy viac ako 40-tisíc eur
Žiarsky jarmok, ktorý sa uskutočnil v dňoch
10. a 11. októbra, sa stal tretím najväčším
v jeho novodobej histórii. Do mestskej kasy tak
pribudlo 44-tisíc eur.
Čo do počtu predaných miest, najväčšie jarmoky
sme mali v Žiari nad Hronom iba v rokoch 2002
a 2005, keď sa predalo viac ako 650 jarmočných
miest. „Tento rok sme predali 601 jarmočných
miest. Preto si právom môžeme povedať, čo
sa týka rozlohy a počtu predaných miest, že
Žiarsky jarmok patrí medzi najväčšie jarmoky
v banskobystrickom kraji,“ konštatuje Ján Žiak,
riaditeľ jarmoku. Kým náklady na organizáciu jarmoku sa pohybujú do sumy 12,5-tisíca eur, príjem
od trhovníkov do mestskej kasy je 44-tisíc eur.
„Pre porovnanie, v rokoch 2009 až 2013 sa príjem
pohyboval od 36 do 41-tisíc eur. Minulý rok sme
predali 500 jarmočných miest, z čoho bol príjem
do rozpočtu mesta vo výške necelých 41-tisíc eur,“
vyratúva Ján Žiak.
Aj tento rok bol tovar ponúkaný v stánkoch pestrý.
„Za posledné roky je to rovnaké. Zaznamenávame
úbytok textilu, predaj obuvi, kabátov a kožušín.
Naopak, nárast je v ponuke s cukrovinkami, medo-

vinou a obľube sa tešia aj remeselníci,“ vymenúva
Žiak a dodáva: „Občerstvenie je na jarmoku z roka
na rok kvalitnejšie a chutnejšie. Návštevníci si mali
naozaj z čoho vyberať. V ponuke nechýbali lokše,
zemiakové placky, párance a mäsové jedlá ako
klobásy, hurky, pečené prasiatko, kačica, kolená
či ražniči.“

Vínny festival si našiel
svojich priaznivcov
Kým pre dospelých je neodmysliteľnou súčasťou
jarmoku koštovka burčiaku, deti a mládež
sústredia svoju pozornosť na kolotoče. Najmenší
si mohli vyskúšať detskú manéž či vláčik, pre
starších boli v ponuke aj také adrenalínové atrakcie ako booster, extreem či centrifuga. Po prvýkrát
sa v tomto ročníku uskutočnil aj Žiarsky festival
vína, ktorý môžeme označiť za úspešný. Novinka
si tak pravdepodobne nájde miesto v dramaturgii
jarmoku aj v budúcich rokoch.
Aj tento rok vykonával Regionálny úrad
verejného zdravotníctva kontrolu predajcov. „U
jedného predajcu s cukrovinkami, konkrétne pre-

Byty v obytnom súbore Sever už majú svojich nájomcov

Pred žrebovaním sa museli všetci zaregistrovať.
Dlho očakávané žrebovanie nájomných bytov na severe mesta sa uskutočnilo v stredu
15. októbra. Do finálneho žrebovania o 48 bytov postúpilo nakoniec 50 žiadateľov.
Účasť žiadateľov na žrebovaní bola nutná.
Do žrebovania pritom postúpili iba tí, ktorí zaplatili finančnú zábezpeku vo výške 615 eur.
Žiadatelia o byt boli poriadne nedočkaví, veď
prví piati sa zaregistrovali už hodinu pred samotným žrebovaním. Aj keď komisia po posúdení
vybrala 73 žiadostí, po splnení kritérií a zaplatení
finančnej zábezpeky išlo nakoniec do finálneho
žrebovania iba 50 žiadateľov. Tí si vyberali zo 48
nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v dvoch
bytových domoch. Dvaja, ktorí pri žrebovaní nemali dostatok šťastia, sa stali náhradníkmi.
Prvého majiteľa nového nájomného bytu
vyžreboval primátor Peter Antal. Šťastie sa usmialo na Moniku Mercovú, ktorá si vybrala byt
v šedom bytovom dome. Prvá žiadateľka následne
vyžrebovala ďalšieho a takto sa postupovalo, až
kým neboli rozdelené všetky byty. Poslednou
vyžrebovanou bola Petra Ondrušíková, ktorej
zostal posledný voľný byt, a to bezbariérový 2-izbový na 1. poschodí. „Som veľmi rád, že už máme

Žiarsky festival vína sa na prvýkrát vydaril.
daj koláčov, zistili hygienici porušenie podmienok
predaja. Predajný tovar nemal v chladiacom boxe,
preto musel uzavrieť prevádzku a opustiť jarmok,“
konkretizuje Ján Žiak.
Hoci celý jarmok možno hodnotiť ako vydarený,
aj tento rok sa vyskytli menšie krádeže. „Zaznamenali sme odcudzenie či stratu mobilu, ruksaku, ale
aj finančnej hotovosti. Bez takýchto incidentov sa
však nezaobíde žiadny jarmok,“ dodáva na záver
Žiak.
(li)

Nákupné centrum otvoria
v polovici novembra

Žrebovanie bolo aj za účasti verejnosti.
žrebovanie za sebou,“ povedal primátor Peter
Antal a dodal: „Výstavbu nových nájomných bytov som pre Žiar nad Hronom považoval za veľmi
dôležitú. Posledné nájomné mestské byty boli do
užívania odovzdané v roku 1998 a odvtedy žiadna
komplexná výstavba v rámci mesta nebola.“ Ako
ďalej primátor priznal, žiadostí na pridelenie
bytu bolo veľmi veľa a dlho vedeniu mesta trvalo
vymyslieť spravodlivý postup prideľovania bytov. „Chceli sme dať šancu skutočne každému.
A robiť poradovníky sme nechceli, pretože tie
sa dajú vždy spochybniť. Rozhodol som sa preto pre verejné žrebovanie.“ Keďže byty budú
financované zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
pravidlá boli určené zákonom. „Mojou ambíciou
je neskončiť pri výstavbe dvoch bytových domov.
Chcem, aby sa vo výstavbe pokračovalo,“ dodal
Peter Antal.
Onedlho bude pri obytnom súbore Sever vybudovaná najväčšia obchodná prevádzka siete potravín Coop Jednota na území mesta, ktorá bude
mať rozlohu až 900 metrov štvorcových. V krátkom čase bude vedenie mesta riešiť aj technickú
vybavenosť, ktorá sa týka detí.
(li)

Vizualizácia.
Jednopodlažná budova nového obchodného
centra, s ktorej výstavbou sa v týchto dňoch
finišuje, bude oficiálne otvorená 13. novembra. V Retail boxe Žiar nad Hronom bude mať
svoju prevádzku sedem predajní.
Investorom projektu je bratislavská spoločnosť
KLM real estate. Podľa predsedu predstavenstva,
Vladimíra Bučeka, v novom nákupnom centre
budú sídliť obchody Planeo Elektro, KIK, Tedi, DM
Drogerie, Pepco, Super ZOO a predajňa obuvi
Deichman. Pôvodne sľubované potraviny sa
v prevádzkach nebudú nachádzať, keďže tie sú
už v okolí dobre etablované. Ako však pred časom
Buček uviedol, pred nákupným centrom bude
k dispozícii približne 70 parkovacích miest.
Oficiálny názov nového obchodného centra retailového typu bude Retail box Žiar nad Hronom.
„Pre nás je dôležité, aby projekt bol úspešný pre
nájomcov, ktorí tam budú mať svoje prevádzky a
pre ľudí v Žiari nad Hronom a z okolia, aby sa tam
príjemne cítili a radi chodili za nákupmi. Názov nie
je až tak dôležitý, ľudia si napokon nazvú budovu
podľa seba,“ podotkol Vladimír Buček.
(li)
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Žiar má svoje rómske občianske hliadky

Mesto spustilo projekt rómskych hliadok, členom je aj Valér Šarközi.

Mesto Žiar nad Hronom oficiálne spustilo
projekt Rómskych občianskych hliadok.
V osade Pod Kortínou bude žiarskej polícii
asistovať šesť členov hliadky priamo z rómskej
komunity.
Cieľom zriadenia takejto hliadky je najmä
zníženie trestnej činnosti či udržovanie verejného
poriadku v osade. Oficiálneho spustenia projektu sa zúčastnil primátor mesta Peter Antal,
viceprimátor Emil Vozár, Maroš Balog z Úradu
splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Valér
Šarközi, člen hliadky a Miriam Mezeiová, autorka
projektu v našom meste.
Projekt Rómskych občianskych hliadok spustilo
mesto oficiálne v pondelok 13. októbra. „Pracovné zmluvy sme podpísali so šiestimi rómskymi
pracovníkmi, ktorí vzišli z výberového konania,“
informoval primátor Peter Antal a ďalej spresnil:
„Úlohou člena hliadky bude pracovať s komunitou v osade Pod Kortínou v oblastiach, v ktorých
nepôsobia terénni sociálni pracovníci. Je to najmä
ochrana verejného poriadku, ochrana súkromného a verejného majetku, ochrana detí a mládeže
a ochrana životného prostredia. Už dlhšiu dobu
sa snažíme sami určitým spôsobom učiť ľudí
z tohto prostredia základným pravidlám, ktoré
majú dodržiavať v rámci osady. Zdôrazňujeme,
že odpad musí končiť v kontajneroch, čo sa nám
aj podarilo. Avšak na to, aby toto bolo dlhodobo
udržateľné, potrebujeme práve takýchto ľudí ako

máme v hliadke.“ Rómske občianske hliadky budú
zatiaľ v teréne pôsobiť jeden rok. „Ak si niekto
myslí, že sa raz niekedy problém v osade Pod
Kortínou vyrieši sám, tak sa veľmi mýli. Myslím si,
že takýmito malými krokmi a prácou s komunitou dokážeme znovu vrátiť stav, ktorý tu bol pred
niekoľkými rokmi. Pre mňa je veľmi dôležité, aby
sa členovia hliadok zamerali najmä na mládež, na
deti, ktoré v osade vyrastajú. Aby ich upozorňovali
na negatívne javy, ktoré sa v rámci osady vyskytujú, a to je aj fetovanie detí. Toto chceme nejakým
spôsobom odstrániť,“ prízvukoval primátor.

Výberového konania sa zúčastnili
aj obyvatelia z osady
Členovia rómskych občianskych hliadok budú
spolupracovať s príslušníkmi mestskej polície,
štátnej polície a s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. V rámci organizačnej štruktúry boli
zaradení pod MsP, ich priamym nadriadeným
tak bude náčelník MsP. „Členovia hliadky majú
byť tými, ktorí budú políciu upozorňovať na
negatívne javy v rámci osady, pretože máme
obmedzený počet mestských policajtov, ktorí
by mohli byť permanentne v osade dohliadať
na poriadok. Toto je presne ten spôsob, ktorým
posunieme osadu niekde ďalej,“ podotkol ďalej
Antal. Aj keď členovia hliadky nemajú kompetencie priamo zasahovať, budú negatívne javy
zachytávať hneď v počiatku. „Obyvatelia spod
Kortíny už o vzniku takejto hliadky vedia, niektorí sa dokonca zúčastnili výberového konania.
Nestretol som sa zatiaľ s negatívnymi reakciami,“
dodal primátor.

V teréne budú dvojčlenné hliadky
pôsobiť na zmeny
Projekt Rómskych občianskych hliadok sa bude
realizovať od 1. októbra tohto roku do konca
septembra 2015. Projekt je vo výške 55-tisíc eur,
mesto sa na ňom podieľa 5 % spolufinancovaním.
„Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej
inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom roz-

voja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity,“ vysvetlila autorka projektu, Miriam Mezeiová a dodala: „Výkon
činnosti člena hliadky je zameraný najmä na
monitoring lokalít, ktoré sú zahrnuté do projektu
a na dodržiavanie zákona, domového poriadku,
na zabránenie rozširovania nelegálnych skládok
v okolí rómskych obydlí a komunikácia a poskytovanie základných rád klientom.“ Dvojčlenné
hliadky budú v teréne pôsobiť na zmeny, a to v
pracovných dňoch v čase od 6. rána do 22. hodiny
večer. K dispozícii budú mať aj mobilný telefón
a oblečenú rovnakú rovnošatu.

Najväčším problémom je fetujúca
mládež
„V Žiari nad Hronom je približne 1300 Rómov,
pričom problematických je ich asi 400,“ spresnil
Maroš Balog, podľa ktorého nie všetci v Žiari
potrebujú pomoc a aby na nich niekto dával pozor. „Práve tá menšia komunita, ktorá sa nachádza
v lokalite Pod Kortínou, musí vidieť pozitívne vzory. Aj to je rozmer hliadky. Problém sa nevyrieši
sám a za krátky čas, ale minimálne Žiar patrí medzi
samosprávy, ktoré len nekonštatujú, že je tu ten
problém, ale pomalými krokmi mení celú túto situáciu,“ dodal.
Jedným zo šiestich členov hliadky je aj Valér
Šarközi. On sám si nemyslí, že by bol problém pri
spolupráci s ľuďmi z osady. „Patríme tam aj my,
členovia hliadky, vyrastáme tam a väčšinou sa
všetci poznáme. Myslím si, že na základe toho, že
som Róm, tak ma budú brať inak a inak brať môj
názor, ako keby im ho prezentoval neróm. Vedia, že
im nechcem ublížiť, ale chcem im ukázať správnu
cestu,“ skonštatoval a konkretizoval najväčšie
problémy, ktoré sú v osade: „Najväčšie problémy,
ktoré je v osade potrebné riešiť, sú hlavne maloleté deti, ktoré fetujú, ďalej nelegálne skládky a
záškoláctvo. Každé dieťa má nárok na dobrý život
a nemalo by sa ničiť vreckom na ústach.“
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
(li)

Počet prijatých detí v jasliach sa od januára zvýši

Už niekoľko týždňov trávia jasličkári čas vo
vynovených priestoroch. Prestavbu sociálnych
zariadení ako aj rekonštrukciu ostatných častí
zaplatilo mesto z vlastného rozpočtu.
Počas prestavby sociálnych zariadení sa vymenili zastaralé umývadlá, batérie a záchodové
misy. Rekonštrukciou prešiel aj sprchový kút
a v kúpeľňovej časti sa vymenila podlahová krytina a urobili sa nové stierky. Deťom sú k dispozícii aj nové komody či skrinky s úložným priestorom. „Na prestavbu bolo z mestského rozpočtu
vyčlenených 10-tisíc eur,“ informuje vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa, Monika Minárová

a dopĺňa: „Hlavným zámerom bola rekonštrukcia
sociálnych zariadení tak, aby nám umožnila
rozšíriť kapacitu jaslí, ale aj zkomfortniť priestory,
ktoré opatrovateľky používajú pri starostlivosti
o deti.“
Detské jasle v nedávnom období prešli
zvýšeným poplatkom, čo bolo, samozrejme, vnímané aj negatívne. „Pri vysvetľovaní, prečo sa
poplatok zvýšil, sme sľubovali rodičom, že mesto
túto službu nemieni zrušiť. Naopak, chce ju udržať
a chce ju zmodernizovať a skvalitniť. Myslím si,
že rodičia sami môžu vidieť, že mesto má záujem
priestory zariadenia udržiavať na takej úrovni, aby
boli spokojní a že opatera je poskytovaná na odbornej a kvalitnej úrovni,“ zdôrazňuje Minárová.
Od januára by sa mal počet detí prijatých do
jaslí zvýšiť. „Záujem o umiestnenie dieťa do jaslí
zo strany rodičov stále pretrváva. V súčasnej dobe
už evidujeme 18 detí, ktoré by mohli od januára
nastúpiť. V prvom rade je však potrebné vnímať
službu detských jaslí pre tých rodičov, ktorí sú
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ekonomicky aktívni. To znamená, že sa vracajú
do svojho zamestnania, resp. do nového. V takom prípade si túto službu môžu dovoliť zaplatiť
z príspevku na dieťa, ktoré matka poberá do veku
3 rokov dieťaťa,“ dodáva Monika Minárová, ktorá
vníma detské jasle ako podporu rodinnej politiky
zo strany samosprávy.
Rekonštrukcia žiadnym spôsobom neobmedzila
chod detských jaslí, keďže sa uskutočnila v rámci
prázdninové uzatvorenia škôlky. „Majstri, ktorí
rekonštrukciu realizovali, boli veľmi šikovní, stihli to do troch týždňov. Po prázdninách sme tak
jasličky stihli otvoriť v naplánovanom termíne,“
vysvetľuje Lucia Janeková, vedúca detské sestra
a konkretizuje: „V súčasnosti je do detských jaslí
umiestnených 16 detí vo veku od 6 mesiacov do
2 rokov, čo je aj kapacita zariadenia. Rodičia si
vynovené priestory hneď všimli, boli sa v priestoroch popozerať a niektorí dokonca ľutovali, že ich
detičky už od septembra išli do škôlky.“
(li)
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 2014

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
V Žiari nad Hronom máme päť volebných
obvodov: 1. volebný obvod Etapa, 2.
volebný obvod Stred, 3. volebný obvod
Centrum II + stará časť mesta, 4. volebný
obvod Pod vŕšky a 5. volebný obvod IBV +
Šášovské Podhradie.
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 1
1. Monika Balážová, Mgr.,
44 r., učiteľka, SDKÚ – DS
2. Veronika Balážová, PaedDr.,
61 r., pedagogička, NEKA
3. Dušan Bosák, Ing., 43 r., SZČO, SNS
4. Karol Dekýš, 34 r., vedúci dopravy, ĽS - NS
5. Alžbeta Dovcová, Mgr.,
27 r., učiteľka, ĽS – NS
6. Pavol Hromádka, 37 r., zámočník, ĽS - NS
7. Pavol Kollár, 56 r., podnikateľ, SMER – SD
8. Samuel Kováč, Mgr., 26 r.,
inštruktor sociálnej rehabilitácie, NEKA
9. Ladislav Kukolík, MUDr.,
57 r., lekár, NEKA
10. Štefan Kysel, Ing., 29 r., SZČO, ĽS – NS
11. Miroslava Matoušeková, 32 r.,
trénerka kulturistiky a fitnes, SIEŤ
12. Adriana Ošustová, 44 r., technička,
SMER – SD
13. Peter Pilčík, PhDr.,

34 r., projektový manažér, KDH
14. Martin Sklenka, Mgr.,
36 r., podnikateľ, SMER – SD
15. Branislav Šťastný, Ing.,
45 r., vyšetrovateľ polície, NEKA
16. Judita Tabernausová, Bc.,
46 r., administratívna pracovníčka, SNS
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 2
1. Jaroslav Baran, 42 r., SZČO, ĽS - NS
2. Viera Biela, Bc., 62 r., dôchodkyňa,
SMER – SD
3. Peter Dubeň, Ing.,
51 r., informatik, NEKA
4. Ivan Hrdý, Ing., 54 r., projektant, TIP
5. Monika Kopčová, Mgr.,
46 r., klinická logopédka, NEKA
6. Norbert Nagy, Mgr.,
39 r., stredoškolský učiteľ, NEKA
7. Ivo Osvald, JUDr., 57 r., právnik, SIEŤ
8. Aurelius Rozina, Ing.,
40 r., manažér, SMER – SD
9. Miroslav Rybársky, Ing.,
53 r., investičný pracovník, NEKA
10. Miloš Slávik, 53 r., športový tréner, NEKA
11. Stela Šeševičková,
49 r., živnostníčka, SMER – SD

12. Jozef Tomčáni, 58 r., živnostník,
SMER – SD
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 3
1. Mária Biesová, Ing.,
50 r., lesná inžinierka, SDKÚ - DS
2. Jozef Búš, 57 r., robotník, NEKA
3. Katarína Dekýšová, Mgr.,
49 r., učiteľka, SDKÚ - DS
4. Miroslav Grznár, 48 r., konateľ, SIEŤ
5. Gabriela Hajdoniová, Mgr.,
45 r., verejná zdravotníčka, SMER – SD
6. Ján Hlavatý, Ing., 64 r., dôchodca, KSS
7. Vladimír Ihradský, Ing.,
29 r., manažér, SNS
8. Ján Keher, MUDr., 56 r., lekár, SIEŤ
9. Rastislav Kravár, JUDr.,
42 r., štátny zamestnanec, NEKA
10. Miroslava Lovecká, 33 r., referentka,
SMER – SD
11. Soňa Lukyová, Bc., 57 r.,
inštruktorka sociálnej rehabilitácie, SDS
12. Rastilav Uhrovič, Ing.
33 r., podnikateľ, NEKA
13. Emil Vozár, Ing., 60 r., riaditeľ, SMER – SD

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 4
1. Milan Gocník, JUDr., 36 r., advokát, NEKA
2. Vladimír Mihál, Mgr.,
45 r., výsluhový dôchodca, NEKA
3. Robert Mihok, Ing.
44 r., prokurista, NOVA
4. Štefan Muha, Ing., Bc.,
50 r., učiteľ, SMER – SD
5. Daniela Štrasserová,
53 r., ekonómka, SIEŤ
6. Stella Víťazková, Ing., 49 r., SZČO, NEKA
7. Adriana Zliechovcová, Ing.,
45 r., vysokoškolská pedagogička, SIEŤ
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 5
1. Vladimír Fabo, Mgr.,
45 r., stredoškolský učiteľ, NEKA
2. Štefan Hrdý, 63 r., dôchodca, KSS
3. Juraj Krátky, Ing.,
45 r., projektový manažér, NEKA
4. Anna Lišková, Mgr.,
40 r., právnička, SMER – SD
5. Peter Sládeček,
45 r., stavebný technik, SIEŤ
6. Michal Žurav, Ing.,
45 r., štátny zamestnanec, SNS

Predstavujeme kandidátov na post primátora mesta
Mestská volebná komisia v Žiari nad Hronom zaregistrovala
do volieb, ktoré sa uskutočnia 15. novembra, týchto kandidátov
na post primátora mesta: 1. Peter Antal, nezávislý kandidát, 42
rokov, súčasný primátor mesta, 2. Miroslav Grznár, kandidát
strany Sieť, 48 rokov, konateľ, 3. Radovan Jakúbek, kandidát
strany ĽS – Naše Slovensko, 37 rokov, konštruktér.

Mgr. Peter Antal
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post
primátora mesta Žiar nad Hronom?
Kandidovať na primátora som sa rozhodol
už v roku 2012, kedy sa funkcie vzdal Ivan
Černaj a ako jeho zástupca som sa na pol roka
stal tzv. zastupujúcim primátorom. Vtedy som
mal možnosť zistiť, čo je to riadiť mesto a jeho

Z iniciatívy Mestských novín sme vytvorili priestor pre všetkých
troch kandidátov, ktorým sme položili rovnaké otázky. Všetkým trom
uverejňujeme texty za rovnakých podmienok, to znamená, že všetci
majú uverejnený rozsah textu na 1/2 strany v novinách a k tomu
fotografiu. Ich odpovede vám prinášame práve v tomto vydaní novín.

organizácie a dobre si rozmyslieť, či takúto
zodpovednosť dokážem niesť. Primátorom
som sa nechcel stať na jeden rok, preto znova
kandidujem, aby som v začatej práci pokračoval.
V roku 2013 som do kampane išiel s programom
tzv. Dobrého mesta. Čiže mesta, v ktorom vládne
pokoj, spolupráca, mesta bez škandálov, hádok,
mesta, ktoré sa rozvíja a rieši problémy jeho
obyvateľov. Už vtedy som hovoril, že 23 bodov,
ktoré ponúkam ako volebný program, presahuje
obdobie jedného roka, pretože za jeden rok sa
nedá stihnúť urobiť všetko. Napriek tomu sme
70 % z tohto programu zvládli, ostatné body sú
rozpracované, samozrejme, že ich chcem ukončiť.
Aj preto kandidujem znova za primátora. Aby
sme pokračovali v Dobrom meste.
Aké riešenia ponúkate Žiarčanom (s akým
programom idete do volieb)?
Program podrobnejšie predstavím počas
oficiálnej kampane. Môžem povedať, že bude
opäť vychádzať z konceptu Dobrého mesta.
Bude tam niekoľko bodov, ktoré som mal
v programe aj v roku 2013. Keďže sú náročné, ich
príprava a realizácia si vyžaduje niekoľko rokov.
Začali sme na nich robiť a dokončili by sme ich
v nasledujúcom volebnom období. Ako napríklad
rekonštrukciu športovísk. Napríklad hala by mala
byť rozšírená a zrekonštruovaná budúci rok.
Taktiež už v roku 2015 chcem opraviť značnú
časť chodníkov v meste. Myslím, že sú v hroznom
stave a je potrebné urobiť už masívnejšiu
rekonštrukciu. Podobne ako na Hviezdoslavovej
ulici chceme postaviť ďalšiu oddychovú zónu,
teraz na Etape. Bude mať iný charakter, no taktiež
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bude súžiť na relax a stretávanie sa ľudí. No
a mojim najväčším predsavzatím je vysporiadať
sa s nelegálnou osadou Pod Kortínou najneskôr
do konca volebného obdobia. Samozrejme,
v súlade s podporou poskytovanou štátom alebo
EÚ. Nebudem robiť prázdne vyhlásenia, že ju
dokážem okamžite zlikvidovať, lebo ak by to
bolo možné, ja alebo môj predchodca by sme to
už urobili, tak ako väčšina primátorov a starostov
na Slovensku, ktorí majú ten istý problém.
Vieme veľmi dobre, že 400 ľudí nie je možné
len tak vyhnať. Na druhej strane, ani štát už
dlho nemôže tolerovať protizákonné zaberanie
pozemkov a stavbu provizórnych chatrčí. Tento
problém riešime aj so zástupcami vlády, preto
som optimista, že počas ďalšieho volebného
obdobia by mohla osada zmiznúť.
Prečo by Žiarčania mali voliť práve vás?
Samozrejme, že je jedine ich vec, koho budú
voliť a či vôbec budú voliť. Ak by sa však mali
rozhodnúť pre mňa, tak možno aj pre to, že už
vedia, čo odo mňa môžu čakať. Že som primátor,
ktorý venuje plnú pozornosť každému problému.
Tak ako projektu Centra zhodnocovania odpadov
za 20 miliónov eur, tak aj každému výtlku na
ceste, koseniu mesta, či natretiu nejakého
zábradlia. Pre mňa má všetko význam, lebo ako
zvyknem hovoriť – aj z drobných vecí sa skladá
mesto. No a možno aj preto by mohli voliť mňa,
že som za rok dokázal, že ponúkam realitu, nielen
politické sľuby, pretože môj volebný program
reálne plníme. A na záver – možno aj preto, že
sa porozprávam s každým, kto sa rozprávať chce,
vypočujem každého, kto mi niečo chce povedať.
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Prečo ste sa rozhodli kandidovať na
post primátora mesta Žiar nad Hronom?
Kandidovať na post
primátora
mesta
Žiar nad Hronom
som sa rozhodol po
dôkladnom zvážení.
Plne si uvedomujem zodpovednosť,
ktorá z tejto funkcie
plynie a zodpovedne
prehlasujem, že som
Miroslav Grznár
pripravený čeliť problémom a ponúknuť
riešenia potrebné na zvrátenie pretrvávajúcej
stagnácie, spôsobenej dlhodobým a ležérnym
prístupom vedenia mesta. Priznám sa, že som
si spravovanie mesta predstavoval úplne ináč,
ako to bolo doteraz. Mám pocit, že samospráva je „vlastný podnik“ a málo informuje
občanov o svojich rozhodnutiach, zásadných
veciach a zamýšľaných krokoch v investíciách,
a preto sú občania pasívni, nakoľko majú málo
alebo nemajú žiadne informácie. V prípade,
že budem vo voľbách úspešný, budem prioritne iniciovať zmenu rokovacieho poriadku
v mestskom zastupiteľstve, a to ohľadom aktívnej
účasti občanov pri prerokovaní všetkých bodov,
týkajúcich sa aktivít v meste, aby sa občania
mohli priamo pri prerokovávaní zapojiť do rozhodovacieho procesu, a nie až po schválení sa
len dodatočne vyjadriť v diskusii. Jednoducho

povedané, dosiahnuť väčšiu aktivitu občanov na
správe vecí samosprávy v našom meste. Chcel by
som svoje skúsenosti a vízie – pracovné alebo
športové, ktoré som doteraz vo svojom živote
premieňal na realitu, realizovať v prospech nášho
mesta v jeho kultúrnom, športovom a sociálnom
napredovaní.
V budúcnosti sa už nemôže opakovať, že sa
mesto dostane do zlej finančnej situácie, dokonca pod hrozbu nútenej správy na základe nesprávnych rozhodnutí funkcionárov a poslancov
mesta, pričom občania nebudú poznať príčiny
a dôvody. Takíto správcovia nášho mesta by nemali dostať mandát od voličov na ďalšie obdobie. Mesto musí s daňami a s poplatkami, ako
aj s ostatnými príjmami narábať transparentne,
tak aby každý občan v meste vedel, koľko stojí
správa mesta, ako hospodária mestské podniky
a organizácie, aké investičné zámery s verejnými
prostriedkami sa realizujú, za koľko a aká bude
ich návratnosť.
Aké riešenia ponúkate Žiarčanom (s akým
programom idete do volieb)?
Ako som už spomínal, mám so svojimi priaznivcami inú predstavu, ako má vyzerať moderné,
mladé a dynamické mesto. Rád by som mestu
Žiar nad Hronom vrátil status moderného priemyselného centra regiónu. Podľa môjho názoru
mesto prestalo žiť. Za posledné desaťročie odišlo
z mesta okolo 2 000 mladých ľudí, a to možno
aj preto, že okrem piatich obchodných centier sa mesto z hľadiska rezidenčnej výstavby,
v športovej, kultúrnej a sociálnej oblasti nevyvíja, práve naopak, stagnuje. Sú to dlhodobo

otvorené problémy - treba vybudovať novú
športovú halu, doriešiť dobudovanie zimného
štadióna a pokúsiť sa o vytvorenie toľko sľúbenej
oddychovej zóny pri Lutilskom potoku, ktorá by
zároveň slúžila aj ako protipovodňová bariéra
pre potreby mestských častí IBV, Pod vršky
a Medzi vodami.
Ak chceme nastaviť efektívnejšiu samosprávu a
nasmerovať nový rozvoj mesta, mesto musí
v spolupráci so všetkými zamestnávateľskými
subjektmi vytvoriť podmienky pre nové pracovné miesta. Samotné mesto musí cez výzvy
a projekty niekoľkonásobne zaktivizovať svoju
činnosť tak, aby prišli investície aj k nám do mesta, a nielen prebehli okolo nášho mesta. Efektívne riešenia si bude vyžadovať aj rastúci problém neprispôsobivých skupín občanov nášho
mesta.
Prečo by mali voliť práve vás?
Poznám problémy mesta, nakoľko v ňom
žijem celý život. Úroveň a kvalita mesta sa meria spokojnosťou nielen voličov, ale všetkých
občanov mesta, ktorí v ňom žijú. Pokiaľ mnou
navrhované zmeny správy mesta, ktoré môžete
sledovať na webovej stránke www.grznar.siet.sk,
ktoré majú byť v prospech všetkých občanov a
majú byť aj zrealizované, vás občanov oslovili, je
potrebné, aby ste sa v čo najväčšom počte volieb
zúčastnili a neodignorovali ich. Hlas každého
voliča má veľkú cenu, účasťou dá volič najavo
svoj názor, či si želá zmenu pri správe mesta, alebo mu doterajší stav vyhovuje. Ak si zmenu prajete, príďte odovzdať svoj hlas za zmenu, ktorú
dokážem úspešne a dôsledne zrealizovať.

Ing. Radovan Jakúbek

skupín, ktorých jediným cieľom je na občanovi
profitovať, a to i za cenu jeho morálneho či
spoločenského úpadku. Preto som ja i šiesti
kandidáti na poslancov prijali ponuku Ľudovej
strany Naše Slovensko (strany Mariána Kotlebu)
kandidovať v komunálnych voľbách.
Aké riešenia ponúkate Žiarčanom (s akým
programom idete do volieb)?
V prípade zvolenia mám záujem venovať
sa nasledovným témam: Spolupráca s
poľnohospodárskym družstvom v Žiari nad Hronom a spoločnosťami, ktoré produkujú kvalitné a
zdravé potraviny pochádzajúce z nášho regiónu.
Školské jedálne budú môcť ponúknuť deťom
a dôchodcom zdravé a chutné jedlá z potravín,
kde vedia všetko o ich pôvode, spôsobe skladovania a dopravy.
Podpora podnikateľov ponúkajúcich kvalitné
slovenské výrobky (obuv, oblečenie, potraviny,
stavebný materiál...). Prehĺbenie spolupráce
mestského a farského úradu – podporovať duchovný rast obyvateľov aj prostredníctvom Mestských novín, televízie a kultúrno-spoločenských
akcií. Závažným problémom v našom štáte a aj
v našom meste sú hazardné hry, úžera, prostitúcia, drogy, alkoholizmus, ktorých výsledkom je narastajúci počet rozvrátených rodín,
zvýšená kriminalita. Riešenie týchto problémov
by mohla priniesť lepšia spolupráca mestskej
a štátnej polície v našom meste. Mesto by mohlo
zabezpečiť odbornú pomoc (cez psychológov,
kňazov) osobám, ktoré podľahli spomínaným
pokušeniam, zabezpečiť plnohodnotné besedy
na školách o aktuálnych spoločenských témach,

aby žiaci neprijímali len lacné bulvárne informácie a nevyrastali z nich duchovní a morálni
analfabeti. Podpora rodín a ich ochrana pred
tzv. Gender (rodovou) ideológiou, pretože
ako povedal Dr. Jozef Tiso, rodina je prameň,
z ktorého plynie život, je prvá škola, ktorá učí
myslieť, je prvý chrám, ktorý učí modliť sa, je prvá
dielňa, ktorá učí pracovať a je prvá spoločnosť,
ktorá učí spolunažívať v láske a spravodlivosti.
Rozvoj a podpora športu: záujem na prestavbe
športovej haly a futbalového štadióna, podpora
všetkých športových klubov v rámci MŠK. Som
zásadne proti a odmietam: sledovanie kamerami
v meste a budem presadzovať ich umiestnenie
tam, kde sa pácha vo zvýšenej miere trestná
činnosť, zakážem organizovať akcie propagujúce kultúru smrti (halloween), označovanie
kultúrnych akcií cudzojazyčnými výrazmi (Beer
fest a City fest), nesúhlasím s výstavbou ďalších
obchodných centier, v ktorých ľudia trávia voľný
čas na úkor iných zdraviu prospešných aktivít
(kultúrne, športové či duchovné podujatia).
Podporím: projekty slúžiace na obnovu a rozvoj,
separovanie a čistotu, ochranu životného prostredia, vytváranie centrálnych parkovísk, ako aj
obnoviteľné zdroje energie a iné občanovi na
prospech slúžiace projekty.
Prečo by Žiarčania mali voliť práve vás?
Pretože mi záleží na plnohodnotnom
spoločenskom, kultúrnom a duchovnom živote
každého obyvateľa mesta Žiar nad Hronom
a nie na osobnom prospechu a materializme.
Ponúkam ľuďom nádej, nesľubujem istoty. Za
Boha, za národ!

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post
primátora mesta Žiar nad Hronom?
Pri kandidatúre vychádzam z presvedčenia, že
primátor okresného mesta sa má z titulu svojej funkcie venovať nielen materiálnym a ekonomickým záležitostiam, ale zároveň byť iniciatívny v dôležitých oblastiach sociálnej sféry. Má
byť aktívny v oblasti kultúrneho či duchovného
života a tým sa pričiniť o zastavenie morálneho
úpadku spoločnosti. Nepáči sa mi, že nielen
v našom meste sa v poslednom období stavia
význam peňazí, vysokého postavenia a materializmu nad tradičné duchovné a kultúrne
hodnoty človeka, ktoré formujú spoločnosť ako
takú. Na prvom mieste by mal byť plnohodnotný
život každého občana pred záujmami rôznych
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Odpočet volebného programu primátora mesta Petra Antala

Oddychová zóna na Hviezdoslavovej ulici.
V júni 2013 ma obyvatelia mesta zvolili za primátora
Žiaru nad Hronom. Do volieb som išiel s programom,
ktorý sa skladal z 23 bodov. Už vtedy som avizoval,
že viaceré investičné akcie a kroky presahujú rámec
jedného roka a ich ukončenie predpokladám až v ďalšom
volebnom období (aj v prípade, že by bol primátor niekto
iný). S radosťou môžem konštatovať, že takmer všetky
body môjho programu sa za necelého jeden a pol roka
podarilo splniť alebo naštartovať tak, aby boli splnené
v nasledujúcom období. Okrem toho sme v meste urobili
mnoho opatrení a krokov nad rámec môjho programu,
ktoré vyplynuli z požiadaviek obyvateľov mesta alebo
z poznania aktuálnych potrieb mesta. V nasledujúcich
riadkoch prinášam odpočet volebného programu podľa
jednotlivých bodov.
1. Stabilná ekonomika mesta - budeme spravovať
verejné financie ako rozumní hospodári. Tak aby
každý rok ostávalo aj na rezervu do ťažších časov.
Splnené. Mesto v minulom roku hospodárilo
s prebytkom 1,1 milióna eur. Hodnota majetku mesta
sa od začiatku roku 2013 zvýšila o 1,45 milióna eur.
Takéto hospodárenie dáva predpoklad plnenia viacerých
bodov programu, najmä významných investícií, napr.
budovanie zón oddychu, dokončenie zimného štadióna
či komplexných rekonštrukcií ciest a chodníkov.
2. Cesty a chodníky. Každý rok komplexne
zrekonštruujeme minimálne jednu cestu (ulicu).
Výtlky budeme opravovať operatívne do 48 hodín.
Rekonštrukcie bude smerovať aj do chodníkov.
Splnené. Išli sme síce iným spôsobom, lebo sme
náklady na jednu cestu rozložili na viacero ciest na
sídlisku Pod vršky a miesto asfaltovania použili emulzný
náter, dohromady sme ním pokryli 3500 m2 betónových
ciest. Od 1. júla 2013 do konca septembra 2014 bolo
celkovo opravených 5 361 m2 ciest a 1466 m2 chodníkov.
Ešte v tomto roku bude položený nový asfaltový povrch
na ďalších 1000 m2 chodníkoch na Hviezdoslavovej
ulici. Kúpili sme zariadenie na opravu výtlkov a v zime
ich budeme opravovať priebežne. Chodníky sme
rekonštruovali podľa harmonogramu.
3. Čistota a zeleň v meste. Posilníme ručné aj
strojové čistenie. Budeme vysádzať nové stromy
a kríky na miestach, ktoré určia obyvatelia.
Splnené. Mestské Technické služby Žiar nad Hronom,
s.r.o. kúpili dve nové kosačky a mesto bolo pokosené
načas. V roku 2013 pribudlo v uliciach mesta 373 drevín,
v r. 2014 sme naplánovali výsadbu 287 stromov a kríkov.

48 nový bytov sme pridelili žrebovaním.
4. Parkoviská – spolu s obyvateľmi a bytovými
spoločenstvami budeme vytvárať nové miesta na
parkovanie.
Splnené. V minulom a v tomto roku bytové
spoločenstvá zrealizovali na mestských pozemkoch 11
parkovísk a vytvorilo sa tak 94 parkovacích miest. Na
povolenie čaká ďalších 11 parkovísk s 92 miestami. Na
sídlisku Etapa je v štádiu spracovania projekt výstavby
garáží, ktorú by realizovali mestské Technické služby.
5. Osada Pod Kortínou – sanácia nelegálnej osady
spojená s projektom riadeného bývania v spolupráci
so štátnymi orgánmi.
Nesplnené. Zatiaľ sme nenašli vhodný finančný
mechanizmus, ktorý by nezaťažil mestský rozpočet
a dokázal by vyriešiť sanáciu osady. Napriek tomu sme
v osade zaviedli udržateľný systém likvidácie odpadu
a obyvatelia si zaň musia mesačne platiť. Podarilo sa
nám znížiť aj počet psov v osade. Zorganizovali sme
veľké čistenie priestranstiev osady, do ktorého sa zapojili
najmä jej obyvatelia. Aktuálne sme v osade zriadili
rómske občianske hliadky.
6. Cyklotrasy – v spolupráci s okolitými obcami
vytvoriť projekty na cyklotrasy a uchádzať sa
o dotácie na tieto projekty. Spojiť Lutilu a Žiar cestou
pre cyklistov a inlinerov. Vyhradíme cyklotrasy aj na
komunikáciách v meste.
Nesplnené. Je to jeden z bodov, ktoré nie je možné
zrealizovať za jeden rok. Myšlienky som sa nevzdal,
v nasledujúcom volebnom období budeme na tom
intenzívne pracovať.
7. Zamestnanosť – mesto majetkovo vstúpi do
priemyselného parku ako partner spoločností
vlastniacich infraštruktúru priemyselného parku
(cesty a pod.). Bude plniť úlohu stabilizačného prvku
a získa vplyv na udržovanie a prípadné zvyšovanie
zamestnanosti. V spolupráci so súkromným sektorom
sa mesto bude podieľať na vytváraní nových menších
priemyselných zón.
Rozpracované. Na tomto bode aktuálne pracujeme
a v budúcom roku by sme vstup mali zrealizovať.
8. Rekonštrukcia športovej haly - rozšírenie
a zateplenie priestorov športovej haly. Financovanie
bude viaczdrojové, nielen z rozpočtu mesta.
Rozpracované. Máme projekt a všetky schvaľovacie
procesy za sebou. Prebehlo verejné obstarávanie na
dodávateľa ukončené elektronickou aukciou na cenu
diela. Rekonštrukcia bude zrealizovaná v roku 2015. Časť
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Na sídlisku Pod vršky sa namiesto asfaltu
použil emulzný náter.
úverových prostriedkov by malo byť refinancovaných
cez EBRD prostredníctvom servisnej banky v SR.
9. Dokončenie a spustenie zimného štadióna
– štadión dokončíme a spustíme min. na 8
mesiacov v roku cez projekt verejno-súkromného
partnerstva. Znamená to, že vznikne dôstojný krytý
„zimák“ a jeho dostavbu bude financovaná hlavne
z mimorozpočtových zdrojov.
Rozpracované. Spolu so spoločnosťou Sport
Trend, s.r.o. ktorá je v tejto oblasti našim partnerom,
pripravujeme model financovania dokončenia
a prevádzky zimného štadiónu, ktorý bude v r. 2015
predložený na rokovanie MsZ. Realizačný projekt stavby,
ktorý je nevyhnutný pre dokončenie projektu, financoval
súkromný partner.
10. Nájomné byty pre slušných ľudí – v priebehu
troch rokov obstaráme min. 100 nových bytov, aby sa
počet obyvateľov v meste začal zvyšovať.
Čiastočne splnené. Aktuálne sme pridelili 48 nových
bytov v obytnom súbore Sever.
11. Pozemky na výstavbu domov – aby nám tí, ktorí
si chcú stavať domy neodchádzali do obcí, musíme im
vytvoriť podmienky, aby začali stavať v Žiari.
Rozpracované. Absolvoval som niekoľko rokovaní,
ktorých výsledkom je, že v budúcom roku by sa mal
spustiť min. jeden súkromný projekt výstavby rodinných
domov.
12. Naše školy – investície do interiéru našich škôl
a školských zariadení, zlepšovanie podmienok pre
naše deti. Spoluprácou s okolitými obcami zvýšiť
počet detí navštevujúcich naše školy.
Splnené. Okrem iného sme zrekonštruovali priestory
materskej školy na Rudenkovej ulici, kde sme zriadili
aj triedu s alternatívnym vzdelávacím systémom,
zrekonštruovali sme interiér časti detských jaslí. Školy
samotné boli úspešné pri získavaní dotácií na projekty
zamerané na vybavenie interiéru a exteriéru.
13. Nový športový areál na IV. ZŠ – keďže táto
škola sa profiluje ako športová, chceme posilniť jej
tréningové zázemie. Bude ho tvoriť predovšetkým
atletická tartanová dráha a udržiavané futbalové
ihrisko.
Rozpracované. Máme vypracovaný projekt a podanú
žiadosť o dotáciu.
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Odpočet volebného programu primátora mesta Petra Antala

Oprava prístrešku podchodu.
14. Eurofondy – blíži sa plánovacie obdobie 2014
- 2020 pre ďalšie čerpanie štrukturálnych fondov.
Vytvoríme také projekty, ktoré reálne pomôžu zlepšiť
život obyvateľov Žiaru a prostredie, v ktorom žijú.
Nesplnené. Nie našou vinou, stále čakáme na aktuálne
výzvy na podávanie projektov. Pracujeme však na tom,
aby sme boli pripravení na podávanie žiadostí, a to
spracovaním projektových dokumentácií rekonštrukcií
mestských objektov, ktoré by mali byť financované cez
Eurofondy (MsKC, plaváreň a pod.).
15. Park Š. Moysesa – aj naďalej posilňovať
jeho oddychovú funkciu. Vytvoriť z neho srdcovú
záležitosť pre Žiarčanov, miesto, kde rodiny trávia
voľný čas. Posilňovať minizoo a možnosti športu.
Splnené. Toto sme v parku zrealizovali za rok: nové
informačné tabule, spriechodnenie altánku nad
jazierkom, rekonštrukcia starej fontány, vybudovanie
zdroja pitnej vody pre návštevníkov, nové sochy v parku
zo starých pňov, nové miesta na grilovanie a oddych,
wifi pripojenie zadarmo, výsadba kvetov a aktuálne
rekultivácia plochy bývalého sadu.
16. Mini oddychové zóny v meste – na sídliskách
alebo medzi bytovkami chceme vytvárať malé zóny
oddychu, plné zelene, ktoré spríjemnia obyvateľom
ich život.
Splnené. Začali sme Hviezdoslavovou ulicou
a aktuálne sme ukončili práce na novej oddychovej zóne.
17. Cena tepla v meste – mesto bude aktívne
vstupovať do tvorby ceny za teplo a teplú vodu
s hlavným cieľom – nezvyšovať cenu tepla a TUV pre
obyvateľov v meste Žiar nad Hronom.
Splnené. Výsledkom vzájomných rokovaní bolo, že
Dalkia nezvýšila cenu za teplo a teplú vodu.
18. Verejné diskusie – budeme pravidelne
diskutovať s obyvateľmi mesta na akékoľvek témy.
Zaujíma ma váš názor, vaše problémy a najmä vaše
postrehy, akým spôsobom sa má uberať naše mesto.
Splnené. Napríklad verejná diskusia k výstavbe
oddychovej zóny na Ul. Hviezdoslavovej.
19. Úľava 50% z dane z bytov a domov pre
dôchodcov – jeden zo solidárnych krokov pre ľudí,
ktorí budovali naše mesto. Pre mestský rozpočet to
nebude takmer žiadny výpadok, no seniorom padne
v dnešnej dobe nejaká úľava vhod.
Splnené. Úľava platí od roku 2014.
20. Bezpečnosť v meste – Je potrebné urobiť

V parku pribudli sochy zo starých pňov.
pozitívne zmeny v systéme práce mestskej
polície, rozšíriť kamerový systém v meste a začať
kamery skutočne a aktívne využívať pri páchaní
priestupkovej či trestnej činnosti.
Splnené. Kamerový systém sme rozšírili do viacerých
častí mesta, vrátane Parku Š. Moysesa. Zaviedli sme
chránené pracovisko, v ktorom zdravotne postihnutí
sledujú kamerový systém 24 hodín denne.
V meste sme inštalovali 3 merače rýchlosti
automobilov. Zvýšili sme účinnosť verejného osvetlenia
na dvoch najfrekventovanejších uliciach (A. Dubčeka, Dr.
Jánského). Osadili sme niekoľko spomaľovačov dopravy,
na základe žiadostí obyvateľov. Zaobstarali sme nové
zábradlie medzi jazdné pruhy na Ul. SNP v dĺžke 200 m.
Keď dostaneme potrebné povolenia, osadíme ho.
21. Transparentnosť mesta – posilňovať dôveru
mesta Žiar nad Hronom u jeho obyvateľov čoraz
väčším otváraním sa samosprávy a vytvárať tak
pokoj a spoluprácu medzi verejnosťou a mestom.
Splnené. V rokoch 2013 - 2014 sme aplikovali viac ako
30 odporúčaní Transparency International Slovensko.
22. Sústredenie úradov štátnej správy do
Bieleho domu – aby obyvateľ mal čo najlepší servis
„úradných“ služieb na jednom mieste, chceme
vytvoriť z Bieleho domu centrum úradov štátnej
správy a mestskej samosprávy a nasťahovať ich sem
čo najviac.
Rozpracované. Absolvoval som niekoľko rokovaní so
zástupcami štátnej správy. Aktuálne čakáme na ďalší
návrh.
23. Most (lávka) na Kortíne – spolu s firmami
v priemyselnom parku zrekonštruovať a dať do
užívania most, ktorý budú môcť využívať ľudia
pracujúci v priemyselnom parku.
V plnení. Podarilo sa nám dohodnúť s vlastníkom
potrubného mosta na dlhodobom nájme a s viacerými
spoločnosťami z priemyselného parku na financovaní
rekonštrukcie a následnej prevádzke. Most by mal začať
slúžiť v roku 2015.
Okrem bodov z môjho volebného programu sa
nám v priebehu roka a pol podarilo zrealizovať
mnoho krokov a opatrení, ktoré som v programe
nemal. V nasledujúcich riadkoch je prehľad tých
najdôležitejších:
Vyriešili sme krízu dodávateľských vzťahov
v projekte Centra zhodnocovania odpadu a nastavili
vzťahy s novými dodávateľmi pri dodržaní všetkých
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Podieľali sme sa na výstavbe Ihriska
M. Rakovského.
predpisov a nariadení bez toho, aby mesto utrpelo
akúkoľvek finančnú ujmu. Odvrátili sme tak hrozbu
možnej ekonomickej katastrofy, ktorá by nastala, ak
by mesto muselo vracať preinvestovanú časť dotácie
na projekt vo výške cca 8 mil. (z celkových 20 mil.
eur), čo považujem za najväčší úspech aktuálneho
vedenia mesta.
•Zmluvne sme stabilizovali cenu za odvoz
komunálneho odpadu, ktorá sa nezvýši minimálne 6
rokov. Od januára môžu Žiarčania na zbernom dvore
odovzdávať všetky druhy odpadov zadarmo.
•Socha Žiarskych hutníkov sa po niekoľkých rokoch
opäť dostala do mesta. Súsošie sme umiestnili pred
Súkromnou strednou školou technickou.
•Pri pomocnom futbalovom ihrisku sme demontovali
starý betónový plot, nahradili ho novým oplotením,
vysadili zeleň a futbalový štadión sme vybavili
automatickým zavlažovaním.
•Opravili sme Dom smútku a oplotenie cintorína
v Šášovskom Podhradí.
•Zrekonštruovali sme schodisko do budovy MsKC,
upravili a rekultivovali jeho okolie. Taktiež sme upravili
zeleň pri vstupe.
•Zrealizovali sme digitalizáciu Kina Hron, ktoré tak
mohlo znova obnoviť svoju činnosť.
•Zrevitalizovali sme priestranstvo pred ZŠ na Ul. Dr.
Jánského zo súkromných zdrojov, osadili nové lampy
verejného osvetlenia a okolo sochy L. Exnára sme starý
asfalt nahradili novou dlažbou.
•Od marca môžu obyvatelia mesta využívať autobusové
spojenie zo železničnej stanice a v nedeľu autobus na
cintorín.
•Opravili sme prístrešok podchodu pod cestou na Ul.
SNP, ktorý bol v dezolátnom stave a „skultúrnili“ vnútro
podchodu.
•Podieľali sme sa na výstavbe Ihriska Mareka
Rakovského, nového športoviska, ktorého vznik inicioval
tragicky zosnulý poslanec MsZ.
•Začali sme spoluprácu s archeológom Petrom
Mosným, ktorej výsledkom je úprava všetkých sôch,
plastík a pamiatok na území mesta, ako aj vytvorenie ich
databázy.
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INZERCIA
PREDAJ

•Lacno predám knihy: s futbalovou tematikou – MS, ME, osobnosti futbalu, poháre, encyklopédie... + beletria, ezoterika, osobnostný
rast. Dohoda istá. T: 0940 561 851
1/21

www.geodesy-service.sk

•Lacno predám: LP platne (vinylové) s klasickou hudbou: od
Beethovena po Griega a Vivaldiho. Pre fajnšmekra, zberateľa. Dohoda istá. T: 0940 561 851
2/21
•Predám koľajisko TT – rušne a vagóny, osobné a nákladné vlaky
(lacno). T: 0910 295 897 ZH
3/21
•Predám obývaciu stenu mahagónovú + stolík pod TV. T: 0905
636 173
4/21

Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám kachľovú pec na pevné palivo, sušič na bielizeň (ešte
nevybalený), nože na rezanie kapusty – nepoužité a záhradný postrekovač chrbtový – 12 litrov. Cena dohodou. Pozrieť možno v ZH.
T: 0907 357 597
5/21

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

•Predám DVD, CD od 60´s + various artists, VHS, plagáty, knihy,
časopisy, MP3, songbook, autogramy (o hudbe a filmu). T: 0902
828 424
6/21
•Predám hudobné a filmové časopisy, zbierku hercov 1995 – 2003
za 8 €. T: 0902 828 424
7/21
•Predám plagáty 90´s + chlapčenské skupiny, heavy, pop. T: 0902
828 424
8/21
•Predám 3 kusy 50-litrových demižónov (15 €/ks) a šľapací skrinkový šijací stroj zn. Zetina (15 €). T: 0944 166 939
9/21
•Predám hranoly 5 x 7 x 4 metre, 73 kusov. Nové, priamo z píly.
Cena: 320 €. T: 0915 876 661
10/21
•Predám klavír, používaný málo. Zn. Römer. T: 0903 355 877 11/21

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám garáž za Jadranmi. Cena dohodou. T: 0908 902 301 12/21
•Predám alebo vymením 2,5-izbový byt za 1-izbový byt s výťahom na Pártošovej ul. v ZH. T: 0905 109 082
13/21
•Predám alebo prenajmem obchodno-skladové priestory. Vchod
z ulice i z dvora, 175 m2. T: 0915 233 347
14/21
•Predám RD v Trnavej Hore – Jalná. Cena dohodou. T: 0944
166 939
15/21
•Predám 3-izbový byt s balkónom na sídlisku Pod vŕšky. Byt je
kompletne zrekonštruovaný. Plávajúce podlahy, murovaná kúpeľňa
a WC, moderná kuchyn. linka. Byt je na 2. poschodí, vymaľovaný na
bielo. Vhodný aj pre náročnejších. Nachádza sa v bytovom dome,
ktorý je po kompletnej rekonštrukcii: plastové okná, zateplenie,
omietky. T: 0917 822 736
16/21
•Predám veľký rodinný dom v Trnavej Hore – Jalnej. Dobrá lokalita. Cena dohodou: T: 0904 456 777
17/21
•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, zariadený, s kompletnou občianskou vybavenosťou. Cena: 17 000 eur. T: 0903 518 263
18/21

•Predám RD, Šášovské Podhradie-Píla, neďaleko motorestu Valašský šenk. Cena dohodou. T: 0903 178 838, 0907 806 779
19/21
•Predám 3-izbový byt vo Vyhniach, rozloha 78 m2. Byt je kompletne prerobený. Cena dohodou. T: 0911 247 104
20/21

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do prenájmu alebo predám Gotickú pivnicu v Kremnici. T:
0915 233 347
21/21
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za hvezdárňou. T: 0903
203 206
22/21
•Dám do prenájmu 2-izbový byt na Svitavskej, s loggiou. Nezariadený. T: 0903 130 402
23/21
•Prenajmem nezariadený dvojizbový byt v centre mesta Žiar nad
Hronom. Byt sa nachádza na 2. poschodí a je voľný ihneď. Cena: 290
€ vrátane záloh za energie. T: 0908 602 780
24/21
•Hľadám 2 alebo 3-izbový byt v Žiari nad Hronom - sídlisko, Etapa
alebo námestie. Dlhodobo. T: 0949 103 939
25/21

SLUŽBY
•Opatrím vaše dieťa u vás doma. Mám pedagogické vzdelanie,
dlhoročnú prax a skúsenosti. ZH a najbližšie okolie. T: 0908 902 301
26/21

•Ponúkam pedikúru a masáže aj na doma za výhodnú cenu. T:
0905 231 571
27/21

HĽADÁM
•Hľadám kontakt na filatelistu. Chcem poskytnúť cudzokrajné
známky z exotických krajín. Dohoda istá. T: 0940 561 851
28/21

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
PRENÁJOM:
P302/2014:
Obchodné priestory – budova lekárne v Žiari nad Hronom, Ul. Dr.
Jánskeho. 2 priestory, každý o výmere 16 m2. Cena 12 €/ m2/mesiac
BYTY:
P253/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Nová cena: 19.990 €, (pôvodná
cena 22.000 €), výmera: 36 m2
P260/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, Ulica Novomeského,
čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
22.500 €, výmera: 35 m2
P316/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ulica
SNP č. 573, pôvodný stav. Cena:
28.990 €, výmera: 58 m2 + 12 m2
pivnica
P327/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
kompletná rekonštrukcia. Cena:
22.000 €, výmera: 61 m2
P333/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ulica
J. Hollého 449, pôvodný stav.
Cena: 29.990 €, výmera: 55 m2
P329/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom
v Žiari nad Hronom, Ul. M. R. Štefánika 459, pôvodný stav. Cena:
29.990 €, výmera: 54 m2
P290/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. M. R. Štefánika č. 456,
pôvodný stav. Cena: 32.000 €, výmera: 67 m2
P309/2014:
3-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. M. Benku, kompletná
rekonštrukcia. Cena: dohodou, výmera: 71 m2
P213/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou

v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000 €, výmera: 72 m2
P321/2014:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ulica
Hviezdoslavova 6, kompletne
zrekonštruovaný. Cena: 59.000 €,
výmera: 69 m2
P328/2014:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ulica
Hviezdoslavova 12, zrekonštruovaný. Cena: 46.000 €, výmera: 69
m2
P300/2014:
4-izbový panelový byt s loggiami
v Žiari nad Hronom, centrum mesta, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 72.000 €, výmera: 102 m2
DOMY:
P325/2014:
RD v Kremnických Baniach, pôvodný stav. Cena 75.000 €, zastavaná plocha 213 m2, výmera pozemku: 1.422 m2
P312/2014:
RD v Prochote, čiastočne zrekonštruovaný. Cena 53.000 €, zastavaná plocha: 115 m2, výmera pozemku: 2.786 m2
P308/2014:
RD v Slaskej, kompletná rekonštrukcia. Cena 103.000 €, zastavaná plocha: 103 m2, výmera pozemku: 595 m2
P297/2014:
RD v Dolnej Vsi, pôvodný. Nová
cena: 16.000 €, (pôvodná cena
18.000 €), zastavaná plocha: 108
m2, výmera pozemku: 403 m2
P295/2014:
RD v Nevoľnom, pôvodný. Cena:
28.000 €, zastavaná plocha: 138
m2, výmera pozemku: 235 m2
P281/2014:
RD v Trnavej Hore, časť Jalná, pôvodný. Nová cena: 14.000 €, (pôvodná cena 16.000 €), zastavaná
plocha: 361 m2, výmera pozemku:
1.150 m2

P278/2014:
RD v Nevoľnom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 46.000 €,
zastavaná plocha: 175 m2, výmera
pozemku: 519 m2
P245/2013:
RD v Dolnej Vsi, novostavba. Cena:
DOHODOU, zastavaná plocha: 110
m2,výmera pozemku: 625 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 53.000 €,
(pôvodná cena 67.500 €), úžitková
plocha: 100 m2, výmera pozemku:
410 m2
POZEMKY:
P301/2014:
Stavebný pozemok v Lehôtke pod
Brehmi, určený na stavbu RD, chaty alebo chalupy. Cena: 24.000 €,
výmera 1.192 m2
P292/2014:
Pozemok Hodruša - Hámre, lokalita Banská Hodruša, určený na rekreáciu a oddych. Cena: 13.500 €,
výmera 6.989 m2
P289/2014:
Pozemok Krahule, určený na stavbu RD, chaty alebo chalupy, siete
na a pri pozemku. Cena: 62.000 €,
výmera 2.374 m2
P003/2011:
Posledný stavebný pozemok v Lutile (časť „Nová Lutila“), určený
na stavbu RD, siete na pozemku.
Nová cena: 37.990 €, (pôvodná
cena 40.720 €), výmera 1.018 m2
P002/2011:
3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty
alebo chalupy, siete na a pri pozemku. Cena: 35.000 €/pozemok,
výmera jedného pozemku: 800 m2
OSTATNÉ:
P284/2014:
Záhradná chatka (drevená) v Janovej Lehota, časť Dérerov mlyn,
výmera 406 m2. Cena 6.800 €

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
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SPOMIENKAtkov
Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 31. októbra si pripomenieme
7. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
naša mama, stará mama a prastará mama
Katarína Orosiová.
S láskou spomína dcéra Klára s rodinou, Oľga s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Dňa 24. októbra uplynú tri 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
Dobrý človek nikdy
neumiera v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád, vie čo je bolesť a žiaľ.
Spomienka na teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali a sú ti vďační za lásku a obetavosť.
Dňa 21. októbra si pripomíname 20. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
Ján Henžel.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. Spomína manželka a dcéra a syn
s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Kto v srdci žije, neumiera...
Dňa 1. novembra sme si pripomenuli
7. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý otec
Ján Putiš.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte
s nami. S láskou spomína dcéra Anna
s rodinou.
SPOMIENKAtkov
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát
spomíname.
Márne ho naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud mu nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude stále žiť.
Dňa 25. októbra si pripomíname 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš milovaný otecko
Štefan Krajči.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou si na neho spomínajú syn Milan a
dcéra Ľubomíra s rodinami.
SPOMIENKAtkov
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 7. októbra uplynulo 16 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.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
SPOMIENKAv

Očiam ste odišli,v srdciach ste ostali.
Dňa 4. septembra sme si pripomenuli výročie
od smutnej chvíle, keď nás opustili naši rodičia
Alojz Gocník – 27. výročie a
Anna Gocníková – 10. výročie
a 20. septembra sme si pripomenuli 6. výročie,
kedy nás navždy opustil brat
Alojz Gocník.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje, len
cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy
budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 21. októbra si pripomíname 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý syn, manžel,
otec, brat a priateľ
Jiří Vlček
vo veku nedožitých 54 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
S anjelmi spievam
pieseň nekonečnú.
Ten nápev píše Pán Boh sám.
Do prázdnych dlaní na cestu večnú
padnú mi hviezdy. Tie vám dám...
Dňa 25. októbra si pripomíname
3. výročie od smutnej chvíle, keď nás
vo veku 30 rokov navždy opustil náš drahý syn a brat
Vladimír Jurišica.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. Spomínajú rodičia a súrodenci.
SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 23. októbra uplynie 22 rokov
od smutnej chvíle, keď náš navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec a dedko
Bohuslav Martinka.
Spomína manželka, tri dcéry s rodinami, vnúčence a
pravnúčence.

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

0905 33 23 88
noviny.ziar.sk
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POĎAKOVANIEtkov
Neplačte,
nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené,
muselo sa stať.
Dňa 6. októbra 2014 nás navždy
opustil náš drahý
Július Csitári
vo veku 73 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí
ho vyprevadili na poslednej ceste. Tiež ďakujeme
za kvetinové dary a vyjadrenia sústrasti.
Zároveň vyslovujeme veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí
sa o neho starali počas jeho ťažkej choroby.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Stíchlo srdce, utíchol hlas,
miloval život, miloval nás.
Dňa 16. októbra sme si pripomenuli
10 rokov od chvíle, keď nás vo veku
45 rokov navždy opustil náš drahý
Igor Šarközi.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si
spolu s nami.
Spomína manželka, deti, súrodenci a ostatná rodina.

SPOMIENKAtkov
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu,
ani nádeje, len cesta k hrobu nás
k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 26. októbra si pripomenieme 1. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša drahá
manželka, mamička, stará mama a svokra
Irena Lakatošová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku. Spomína manžel Ivan, dcéra Ivana, zať
Vlastimil a vnúčence Ivanka a Vlastík.

SPOMIENKAtkov
To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 22. októbra si pripomíname
6. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Július Béreš.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Smútiaci rodičia, sestra s rodinou a brat s rodinou.

SPOMIENKAtkov
Len láska zostane,
tá smrť nepozná.
Dňa 12. októbra sme si pripomenuli
3. 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.
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Domáca
lekáreň

Ruža šípová - šípky
Dnes by som vás rada upriamila na niečo aktuálne,
a to sú všetkým známe šípky. Vezmite svoje deti do
okolia nášho mesta (Šibeničný vrch) a nazbierajte si
vitamíny na celú zimu. Už naše babičky vedeli o ich
liečivých účinkoch. Predovšetkým je to vitamín C,
B 1 a B 2, sacharidy, cukry, triesloviny a silica, kyselina
citrónová a jablčná a hojne vitamín E (66 mg v 100 g
semien). Zbierame zrelé nezamrznuté a zdravé plody,
bez čiernych škvŕn. Sušíme voľne alebo v rúre, len do
35 stupňov. Šípky nám zvyšujú imunitu a prirodzenú
odolnosť organizmu proti infekciám. Ďalej osoží pri
chorobách močových orgánov, pri poruchách funkcie
kapilár (krvných vlásočníc), t. j. pri náchylnosti na
krvácanie a všade tam, kde je predpísaný zvýšený
prívod vitamínu C. A kto má trpezlivosť a viac času, určite
si pripraví chutný šípkový lekvár. Šípky skladujeme
v uzavretej nádobe. Trvácnosť si takto zachovajú
do ďalšieho zberu. Kto má problém so zápchou, tak

šípky sú aj mierne preháňadlo. Ako ho pripravovať
čo najšetrnejšie? Plody posekáme a zalejeme asi na
hodinu studenou vodou (čo sa nazýva macerácia).
Potom krátke zavarenie a necháme odstáť 15 minút.
Pri ochoreniach z prechladnutia pijeme 3-krát denne,
sladíme domácim medom, avšak med pridávame až
keď čaj nie je horúci, aby sme nezničili účinky medu.
Teraz je zber najvhodnejší, tak vezmite svoje ratolesti a
dajte im do života niečo, čo má trvalú hodnotu, raz sa
vám to určite vráti
Valerie Janičová
Šípkový lekvár
Suroviny: 1 kg šípky, 1/4 litra vody, 700 g cukru.
Postup: Šípky zbavíme stopiek a okvetia, zalejeme
vodou a necháme rozvariť. Potom ich prelisujeme,
pridáme cukor a za stáleho miešania varíme do
zhustnutia. Horúci nalejeme do zohriatych pohárov,
zaviažeme celofánom a necháme pod dekou
vychladnúť.

Študenti pomáhali v domove dôchodcov
Vo štvrtok 2. októbra sa mladí dobrovoľníci
zo Súkromnej strednej odbornej školy technickej
s ich pedagogičkou Ingrid Víglašskou zúčastnili
v Domove dôchodcov a Domove sociálnych
služieb na brigáde.
Silní chalani sú v domove dôchodcov vzácni, tak ich
využili na prekladanie nábytku. Pre mladých mužov
to bol slabší silový tréning. Chalanom Maťovi, Vladovi,
Štefanovi, Milošovi, Matúšovi a Ondrejovi patrí veľká
vďaka.
Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť

dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná
bez nároku na odmenu. Na Slovensku právne
postavenie dobrovoľníka/čky a právne vzťahy pri
vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v SR a zahraničí
upravuje Zákon o dobrovoľníctve (č. 406/2011).
Vo všeobecnosti dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je
človek, ktorý dáva zo svojho osobného času, energie,
vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú
nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný
a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové
priateľstvá a životné skúsenosti.
(r)

Knižnicu navštívila spisovateľka Zuzka Šulajová
Dr. Janského 477/4, Žiar nad Hronom
www.marshallreality.sk, www.byvanie.unas.cz
0905200270, 0905750910, 045/6723470
PRENÁJOM:
•Garsónka, 23 m², od 180,- €, širšie centrum, ZH
•2-izb. byt, 56 m², od 250,- €, pri nemocnici,ZH
•Kancelárske priestory, od 5,- €, v polyfun. dome, ZH
•Obchodné priestory, 67,- € / m² / rok, Ul. SNP, ZH
PREDAJ:
•Garsónka, OV, tehl. , 15.000,- €, vyvýš. prízemie, čiastoč.
zrekonš. , blíz. centra, ZH
•2-izb. byt, OV, tehl., 23.000,- €, 3 p., širšie centrum, ZH
•4-izb. byt, OV, 46.500,- €, 1p., Ul. POH, ZH
•Gazdovský dom, OV, 9.000,-€, Dolná Ves,
predaj aj na splátky
•Rodinný dom, OV, 35.000,- € , Stará Kremnička,
predaj aj na splátky
KÚPA:
•1-izb. byt alebo 2-izb. byt, OV, ZH

EXEKÚCIA
DLŽOBA
BYTU - DOMU

Odkúpime
VÁŠ byt -dom

Vyplatíme
VÁM peniaze

Ubytujeme

0905 200 270

VÁS
v náhradnom byte

Prvého októbra zavítala na besedu do Mestskej
knižnice Michala Chrásteka mladá, talentovaná autorka
Zuzka Šulajová. Žije a tvorí v Bratislave. Ako sama
hovorí, spisovateľkou sa stala neplánovane, napriek
tomu písanie kníh miluje. Mladé čitateľky zaujala
sériou Džínsových denníkov, ako aj románmi Dievča
z minulosti a Ako z románu. Za svoj debut Džínsový
denník bola vyhodnotená vydavateľstvom Slovenský
spisovateľ ako objav roka 2007. Sympatická mladá
autorka zaujala žiakov II. stupňa žiarskych základných
škôl príjemným vystupovaním, ale aj zaujímavým
rozprávaním o tvorbe a súkromí.
Božena Kaššová

Pamiatka zosnulých
Je jeden deň v roku, keď všetky cesty vedú
na cintoríny. Aby sme spomínali na tých, ktorých
sme milovali a mali sme ich radi. Život náš je
nevyspytateľný, nikdy nevieme, čo sa nám postaví
do cesty, čo nám prinesie ďalší deň. Mňa ale denne
slová trápia, keď dni nášho života každým dňom sa
krátia. Staroba sa blíži, mladosť sa stráca. Pomaly aj
náš život sa pominie a začína ďalší. Počas týchto dní
aj príroda akoby zosmutnela, slniečko menej hreje.
Počasie býva sychravé, zo stromov opadáva lístie.
Polia odovzdali úrodu hospodárom. Vinohrady zívajú
prázdnotou. Prvý november je sviatok zosnulých.
Práve po tieto dni ľudia idú na cintorín, aby upravili
hroby svojich najbližších, ozdobili ich čečinou
a kvetmi, ktorí ich opustili po ťažkej chorobe – buď
manžel, manželka, starí rodičia, i po ťažkej havárii
autom umreli mladí ľudia. Počas týchto dní pri
spomienke na nich slzy sa tisnú do očí, lebo im odišli
do večnosti tí, ktorých milovali a mali radi. Mnohí,
ktorí sú ťažko chorí a sú pripútaní na lôžko, obracajú
svoj zrak ku nebesiam a s modlitbou na perách
odriekajú slová: Pane, nenechaj ma dlho čakať, ale
povolaj ma ku sebe. Po tieto sviatočné dni ľudia

noviny.ziar.sk

sú k sebe milší a ohľaduplní, preto že sú zahĺbení
do spomienok, spomínajú na tých, ktorí nás opustili
a odišli z pozemského života do večnosti. Pretože
neľútostná smrť plní zákon Boží, každý človek umrieť
musí. V tento deň smútku pri zapálenej sviečke
ľudia sa zahĺbia do spomienok a tichou modlitbou
spomíname na nich aj počas svätej omše. Modlíme
sa za nich i za odpustenie hriechov so slovami:
odpočinutie večné, daj im pane.
Viktor Obertáš
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Detská burza
Hračky - Stavebnice - Knižky - Oblečenie
Oblečenie a doplnky aj pre dospelých
Všetko za 1 € - 2 €.

Sobota 25. októbra od 8.00 do 14.00 hod.
Ul. Dr. Janského 477/4, Žiar nad Hronom
Budova "Penziónu"
PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE
KONTROLY NEHNUTEĽNOSTÍ
Mestský úrad v Žiari nad Hronom oznamuje
občanom, že na základe poverenia primátora
mesta Žiar nad Hronom s účinnosťou od 27. októbra 2014, budú vykonávať kontrolné skupiny
vybraným subjektom na území mesta Žiar nad
Hronom – miestna časť Šášovské Podhradie preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností. Kontroly sa vykonávajú v zmysle zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002
Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa
kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice,
povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku
požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii
proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť
majiteľov na možné riziká vzniku požiarov. Prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme
umožnili kontrolným skupinám prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej
skupiny. Vedúci kontrolnej skupiny sa preukazuje
platným poverením primátora mesta Žiar nad Hronom, resp. preukazom vedúceho kontrolnej skupiny platného spolu s občianskym preukazom! (r)
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POĎAKOVANIEtkov
Po tvári slzy stekajú,
len žiaľ a smútok v srdci zostali,
lebo tvoje oči sa navždy zavreli.
Cítime smútok a žiaľ,
zrazu nič nie je také,
ako by si človek prial.
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s našim
milovaným manželom, otcom, synom, bratom, zaťom,
krstným otcom a švagrom
Dušanom Grochalom,
ktorý nás navždy opustil dňa 25. septembra 2014
vo veku 41 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
21.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3,
22.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
23.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
24.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
25.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
26.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
27.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
28.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
29.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
30.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
31.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
1.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00 do
21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00 do
12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené do 20.00
hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase od 8.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
25.10. MUdr. Ingrid Kupcová, I. ZŠ, Žiar nad Hronom
(672 22 72)
26.10. MDDr. Aleš Kučera, Stomato – Námestie MS,
Žiar nad Hronom (672 20 02)
1.11. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21, Kremnica
(674 46 64)
2.11. MDDr. Vladimír Karvaš, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (0948 071 775)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

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

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Play Karenina
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom pozýva na (o)Svetové divadlo – predstavenia amatérskych divadelných súborov dňa 24. októbra v Sále
Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom
o 18.30 hod. Voľne inšpirované románom L. N. Tolstého.
Dĺžka predstavenia 70 min. Vstupné: 2,50 €.
Divadelné súvislosti
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom predstavuje amatérske divadelné súbory Celkom
malé divadlo a Divadlo Kusy cukru dňa 25. októbra o
10.00 hod. a 26. októbra o 12.00 hod. Divadelné súvislosti, divadelný workshop – abeceda hereckého prejavu. Lektor Michaela Čillíková, vstup voľný.
ZELENÉ POTRAVINY
– ZELENÝ JAČMEŇ
GW A CHLORELLA PYRENOIDOSA GW
Hipokrates, ktorý je otcom všetkých lekárov,
povedal: „Nech strava je tvojím liekom a tvoj liek
tvojou stravou.“ Návrat k prírode je jediná možnosť
ako sa starať o naše zdravie a zelené potraviny
Green Ways sa stávajú v našej dobe akým si mostom ako to dosiahnuť. Ony samy sú prirodzenou
a racionálnou stravou. Sú kvalitným koncentrátom, ktorý nám dokáže doplniť nedostatok výživných látok, zhodnotia náš jedálny lístok a zneškodnia potenciálne škodlivé zložky. Tým nastavia
imunitu na vyššiu výkonnosť, riešia problémy do
hĺbky a dlhodobo, pomáhajú telu, aby si pomohlo
samo. ZP sú najvyššou formou ošetrenia organizmu potravou. Civilizácia mení životné prostredie
tak rýchlo, že sa jej ľudské telo nestačí prispôsobiť
a tu prichádza pomoc zelených potravín, ktoré telo
nasýtia, očistia a regenerujú. Sú komplexné a prirodzené, dokonale namiešané samou prírodou tak
ako ich najlepšie môžeme využiť. Vďaka svojmu
zloženiu majú na organizmus a jeho funkciu vysoko pozitívny vplyv. Organizmus zbavujú toxických
látok ,nežiaducich balastov a usadenín. Dopĺňajú
základné stavebné kamene na správnu funkciu
orgánov, metabolizmu a imunitného systému vitamíny, minerály, stopové prvky, antioxidanty,
aminokyseliny, nenasýtené mastné kyseliny, enzýmy, nukleové kyseliny, chlorofyl a niekoľko celkom
unikátnych látok. Podporujú priamo a nepriamo
hojenie všetkých zápalov v organizme. Pôsobia
probioticky a výrazne spomaľujú bunkové starnutie. Dodávajú nám fyzickú a psychickú silu a vytrvalosť, pretože majú vysokú bioenergetickú hodnotu. Mladý jačmeň a chlorella pyrenoidosa nie je
len pre chorých, ktorých lieči, ale aj pre zdravých,
ktorí si chcú udržať pevné zdravie po celé roky. Je
skvelé mať v jedálničku potravinu o ktorej viete, že
vám pomáha na všetkých úrovniach vášho zdravia.
Simona Korenačková,
sieť GW v Žiari nad Hronom
(Pokračovanie nabudúce.)

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

0905 602 942
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Súperov z Hornej Nitry Žiarčania zdolali o 30 bodov
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI
BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová
88:58 (41:29)
Body: S. Horváth 24, M. Dérer 16, J. Nagy 14, V.
Mihálka 12, P. Štábel 10, M. Šály 5, J. Krajčovič 4, D.
Bača 2, M. Medveď 1.
Starší žiaci BK MŠK odohrali odvety zápasov
prvej časti mikro skupiny Stred.
V piatok na domácej palubovke potvrdili úlohu
favorita a súpera z Handlovej zdolali o 30 bodov.
Žiarčania sa prezentovali dobrou obranou, dokázali
získať 30 lôpt súpera a celkovou zohratosťou.
V útočnej hre sa chlapci na palubovke videli a po
presných nahrávkach aj s ľahkosťou skórovali.
Žiarčania dominovali nielen ako kolektív, ale
dokázali sa presadiť aj individuálne. Piati hráči
zaznamenali dvojciferný počet bodov. Potešiteľná
bola aj úspešnosť premieňania trestných hodov,
ako aj streľba spod koša. V útočnom doskoku

sa darilo Nagymu (6), Šarközimu (5), v získavaní
lopty dominovali Dérer (6) a Mihálka s Horváthom,
ktorí získali po 5 lôpt. Poďakovanie patrí všetkým
hráčom, ktorí počas celého zápasu dokázali hrať vo
vysokom tempe a nasadení.
Baník Cígeľ Prievidza – BK MŠK Žiar nad
Hronom 83:50 (40:22)
Body: S. Horváth 14, M. Dérer 10, M. Šály 7, J.
Nagy 6, D. Bača 4, M. Medveď 3, J. Krajčovič 2, M.
Vinarčík 2, P. Štábel 2.
V sobotu starší žiaci BK MŠK vycestovali za
súperom do Prievidze. V odvete Žiarčania
nastupovali s odhodlaním čo najviac potrápiť
medailistu MS z minuloročnej sezóny a oplatiť
mu porážku z domácej palubovky.
Domáci však nič nenechali na náhodu a od prvých
sekúnd tvrdou, ale férovou hrou znemožňovali

našim hráčom sa bodovo presadiť. V polovici prvej
štvrtiny Žiarčania prehrávali 17:5. Po oddychovom
čase opadla nervozita z našich hráčov, začali hrať
bez rešpektu svoju hru, čo sa prejavilo hlavne
v útoku. V obrane dokázali sčasti eliminovať
jednoduché úniky z perimetra cez stred šestky až
pod kôš, čím donútili súpera k streľbe zo strednej
a dlhej vzdialenosti. Aj keď súper nepremenil svoje
strely, bez väčších problémov si doskočil odrazené
lopty a zakončil spod koša. Absencia obranného
doskoku, nechuť pobiť sa o loptu, možno strach
z fyzicky zdatnejšieho súpera sa vo veľkej miere
podpísala pod našu prehru. V prvom polčase
sme dokázali doskočiť 4 lopty pod vlastným
košom. Takéto zápasy však chlapcov posunú len
ďalej a určite vybičujú k zvýšeniu tréningového
nasadenia, ako aj k snahe zlepšiť sa a, samozrejme,
presadiť v zápasoch.
Juraj Horváth, tréner

Polish Open – jesenná medailová žatva v zahraničí pokračuje
KARATE
Bielsko Biala je mesto ležiace v južnej časti
Poľska, v Sliezskom vojvodstve a má približne
180 000 obyvateľov. Práve tu sa konal 4. októbra
Polish Open – VIII. International Karate Grand
Prix Bielsko - Biala, ktorého sme sa tento rok
prvýkrát zúčastnili s našimi pretekármi Karate
Klubu MŠK Žiar nad Hronom a úspešne sme
reprezentovali nie len seba, naše mesto, ale aj
Slovensko.
822 pretekárov z 62 klubov reprezentovalo
na tomto turnaji 14 krajín medzi nimi napríklad
Anglicko, Taliansko, Malta, Austrália či Japonsko.
Naši pretekári mali možnosť porovnať svoje
schopnosti v silnej konkurencii zahraničných
pretekárov v športovej hale Pod Debowcem. Prvé
medailové umiestnenie sme získali hneď v úvode
turnaja v kategórii kata masters A, kde striebro
vybojoval tréner Miloš Viglašský, čím motivoval
svojich zverencov, ktorí sa nenechali zahanbiť
a postupne pridávali ďalšie medailové úspechy.
V kategórii kata družstvá, dievčatá U12 v zložení
Ester Šišková, Viktória Pavlová a Veronika Viglašská
si dievčatá po skvelých výkonoch vybojovali krásne

3. miesto. V kategórii kata 8-roční chlapci zvíťazil
talentovaný Šimon Sečkár rovnako ako v kategórii
kata 9-ročné dievčatá šikovná Esterka Šišková.
V kategórii kumite U10 – 30 kg pridal k zlatej
medaile z kata ešte bronzovú Šimon Sečkár, kde
v boji o 3. miesto porazil pretekára z Anglicka.
V kategórii U14 – 50 kg svojim súperkám nedala
šancu Natália Rajčanová a vybojovala si ďalšiu

cennú zlatú trofej do svojej zbierky. Do finále
v kategórii U14 – 50 kg postúpil skúsený Zdenko
Vanka, kde však nestačil na svojho súpera a získal
pre nás pekné 2. miesto. Ďalšie medailové úspechy
pridali v kategórii U14 – 40 kg Aris Nikolas Čela
a v kategórii kadetky – 54 kg Dominika Veisová.
Obaja získali po skvelých výkonoch 3. miesto. Spolu
sme teda získali 3 zlaté, 2 strieborné a 4 bronzové
umiestnenia. V celkovom hodnotení klubov sme
získali pekné 12. miesto.
Za skvelé výkony však treba pochváliť všetkých
členov nášho tímu, ktorí sa turnaja zúčastnili,
rovnako ako aj trénerov, rodičov a všetkých našich
podporovateľov, pretože aj oni s nami bojovali
a úspešne nám pomáhali reprezentovať žiarske
karate. Majster karate Gichin Funakoshi raz povedal:
„Cieľ umenia karate nie je vo víťazstve alebo
v prehre, ale v zdokonaľovaní charakteru bojovníka.“
Verím, že tvrdý tréning, disciplína a trochu šťastia
nám pomôže mať pekné výsledky na turnajoch aj do
budúcna, no predovšetkým verím, že sa nám podarí
vychovávať z našich detí lepších ľudí.
PaedDr. Miloš Viglašský, tréner karate

Kulturistika – juniorská súťaž
V sobotu 27. septembra sa v Dubnici
nad Váhom uskutočnil jubilejný 20. ročník
Veľkej ceny Dubnice. Farby nášho mesta
v kategórii Juniori Open hájil Tomáš Rajnoha.
Tomáš Rajnoha súťažil v kategórii bez váhového
obmedzenia a obsadil 3. miesto. „Pôvodne som
mal súťažiť v kategórii juniori kulturistika do
80 kg, avšak do kategórie kulturistika nad 80 kg
prišiel iba jeden súťažiaci, tak ho dali k nám a
bola z toho kategória bez obmedzenia váhy. Ale
jediný z nás nad 80 kg bol iba on a nakoniec sa
stal víťazom kategórie,“ hodnotí Tomáš.
Veľká cena Dubnice bola pohárová nominačná
súťaž vo fitness, bodyfitness, bikiny fitness
junioriek, ako aj v kulturistike a klasickej
kulturistike juniorov. SAKFST napokon nominoval
na juniorské Majstrovstvá sveta (Plus Masters)
do Mexika spolu šiestich reprezentantov.
(li)

Tomáš Rajnoha, vpravo. Foto: Archív TR.
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Žiarski basketbalisti zbierali skúsenosti v Litve
BASKETBAL – STARŠÍ MINIŽIACI
Litva – pobaltská republika, kde basketbal je
národným športom. Zbiera pravidelne medaily
z Olympijských hier, Majstrovstiev sveta aj
Európy. Jej hráči z NBA, bývalí aj súčasní, sú
vzormi a idolmi športujúcich detí a mládeže.
Každý chce byť ako Arvidas Sabonis alebo
Šarunas Marčiulionis zo siene slávy v NBA. Tréneri
v Litve chodia do škôlok pracovať s už 4-ročnými
deťmi, 6-ročné deti už majú celorepublikovú súťaž.
S mládežou sa tu pracuje v basketbalových školách
masovo a v nebývalých podmienkach. Nové haly
a športoviská sú tu na každom kroku. Najväčšia
litovská basketbalová škola je SKM Vilnius s 3000
hráčmi. Tí sa pod vedením až 35 trénerov bijú
o svoje miesto v tímoch a snívajú, že raz aj oni
budú hrať v NBA. Ak budú na sebe tvrdo a poctivo
pracovať.
Práve od tejto basketbalovej školy sme BK
MŠK Žiar nad Hronom ako majstri Slovenska
dostali ponuku štartovať na turnaji popredných
litovských tímov v kategórii ročník narodenia
2003. Len v tejto kategórii má vilniuský klub podľa
slov jeho šéfa až 400 hráčov. Po potvrdení našej
účasti bola potrebná len „maličkosť“. Prehovoriť
rodičov, že viac ako 1100 km dlhá cesta cez celé
Poľsko bude stáť zato. Že Litva je ponuka, aká
príde len málokedy. Že konfrontácia s litovským
basketbalom chlapcov posunie o veľký krok vpred
a bude pre nich obrovským zážitkom. Podarilo
sa a 16-členná výprava sme sa 27-miestnym
autobusom vydali v stredu 24. septembra na
dvadsaťhodinovú cestu do hlavného mesta Litvy.
Po príchode bolo o našu výpravu celý čas naozaj
profesionálne postarané. Kvalitný hotel, strava
počas celého dňa a pitný režim cez zápasy nám
vytvorili výborné podmienky pre naše športové
výkony. Kultúrny a športový program sme mali
zabezpečený na každý deň. Horšie to už bolo
s našimi súpermi, najlepšími litovskými tímami
v kategórii 2003. Tí nám na ihrisku nič nedarovali.
Litovskí fanúšikovia zatlieskali aj Žiarčanom

Najťažším súperom boli zverenci Kaunaskej
školy Arvidasa Sabonisa.

Na turnaji štartoval tím starších minižiakov BK MŠK Žiar nad Hronom. Horný rad zľava: Norbert Nagy - tréner,
Matej Bobok, Sebastián Šonkoľ, Juraj Kret, Marcus Ziman, Adam Galko, Ladislav Balogh - asistent trénera.
Dolný rad zľava: Boris Balogh, Patrik Ďurica, Martin Holic, Michal Kosmeľ, Matej Tončík, Adam Dekýš.
Hralo sa na kategóriu starší minižiaci v nebývalom
nasadení. Naši najrýchlejší hráči sa v útoku
ani obrane nevedeli vysporiadať s rýchlosťou
súpera, či už v práci s loptou, alebo bez lopty.
Veľmi agresívna hra v boji o loptu bola ďalšou
prekážkou našej tradičnej hry. Vysoko sme prehrali
s Kaunasom aj Vilniusom. Krok sme držali len
v úvodoch zápasov, ale kondične a rýchlosťou nás
postupne súperi „rozobrali“. Hrali sme aj vyrovnané
dva zápasy, ale tie rozhodla prekvapujúco častá a
výborná streľba litovských piatakov – šiestakov
z diaľky! V najdramatickejšom zápase turnaja nám
súper z Jonavosu nastrieľal za zápas 11 trojok. To
sa nevidí ani v extralige mužov. Poslednou trojkou
0,7 sekundy pred koncom zápasu otočil súper
dokonca zápas z 60:62 na 63:62. Konečne sme
mohli vyhrať a nielen chlapcom bolo do plaču. Na
niečo takéto u nás na Slovensku nie sme zvyknutí.
Až v poslednom zápase o konečné 7. miesto
sme dokázali prepnúť aj my na vyšší prevodový
stupeň. Dokázali sme súperovi prehru zo skupiny
oplatiť a v zápase sme viedli aj o 20 bodov. Litovskí
fantastickí fanúšikovia tak konečne aj nám mohli za
predvedený výkon zatlieskať.
Dve vysoké prehry s absolventmi Kaunaskej školy
Arvidasa Sabonisa a s Vilniusom nám nastavili
zrkadlo, kde musíme na tréningoch pridať.
V rýchlosti a nasadení. Po návrate na Slovensko
to bolo v odhodlaní chlapcov hneď na prvom

tréningu cítiť. O to nám trénerom išlo. Preto sme
aj sami výrazne finančne prispeli na dopravu
na tento turnaj a neváhali sme na 6 dní vyraziť
s našimi zverencami do úplne neznámej krajiny.
Vidieť na vlastné oči basketbalové šialenstvo, ktoré
cítiť v nových objektoch, v zanietených tréneroch
a funkcionároch, v behajúcich deťoch, ktoré naozaj
chcú a na tréningoch a zápasoch bojujú o svoje
miesto. Idú za svojim športovým snom naplno.
Zážitky a skúsenosti celej výpravy nie sú všetkým,
čo sme si z tejto basketbalovej krajiny doniesli.
Veľkorysá ponuka šéfa najväčšej basketbalovej
litovskej školy vyústi do projektu, ktorý bude
pozoruhodným prínosom pre trénerov aj hráčov
nášho basketbalového klubu.
Norbert Nagy, tréner BK
Výsledky BK MŠK Žiar nad Hronom:
MŠK BK Žiar nad Hronom – SKM-Mes
rusiuojam 25:34 (14:22)
MŠK BK Žiar nad Hronom – Sabonio KC Kaunas
25:68 (12:35)
ŠK BK Žiar nad Hronom – Jonavos KKSC 62:63
(29:32)
MŠK BK Žiar nad Hronom – Vilniaus KM 27:56
(12:26)
MŠK BK Žiar nad Hronom – Jonavos KKSC
65:47 (24:25)

BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI
MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar nad Hronom
65:51 (27:24)
Body: Kret 15, Golebiowski 11, Kucej 10, Holic 5,
Novák 4, Grochal, Babiak, Greguš po 2.
MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar nad Hronom
55:48 (30:26)
Body: Kucej 12, Kret 12, Greguš 7, Novák 6,
Grochal 5, Golebiowski 4, Holic 2.
Mladší žiaci vycestovali v sobotu 11. októbra
na svoje prvé zápasy v sezóne k majstrovi
Slovenska do Žiliny.
Prvý zápas začali opatrne a trochu ustráchane,

ale postupne začali plniť pokyny, ktoré sme si
dohodli, a to čo najrýchlejšiu hru a čo najmenej
chýb v obrane. Prvý polčas prehrali len o tri
body, a tak sme dúfali, že sa podarí konečne
zdolať majstra Slovenska. V tretej štvrtine poľavili
v obrane a súper natiahol skóre a viedol takmer
o 15 bodov. Poslednú štvrtinu síce vyhrali o dva
body, ale náskok Žiliny sa už nepodarilo dobehnúť,
a tak sme prehrali 65:51.
Do druhého zápasu nastúpili chlapci
s odhodlaním vyhrať. Boli dôslední v útoku aj
v obrane, a stíhali aj kondične na svojho súpera.
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Mali veľkú snahu, ale nepodarilo sa im úspešne
zakončiť ani z vyložených šancí, čo sa prejavilo
na náskoku súpera o 9 bodov po prvej štvrtine.
Nevzdávali sa a v posledných minútach zápasu
súpera dotiahli len na rozdiel troch bodov. Zápas
sme nakoniec prehrali o 7 bodov, po dvoch
úspešných košoch nášho súpera.
Našou slabou stránkou v oboch zápasoch bolo
množstvo nepremenených trestných hodov, ktoré
nám mohli pomôcť k víťazstvu v oboch zápasoch.
Za bojovnosť až do konca zápasu si zaslúžia
pochvalu všetci chlapci.
Július Kucej, tréner
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Mladší žiaci FK Pohronie s ďalším výrazným úspechom
FUTBAL – U12
Najmladší žiaci FK Pohronie U12 (roč. 2003) sa
pod vedením trénerov Rastislava a Radoslava
Urgelu zúčastnili 10. ročníka futbalovej súťaže
na mini-ihriskách s umelou trávou pre chlapcov a
dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12.
Projekt Mini Champions Liga je súčasťou
Grassroots programu SFZ a naši malí futbalisti
v ňom opäť predviedli svoje kvality. Veď len
jediná prehra ich delila od bojov o prvé tri miesta.
Nakoniec skončili na výbornom 5. mieste, čím len
potvrdili svoje postavenie za posledné dva – tri roky
v slovenskom mládežníckom futbale v tejto vekovej
kategórii!
Hladko, bez jedinej prehry a s impozantným skóre
99:15 z 9 zápasov prešli cez základné aj krajské kolo,
ktoré sa uskutočnilo vo Zvolene v mesiaci september
a zaslúžene postúpili ako víťazi banskobystrického
kraja do celoslovenského októbrového finále.
Ich súpermi boli všetko tímy zvučných mien. Veď
posúďte sami, ktoré družstvá sa kvalifikovali zo
zvyšných krajských kôl: AS Trenčín, FC ViOn Zlaté
Moravce, FC Spartak Trnava, ŠK Slovan Bratislava,
MŠK Žilina, 1.FC Tatran Prešov a MFK Košice.
Finálový turnaj, ktorého dejiskom bol športový
areál MFK Lokomotíva Zvolen, sa odohral v dňoch
7. a 8. októbra s týmito výsledkami nášho mladého
výberu, ktorý mal v skupine 1. FC Tatran Prešov, ŠK
Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava:
1. FK Pohronie – 1.FC Tatran Prešov 2:2,
góly: Urgela (2)
2. FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 5:1,
góly: Urgela (3), Tatár, Rajčan
3. FK Pohronie – FC Spartak Trnava 3:5,
góly: Urgela, Pivarči, T. Kukučka
Zápas o 5. - 6. miesto:
FK Pohronie – MŠK Žilina 6:3,
góly: Rajčan (2), Bohuš (2), Tatár, Šuster
Strelci gólov: Urgela (6), Rajčan (3), Tatár (2),
Bohuš (2), Pivarči, T. Kukučka, Šuster.
Zostava: Krištof, Žember – Pivarči, T. Kukučka,
Urgela, Tatár - Skučka, Sučák, Bohuš, Rosenberg –
R. Beňo, Ščepko.
Konečné poradie MCHL Slovensko 2014:
1. AS Trenčín, 2. FC Spartak Trnava, 3. FC ViOn
Zlaté Moravce, 4. 1.FC Tatran Prešov, 5. FK Pohronie,
6. MŠK Žilina, 7. MFK Košice, 8. ŠK Slovan Bratislava.
Slovo trénera Rastislava Urgelu k turnaju: „Do tejto
celoslovenskej súťaže sme išli s cieľom postúpiť
medzi osem najlepších tímov na Slovensku, a to sa
nám aj podarilo. Všetko ostatné bola nadstavba.
Konečné piate miesto hodnotím pozitívne a ako
veľký úspech, aj keď nám chýbalo málo, aby sme si
zahrali o medaily. Škoda je hlavne prvého zápasu
s Prešovom, v ktorom sme boli lepším tímom
a remizovali sme iba 2:2, pričom v samotnom závere
sme mali obrovskú príležitosť Maťom Šusterom na
skórovanie. Keby sme tento zápas vyhrali, určite by
sme postúpili ďalej. Čakal nás Slovan, na ktorý sme
sa dobre pripravili a nedali mu najmenšiu šancu.
Po vynikajúcom výkone a vo výbornej atmosfére
sme zvíťazili hladko 5:1. Postup sme mohli potvrdiť

Výsledky základného a krajského kola
mladších žiakov FK Pohronie:
Základné kolo MCHL SLOVENSKO 2014
FK Pohronie – SITNO Banská Štiavnica 14:0
2. FK Pohronie – ŠK Novohrad Lučenec 13:1
3. FK Pohronie – MFK Lokomotíva Zvolen 12:1
4. FK Pohronie – MFK Vígľaš-Pstruša 18:1
Strelci gólov: Urgela (17), Bohuš (7), Ščepko (6),
Sučák (5), Tatár (5), T. Kukučka (5), Rosenberg (3),
Skučka (3), Pivarči (3), R. Beňo(2), vlastný.
Zostava: Krištof, Žember – Pivarči, T. Kukučka,
Urgela, Tatár – Skučka, Sučák, Bohuš, Rosenberg –
R. Beňo, Ščepko.
Umiestnenie: 1. miesto, 4 – 0 – 0 so skóre 57:3,
12 bodov.

so Spartakom, kde nám stačila aj remíza, ale zbabrali
sme úvod zápasu. Už v piatej minúte sme prehrávali
0:3. Podarilo sa nám neskôr zápas zdramatizovať na
3:4 tri minúty pred koncom, ale v poslednej minúte
sme inkasovali po prísne nariadenom priamom
kope a bolo po našich nádejach. O skóre sme skončili
tretí za Prešovom a zahrali si zápas o konečné 5.
miesto s dobre hrajúcou Žilinou. Chlapci ho však
zvládli, hrali zodpovedne a zvíťazili presvedčivo
6:3. Odohrali sme výborný turnaj s vynikajúcimi
tímami a vo všetkých troch kolách tejto súťaže sme
ukázali pekný futbal s kombinačnou hrou, ktorá
nás zdobí a o ktorú sa stále snažíme. Slová chvály
od funkcionárov SFZ na naše výkony nás tešia,
ale zároveň zaväzujú do ďalšej práce. Určite nám
vyspelejšie tímy ukázali aj nedostatky, na ktorých
musíme ešte popracovať. Vystupovali a fungovali
sme ako tím a okrem výborného umiestnenia sme
mali aj tretieho najlepšieho strelca finálového
turnaja. Stal sa ním so 6 gólmi spolu s ďalšími
3 hráčmi náš Samuel Urgela, ktorý strelil vo
všetkých troch kolách spolu až 28 gólov, najviac
zo všetkých hráčov na tomto turnaji. Ďakujem však
celému kolektívu za vzornú reprezentáciu klubu
FK Pohronie, mesta Žiar nad Hronom, a tak isto aj
rodičom za ich podporu a povzbudzovanie počas
zápasov.“
O priebehu súťaže povedal niekoľko slov aj
koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták:
„Turnaj má stúpajúcu tendenciu, aj v desiatej edícii
Mini Champions Liga sme zaznamenali nárast
účastníkov. Základné a krajské kola v jednotlivých
regiónoch sa tešili záujmu mladých futbalistov,
z čoho máme pochopiteľne radosť.“ Ako ďalej
podotkol, výber najlepších chlapcov v tejto vekovej
kategórii z finálového turnaja Mini Champions Ligy
2014 odohrá dňa 17. novembra predzápas proti
poľským rovesníkom pred medzištátnym stretnutím
Poľsko – Švajčiarsko na štadióne vo Vroclave.

Krajské kolo:
FK Pohronie – ŽP ŠPORT Podbrezová 13:2
FK Pohronie – FK Dukla Banská Bystrica 4:4
FK Pohronie – MFK Lokomotíva Zvolen 7:2
4. FK Pohronie – FK Jupie Banská Bystrica 5:4
5. FK Pohronie – FK Sitno Banská Štiavnica 13:0
Strelci gólov: Bohuš (8), Rajčan (6), Urgela (5),
Rosenberg (4), Sučák (4), Tatár (4), Skučka (3),
Pivarči (3), Ščepko (2), T. Kukučka, Šuster, R. Beňo.
Zostava: Krištof, Žember – Pivarči, T. Kukučka,
Urgela, Tatár - Skučka, Sučák, Bohuš, Rosenberg –
R. Beňo, Šuster, Ščepko, Rajčan.
Umiestnenie: 1. miesto, 4 – 1 – 0 so skóre 42:12,
13 bodov.
Konečné poradie: 1. FK Pohronie 13b, 2. FK
Dukla BB 10b, 3. FK Jupie BB 9b, 4. MFK Lokomotíva
Zvolen 7b, 5. ŽP Šport Podbrezová 3b, 6. FK Sitno
Banská Štiavnica 1b.

