Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom | ročník X. | číslo 22 | 5. november 2015 | cena: zdarma | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

Mesto spolupracuje s ďalšou strednou školou, študenti vykonávajú
odbornú prax priamo v teréne
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S príchodom jesene začali aj práce
na realizácii druhej oddychovej zóny
v meste. Technické služby prišli so
svojimi strojmi na lúku na Etape
približne pred mesiacom a ako prvé
začali so zemnými prácami pod
korčuliarskou dráhou, detskými
ihriskami a work-outom.
„Po mesiaci prác sa dá povedať, že
je hotová asi tretina prác,“ informuje
primátor Peter Antal a dodáva: „Workout a detské ihriská už nadobúdajú
svoju finálnu podobu. Je zaujímavé, že
tieto prvky predbiehajú dokončenie
diela. V čase ich verejného obstarávania
sa nepočítalo s tým, že sa začiatok prác
presunie až na jeseň.“ Okrem toho sa už
dokončili zemné práce na dráhe v plnom
profile, ktorý je pokrytý makadamom
a riadne zavalcovaný. Techničiari položili
200 obrubníkov, ktoré kladú spôsobom

Work-out.

Mesto Žiar nad Hronom začalo
spolupracovať
so
Súkromnou
pedagogickou a sociálnou akadémiou
EBG Brezno, ktorá má svoje elokované
pracovisko v našom meste. Študenti
strednej školy vykonávajú praktické
vyučovanie formou odbornej praxe
na odborných pracoviskách, ktoré im
ponúklo mesto.
Mesto ponúklo škole odborné
pracoviská, a to opatrovateľskú službu,
terénnu sociálnu prácu a mestské
detské jasle. „Všetky tri pracoviská
spĺňajú obsahovo vyučovacie programy
Súkromnej pedagogickej a sociálnej
akadémie, čo je pre efektivitu naplnenia
cieľa odbornej praxe nesmierne
dôležité,“ približuje vedúca Odboru
starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monika
Minárová a podotýka: „Študenti
akadémie sa tak už počas štúdia
dostanú do reálneho života, a najmä do
reálnej praxe svojej budúcej profesie.“
Na takejto praxi je, okrem získavania
pracovných zručností, najhodnotnejšie
najmä vytvorenie priestoru, ktorý
aktívnym
spôsobom
prispeje
k smerovaniu mladého človeka vo
svojom profesijnom zameraní.

Na jednotlivých pracoviskách
sa študentom venujú
zamestnanci mesta
V prvom mesiaci svojej praxe sú
študenti iba akýmisi pozorovateľmi.
Prijímajú základné informácie od
samotných zamestnancov a pozorujú
reálne situácie, ktoré musia riešiť.
V ďalších mesiacoch sa už študenti
budú aktívne zapájať do priameho

výkonu a procesov na jednotlivých
pracoviskách pod odborným dohľadom
ako opatrovateliek či sociálnych
pracovníčok, tak aj svojich odborných
učiteľov. „Reálne si budú môcť odskúšať
napríklad aj krízovú komunikáciu
v teréne s ľuďmi, ktorí sú neznalí
a nevedia si poradiť pri komunikácii
na rôznych úradoch. Budú si môcť
odskúšať, aké to je zabaviť päť bábätiek
naraz, keď sa jedno či dve batoľatá
„rozutekajú“ každé na inú stranu, ďalšie
dve budú žalostne nariekať a tretie
otvárať ústa, že chce piť,“ približuje
ďalej študentskú prax Monika Minárová.
Študenti si však určite budú môcť aj
posedieť, napríklad pri senioroch,
ktorých opatrujú skúsené a dlhoročné
opatrovateľky mesta. „Pevne veríme, že
po absolvovaní ročnej praxe na našich
pracoviskách, s odborným dohľadom
našich zamestnancov a pedagogičiek
školy, sa študenti budú vedieť lepšie
rozhodnúť, ktorým smerom povedie
ich profesionálne zameranie,“ dodáva
Monika Minárová.

Do praxe sú zapojení
študenti 3. a 4. ročníka

V súčasnosti sú do praxe, ktorá sa
organizuje v spolupráci s mestom,
zapojení štyria študenti. Ostatní
študenti školy vykonávajú prax aj na
úrade práce, v Domove sociálnych
služieb v Ladomerskej Vieske, DD a DSS
v Žiari nad Hronom, DSS Doména a v
Detskom domove v Kremnici. „Okrem
zamestnancov mestského úradu,
ktorí im poskytujú cenné odborné
informácie, ich vedú aj dve učiteľky,
ktoré majú na starosti odbornú prax

Počas praxe chodia študenti aj priamo do terénu.
študentov,“ spresňuje Anna Herichová,
vedúca elokovanej pobočky školy
v našom meste. Náplňou odbornej
praxe študentov je pozorovať a
participovať na činnostiach sociálnych
pracovníkov a zapájať sa do aktivít
a činností, ktoré realizujú dané
oddelenia. „Počas praxe naši študenti
pomáhajú sociálnym pracovníkom pri
realizácii rôznorodých činností, ako
sú práca v teréne s neprispôsobivými
občanmi mesta, pomoc pri nákupoch
pre seniorov či občanov, ktorí sú
odkázaní na pomoc iných,“ konkretizuje
ďalej náplň odbornej praxe Anna

Herichová a dodáva: „Študentom sa
prax veľmi páči. Získavajú množstvo
užitočných informácií, ktoré môžu
využiť pri spracúvaní záverečnej práce
i v budúcom profesijnom živote.
Získajú tiež pohľad na rôznorodé
činnosti a samotnú profesiu sociálnovýchovného pracovníka. Za našu školu
patrí poďakovanie Monike Minárovej,
ktorá bola veľmi ústretová pri realizácii
myšlienky nadviazať takúto spoluprácu
medzi
mestom
a
Súkromnou
pedagogickou a sociálnou akadémiou
EBG.“
(li)

Oddychová zóna na Etape bude jedinečná nielen in-line dráhou
kopírujúcim okolitý terén. „Je to
zaujímavé, pretože to vyzerá ako na prvý
pohľad nedokonalá robota. No takéto
kladenie obrubníkov, ktoré kopíruje
terén, by malo zvýšiť atraktivitu dráhy
z pohľadu výškových rozdielov rovnako
ako náklony v zákrutách,“ podotýka
primátor. Do dnešných dní je hotová aj
plastika Majáka, ktorá bude dominantou
kruhového objazdu pri vstupe do
oddychovej zóny. Autorom plastiky je
umelec Andrej Jánoška.

Počasie rozhodne, čo sa stihne
spraviť do konca roka
O vyhliadkach hovorí riaditeľ
technických služieb Igor Rozenberg
opatrne, pretože všetko záleží viac-menej
od počasia. „Ak by vydržalo priaznivé
počasie, aké pretrváva už niekoľko
dní, tak by sme mali stihnúť dokončiť
všetky fitnes a detské prvky, osadíme
Maják, položíme viac ako 1 kilometer
obrubníkov a na in-line dráhe pripravíme
druhú vrstvu pod asfalt,“ konkretizuje.
Samotné asfaltovanie však bude
realizované len v prípade mimoriadne
priaznivého počasia, pretože pri ňom
sú odkázaní na tzv. obalovačku, čo je
zariadenie, ktoré vyrába asfalt. „Ak sa

Osadené sú už aj prvky na detskom ihrisku.
počasie zhorší, asfalt sa začne vyrábať až
na jar,“ približuje Rozenberg a dodáva:
„Chceli by sme ešte stihnúť vysadiť
zeleň v celom rozsahu projektu a do
predfinálnej podoby dostať osvetlenie
dráhy bez pripojenia na existujúce

verejné osvetlenie a osadenia svietidiel.“
Čo sa týka finálneho ukončenia projektu,
všetko nasvedčuje tomu, že sa nestihne
ukončiť pred koncom tohto roka, ale,
ako Rozenberg ubezpečuje, pracovníci
technických služieb urobia všetko preto,
aby sa k tejto méte priblížili čo najviac
a teoreticky predpokladá, že práce
ukončia na jar.

V zóne budú hracie prvky, aké
nenájdete nikde inde v meste
Položených je už 200 obrubníkov.

Vznikajúca oddychová zóna by
mala byť jedinečná nielen 600 metrov
dlhou in-line dráhou, ale aj hernými

prvkami, ktoré budú odlišné ako vo
zvyšku mesta. „Už dnes je vidieť, že
o atrakcie bude záujem. Veríme, že po
spustení do prevádzky to bude pre
našich najmenších najzaujímavejšia časť
oddychovej zóny, nakoľko sú tu osadené
úplne iné hracie prvky, ako na ostatných
ihriskách v celom meste. Hovorím o
lanovej veži alebo o 3D gumených
preliezačkách. Našim cieľom však je, aby
sme aj pre ostatných urobili ďalšie pekné
miesto v našom meste, a aby si každý
mohol nájsť miesto pre voľnú chvíľu. Nie
je dôležité, či na sedenie, prechádzanie,
alebo aktívny odpočinok. Možno len na
to, aby pri rannej ceste do práce myslel
na to, že sa po práci bude týmto miestom
vracať domov,“ hovorí primátor.
Všetky herné prvky musia spĺňať prísne
požiadavky legislatívy. To platí aj pri
ich osádzaní. Bezpečnosť je v takomto
prípade na prvom mieste nielen pri
osadení, ale aj v bezprostrednom
priestore okolo nich. Úlohou technických
služieb je realizovať technické riešenia pri
dodržaní spomínaných bezpečnostných
noriem. Odbor životného prostredia
MsÚ má zas za úlohu vybrať tie
najlepšie a najzaujímavejšie riešenia pre
verejnosť s tým, že skĺbia požiadavky na
bezpečnosť s finančnými možnosťami.
Dominika Urbánková
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Škôlkari majú svoju vlastnú telocvičňu
Materská škola s elokovaným
pracoviskom na Ul. A. Kmeťa 17 je
prvou škôlkou v meste, ktorá má
svoju vlastnú telocvičňu. Priestory,
ktoré predtým plnili funkciu jedálne
a skladu, sa premenili na moderné
športovisko. Využívať ho budú aj deti
z Futbalovej školičky FK Pohronie.
Mesto, pod ktorého zriaďovateľskú
pôsobnosť škôlka patrí, nemuselo do
rekonštrukcie vložiť ani cent. Všetko bolo
v réžii žiarskej spoločnosti Remeslo, ktorá
rekonštrukciu telocvične sponzorsky
realizovala. „Remeslo zabezpečilo
materiál a práce a projekt nám bezplatne
vypracovali manželia Fronkovci,“ uviedla
počas otvorenia telocvične zástupkyňa
elokovaného pracoviska Dana Koštová.
Zrekonštruované a vynovené priestory
telocvične slúžili kedysi ako kuchyňa
a skladisko. „Kuchyňa bola zrušená už
dávnejšie a v druhej časti dnešného
športoviska sa nachádzalo skladisko.
Akýsi skladový priestor zbytočných vecí,
kde bolo uskladnené všetko nepotrebné
z materskej školy. Keď sme sa pre
rekonštrukciu rozhodli, údržbárovi
trvalo dva mesiace, kým priestor vypratal
a vyčistil,“ priblížila ďalej Dana Koštová.
Pôvodne bola telocvičňa menšia, bez
rozšíreného priestoru, v ktorom sa
dnes nachádzajú prvky na cvičenie.
„Naša škôlka sa zapojila do národného
projektu, v rámci ktorého sme
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR získali veľa telovýchovného
náradia a náčinia. Povedali sme si, že

Súčasťou novej telocvične sú aj priestory s rôznymi prvkami na cvičenie.
by bola škoda nevyužiť to. Preto sme
chceli pôvodné malé priestory cvičiska
zrekonštruovať a rozšíriť ich, aby mohlo
byť toto náradie dennodenne využívané
deťmi,“ spresnila Dana Koštová
a podotkla, že v súčasnosti sa priestory
telocvične využívajú nielen na pohybové
a športové aktivity, ale aj na kultúrne
vyžitie: „V týchto spoločných priestoroch
sa stretávame aj v nepriaznivom počasí,
či vtedy, keď sa nedá ísť von na dvor
alebo na prechádzku. Naši škôlkari
tu majú k dispozícii horolezeckú
stenu, stacionárny bicykel, bežeckú
dráhu, trampolínu, ktorú dennodenne
využívajú, rebriny, futbalové bránky,
lopty, krúžky a množstvo náčinia,
s ktorým cvičia a aj ho prenášajú,“ dodala
na záver zástupkyňa elokovaného

pomocnú ruku podali práve z elokovanej
triedy na Ul. A. Kmeťa 17 a na trénovanie
sme mohli začať využívať ich priestory,
v ktorých sme strávili celý minulý rok. Je
to pre nás obrovské plus pri trénovaní.
V pôvodných malých priestoroch sme sa
však tlačili, bolo to nekomfortné. Teraz je
to dôstojné a môžeme sa viac realizovať.“
Kým minulý rok mala Futbalová školička
20 detí, tento rok je ich o čosi menej – 17
a do čisto chlapčenskej zostavy pribudli
už aj dievčatá.
Futbalová školička je zameraná na
deti vo veku od 4 do 6 rokov. Hlásia
sa do nej deti z celého mesta, ktoré sú
centralizované do jednej triedy. „Nie je
to iba o klasickom futbale. Venujeme
sa všeobecnej športovej príprave,

základom pohybovej kultúry, atletike,
gymnastike, práci s loptou, práci
v družstvách... Deti sa tešia a futbal je
akýmsi doplnkom. Niektorých malých
športovcov to natoľko nadchlo, že sa nám
už dokonca prihlásili aj do futbalového
oddielu FK Pohronie,“ vyzdvihol prvé
futbalové lastovičky Rastislav Urgela.
Do Futbalovej školičky môžete svoje
dieťa prihlásiť hocikedy. Funguje
dvakrát v týždni, v pondelok a stredu
v doobedňajších hodinách. „Kto má
záujem navštevovať aj futbalový oddiel,
tam začíname od 5 – 6 rokov. Tréningy
máme v poobedňajších hodinách, kde
sa futbalistom venujú kluboví tréneri,“
dodal na záver Rastislav Urgela.
(li)

pracoviska. V súčasnosti bývalú I. MŠ
navštevuje 105 detí, ktoré sú rozdelené
v piatich triedach.

Priestory bude využívať
aj Futbalová školička
Telocvičňu v škôlke budú využívať
aj malí futbalisti, ktorí navštevujú
Futbalovú školičku FK Pohronie. „Keď
sme išli do projektu Futbalovej školičky,
riešili sme problém, kde budeme
trénovať,“ priblížil športový manažér
mládeže FK Pohronie Rastislav Urgela
a dodal: „Vedľajšia škôlka na to priestory
nemala, oddychová zóna Hviezdoška
sa ešte len stavala a párkrát sme boli
trénovať aj na ihrisku. Neskôr nám

Škôlkari ukázali, že futbal vediať hrať.

Odstraňovanie následkov zimy bude operatívne

Technické služby rozširujú vozový park

Zima sa nezadržateľné blíži a okrem
prírody a zvierat sa na jej príchod
pripravujú aj pracovníci z mestskej
eseročky Technických služieb.
Príprava na zimnú údržba pozostáva
zo správneho zorganizovania ľudských
zdrojov a techniky. Začína už počas leta,
kedy pracovníci technických služieb
vozia do skladov posypový materiál, aby
do zimy vyschol. Následne vypracúvajú
operačný plán zimnej údržby a podľa
potrieb plánu prerozdelia aktuálnych
zamestnancov. Aby všetko fungovalo
ako má, je potrebné skontrolovať aj
technický stav strojov, STK, odskúšať
sypače a odstrániť zistené nedostatky.

Mestská eseročka Technických
služieb je pred blížiacou sa zimou
v plnom nasadení. Okrem zásob
posypového materiálu a prípravy
techniky na zimnú údržbu zakúpili
aj nový stroj do vozového parku.
Novým prírastkom vo vozovom
parku mestskej eseročky je kompaktný
traktor John Deere 3045, ktorý je
najvýkonnejším kolesovým traktorom
vo svojej triede. Má výkon 45 koní,
uzatvorenú kabínu, hydrostatický
pohon a šírku iba 1,5 metra. Vo výbave
má kúrenie, klimatizáciu a predný aj
zadný trojbodový záves na upínanie
pracovných nadstavieb. Podľa slov
zástupcu riaditeľa Petra Jagoša, stroj
sa bude využívať celoročne so širokou
agregáciou nadstavieb. „Na letné
využitie k nemu plánujeme zakúpiť
mulčovaciu kosačku so šírkou zberu
1,6 metra a 900-litrovým zberným
košom, ktorá významne pomôže pri
kosení v meste a v parku. Na zimné
využitie bude vybavený prednou
natáčacou radlicou a prívesným
sypačom s nosnosťou 1200 kilogramov
a využijeme ho pri starostlivosti o
chodníky v centre mesta.“
K
traktoru
majú
pracovníci
technických služieb k dispozícií
pôvodný kultivátor – zakladač
trávnikov, ktorý využívajú pri realizácií
záhrad. Do budúcna k nemu chcú
zakúpiť čelný nakladač John Deere
H165D, ktorý im pomôže pri realizácií
terénnych úprav. Nakladač má nosnosť
800 kilogramov a výškový dosah 2,5
metra.

Vozový park je nový
Technické
služby
investovali
v minulosti finančné prostriedky do
obnovy vozového parku, vďaka čomu
využívajú stroje celoročne. K aktuálnemu
ročnému obdobiu ich prispôsobia
nahodením potrebnej nadstavby, či
už zimnej, alebo letnej. „Počas zimy
používame na cesty veľký sypač Iveco
a traktor John Deere so sypačom

Posypový materiál je už naskladnený.
a radlicou. Na chodníky nasadzujeme
tri multicar sypače s radlicou, nakladač
Caterpillar, ktorý nám pribudol tento rok
na jar a ešte dva traktory na odhŕňanie pri
väčších snehových zrážkach,“ informuje
Peter Jagoš, zástupca riaditeľa, a zároveň
dodáva: „Do zimy ešte plánujeme nákup
nového malého traktora, ktorý bude
slúžiť na údržbu chodníkov.“

Posypový materiál
je už na sklade

Ako minulý rok, aj teraz
budú v uliciach okrem strojov
aj pracovníci TS.

Už teraz sa v skladoch mestskej
eseročky nachádza približne 160 ton
inertného materiálu a zatiaľ približne
10 ton soli. Soľ a kamenivo vo veľkosti
frakcie 0 až 4 a 4 až 8. „Nenakupujeme
zbytočne veľa posypového materiálu,
aby neležal na sklade, keďže v prípade
potreby si ho vieme zabezpečiť aj počas
sezóny,“ podotýka Jagoš. Pri posýpaní
poľadovice miešajú soľ so štrkom, ak sa
posýpa v prípade obvyklého sneženia,
tak posýpajú len štrkom, pričom kopce

bez rozdielu posypávajú vždy zmesou
soli a štrku.
Zimná údržba na cestách a chodníkoch
je jednou zo základných náplní práce
technických služieb a podľa slov Jagoša
vedia operatívne zareagovať na náhlu
zmenu počasia. „Denne sledujeme
predpovede počasia a v prípade, že
by napríklad na zajtra hlásili sneženie,
museli by sme prestrojiť všetku techniku,
nakoľko ju využívame aj v lete s letnými
nadstavbami. Pri novších vozidlách trvá
takáto výmena približne hodinu, pri
tých starších o niečo dlhšie a musíme
počítať aj s možnosťou, že na nich bude
potrebné niečo opraviť. Ale v priebehu
jedného dňa sa vieme pripraviť,“
ubezpečuje Peter Jagoš.
Aj tento rok bude fungovať linka
zimnej údržby (0915 317 044), ktorá sa
už v minulosti osvedčila. Okrem toho,
že na nej obyvatelia môžu nahlásiť
problémy s následkami zimy, funguje
aj ako komunikačný prostriedok medzi
dispečingom a šoférmi posypových
strojov.
Dominika Urbánková

a v tejto cene je zahrnutá kabína,
klimatizácia, sypač a radlice. „Kúpu
traktora financujeme prostredníctvom
leasingu, s dobou splácania na
60 mesiacov a akontáciou 10 %,“
informoval Peter Jagoš. Akontáciu
zaplatili z predaja multikáry posýpača
s rokom výroby 1988. „Využívali sme
ju iba v zime a aj to bola vzhľadom
k svojmu veku často poruchová,“ dodal
na záver zástupca riaditeľa.
Kúpu nového stroja vnímajú
techničiari pozitívne a vidia ju ako veľký
prínos pre svoju prácu, nakoľko sa im
podarilo rozšíriť technické vybavenie
o nový, spoľahlivý stroj s celoročným
využitím a nadstavbami, ktorými
doposiaľ nedisponovali a museli ich
objednávať externe. V týchto dňoch
môžete traktor pri práci vidieť v Parku
Štefana Moysesa, kde pomáha pri
zbere lístia, neskôr poslúži pri zimnej
údržbe.
Dominika Urbánková

Nový stroj vysúťažili
Kompaktný traktor John Deere
3045 bol vysúťažený cez verejné
obstarávanie za 32 600 eur bez DPH

Kompaktný traktor
John Deere 3045.
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PO STOPÁCH

Bitka pod Svätým Krížom
V rámci bohatej histórie nášho mesta
sme si 1. novembra 2015 pripomenuli
331. výročie významnej udalosti v jeho
dejinách. Schyľovalo sa ku koncu,
na udalosti bohatého, 17. storočia,
ktoré bolo poznačené povstaniami
a expanziou Turkov na našom území.
V tomto období vzniklo takzvané
kurucké povstanie, v rámci ktorého
rabovanie a násilnosti prerástli v
ozbrojené strety s cisárskymi oddielmi,
nazývanými aj labanci. Spolu s kurucmi
plienili aj Turci, a tak na naše územie
doľahla ťarcha povstania. Kuruci však
spočiatku na území terajšieho Slovenska
nedosahovali výraznejších úspechov,
a to z dôvodu vnútorných rozporov.

V októbri roku 1677 však dosiahli výrazný
úspech, keď za podpory vojska, ktorému
velili francúzski dôstojníci pod vedením
plukovníka Bohama, porazili oddiely
cisárskeho vojska. Tento úspech podnietil
kurucov v nasledujúcom roku k vpádu
na kráľovské územie, ktoré v oblasti
Pohronia obsadili až po Levice. Na čelo
kurucov sa presadil bohatý magnát
Imrich Tokoli, ktorý dokázal zjednotiť
oddiely kurucov a postavil sa do ich
čela. Rozpínavosť kuruckého vojska bola
čoraz väčšia a obsadzovali stále väčšie
Imrich Tokoli.
územie. Hneď v prvom roku sa dostali
do blízkosti mesta Svätý Kríž, pri ktorom 1678 pritiahlo k mestu Svätý Kríž
sa utáborili, mesto vyrabovali a konali cisárske vojsko, ktoré sa stretlo v bitke
násilie na obyvateľoch. 1. novembra pod Svätým Krížom. Kurucmi v tejto bitke

Tento rok oslavuje životné jubileum
viac ako 400 žiarskych seniorov
Podujatie pre 60, 70, 80
a 90-ročných jubilantov sa v našom
meste organizuje už od roku 1999.
Vždy v inej téme, inej myšlienke.
Tento rok sa organizátori podujatia,
ktorými sú mesto Žiar nad Hronom
a Mestské kultúrne centrum,
inšpirovali
myšlienkou
Prelet
životom a ako symboliku preletu si
zvoli motýľa.
V symbolike starej Číny motýľ
zosobňoval dlhovekosť a šťastie a jeho
nepravidelný let vyjadruje radosť zo
života. Celý program otvorili motýlím
tancom žiačky z tanečného odboru ZUŠ
Zity Strnadovej-Parákovej. Postupne
sa jubilantom predstavili speváci
Seniori optimisti, škôlkari z Materskej
školy – elokovanej triedy na Ulici A.
Kmeťa č. 17, LDO zo ZUŠ a tanečníci
Seniori optimisti. Jubilantom sa
prihovoril primátor mesta Peter Antal
slovami: „Svojím deťom a vnúčatám
ste dali krídla. Boli ste tu pre ne a vy
teraz potrebujete, aby tu bol niekto pre
vás. Naše mesto chce byť toho súčasťou,
tak ako vy ste súčasťou mesta. Klub
dôchodcov, Základná organizácia

Jednoty dôchodcov na Slovensku,
Spolok žiarskych seniorov, Domov
dôchodcov – to sú inštitúcie, v ktorých
ďalej vediete aktívny život. Dokonca
niektorí ste sa v tomto roku stali
absolventmi Akadémie 3.veku. Máte
svoje záujmy, koníčky a mňa teší, že sa
zapájate do spoločenského mestského
života.“ Ako ďalej primátor povedal,
pri príležitosti okrúhlych jubileí tvárou
v tvár vyslovil uznanie a poďakovanie
za to, že naši jubilanti pred desaťročiami
do roľníckeho mestečka Svätý Kríž
priniesli život. „Ďakujem vám za vašu
trpezlivosť, ktorá prichádza s vekom, za
vašu odovzdanosť tomuto mestu, ktoré
považujete za svoj domov. A prajem
vašim krídlam ešte dosť síl na to, aby
vás pokojne a v zdraví niesli životom,“
dodal Peter Antal na záver.
Po oficiálnom slávnostnom programe
a spoločnom prípitku jubilantom
zaspievala spevácka stálica 70. rokov
Nora Blahová a nezabudnuteľný
kabaretiér, divadelník a spevák Zdeno
Sychra. A tak ako po minulé roky, aj
tentoraz pozvaní hostia využili možnosť
zatancovať si na tanečnom parkete, do

Jubilantom pripil na zdravie
aj primátor Antal.
22-hej hodiny ich zabávalo hudobné
duo Jewel z Prenčova.
Zo 468 pozvaných jubilantov
prijalo pozvanie približne 300 hostí,
pre ktorých bolo pripravené okrem
kultúrneho programu aj malé
občerstvenie.
(r)

Na 19. ročníku Stredoškoláka sa predstaví 36 stredných škôl
V utorok 24. novembra sa žiakom
8. a 9. ročníkov základných škôl, ich
pedagógom a rodičom odprezentujú
na už 19. ročníku Stredoškoláka
stredné školy z celého regiónu.
O tom, prečo by ste toto podujatie
mali navštíviť, ak si vyberáte strednú
školu a ako veľmi sú dôležité správne
informácie pri rozhodovaní, sme sa
porozprávali s riaditeľkou Centra
p e d a g o g i c ko - p s yc h o l o g i c ké h o
poradenstva a prevencie v Žiari nad
Hronom Ľubicou Salayovou.
Aké školy sa budú prezentovať na
19. ročníku Stredoškoláka?
Účasť a prezentácia škôl na podujatí
je bezplatná, a tak ako po iné roky,
na akcii sa zúčastňujú stredné školy
najmä z blízkeho regiónu. SOŠ,
gymnáziá, konzervatóriá a odborné
učilištia prezentujú, aké študijné a
učebné odbory otvárajú pre záujemcov
v nasledujúcom školskom roku.
Zúčastnených žiakov, pedagógov a
rodičov informujú o obsahu a rozsahu

štúdia, profile absolventa školy,
možnostiach uplatnenia po skončení
štúdia, ale aj ďalšieho vzdelávania.
Odborným garantom celého podujatia
sme my, Centrum pedagogickopsychologického
poradenstva
a
prevencie (ďalej len CPPPaP) v Žiari nad
Hronom a odborní zamestnanci z nášho
centra v rámci podujatia realizujú
profesijné poradenstvo pre žiakov a
konzultácie pre rodičov a pedagógov.
Čo je hlavnou myšlienkou
podujatia?
Pomôcť žiakom ZŠ a SŽŠ správne sa
rozhodnúť pre svoje budúce povolanie.
Stredoškolák je vlastne servis
profesijných informácií, určený prioritne
pre regióny – okresy Banská Štiavnica,
Žarnovica a Žiar nad Hronom. Podujatie
umožňuje žiakom v rozhodovacom
procese pred prvou voľbou povolania
získať na jednom mieste a v jeden deň
veľa dôležitých informácií. Podujatie je
rovnako dôležité aj pre rodičov, nakoľko
im tu ponúkame priamy kontakt so
školami, ich študentmi a pedagógmi,
ktorí im môžu odpovedať na konkrétne
otázky o štúdiu, učebných či študijných
odborov.
Prečo je dôležité vybrať si správnu
strednú školu?
V súčasnosti rastie nezamestnanosť
a uplatniť sa na trhu práce si vyžaduje
dobre poznať nielen svoje schopnosti,
záujmy a možnosti, ale aj požiadavky
pracovného trhu. Prehľad požiadaviek
môžu návštevníci získať aj na tomto

podujatí.
Máte aj spätnú väzbu zo škôl, ktoré
sa na podujatí prezentujú, či do nich
žiaci v septembri aj nastúpili?
Spätnú väzbu získavame hlavne
cez výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ,
s ktorými sa pravidelne stretávame
a majú v kompetencii aj kariérové
poradenstvo pre žiakov. Mnohí žiaci
sa na základe získaných informácií na
podujatí rozhodnú pre určitú strednú
školu a odbor, o ktorom sa viac
dozvedeli práve na Stredoškolákovi.
Z minulých ročníkov vieme, že
súčasťou Stredoškoláka boli aj
sprievodné podujatia. Čo nás čaká na
tomto ročníku?
Áno, ani tento ročník nebude
výnimkou. ÚPSVaR bude poskytovať
informácie
o aktuálnych voľných
pracovných miestach a situácii na trhu
práce v regióne. Žiaci budú môcť využiť
počítačový program ponúkaný CPPPaP,
ktorý im pomôže pri voľbe budúceho
povolania a ozvláštnením podujatia
budú niektoré školy, ktoré vystúpia
so svojou prezentáciou (módna
prehliadka, ukážka sokoliarov, hudobná
produkcia a pod.)
Na 19. ročníku Stredoškoláka sa
bude prezentovať 36 stredných škôl.
Zastúpenie budú mať okrem domácich
žiarskych stredných škôl aj stredné
školy z Kremnice, Zvolena, Banskej
Bystrice, Brezna, Novej Bane, Banskej
Štiavnice a Hodruše-Hámrov.
Dominika Urbánková

boli porazení a museli ustúpiť. Aj tak však
predstavovali veľké nebezpečenstvo
pre viedenský dvor, ktorý navrhol
mierové rokovania. Mier však netrval
dlho, obidva tábory – tak kuruci, ako aj
labanci, predstavovali pre obyvateľstvo
veľkú záťaž. Plienenie z obidvoch strán
nepoznalo rozdiel a k tomu nešťastiu
sa ešte pridala epidémia moru, ktorá
decimovala obyvateľstvo.
Cisárske vojsko sídliace vo Svätom
Kríži, ktorému velil generál Rabatt, sa
po ústupe kurucov nechovalo lepšie, ba
v niektorých prípadoch sa vravelo, že boli
ešte horší. Vojská I. Tokoliho sa k Svätému
Krížu o šesť rokov vrátili a v roku 1684
ho dobyli, vyplienili celé okolie a kaštieľ
úplne spustošili.
Peter Mosný

Filmoví vytrvalci sa môžu tešiť
na ďalší filmový maratón
Po minuloročnom úspešnom
Hobiťom maratóne organizuje
žiarske Kino Hron pre filmových
nadšencov ďalší filmový maratón.
Uskutoční sa v rámci celoslovenskej
premiéry poslednej časti obľúbenej
tetralógie Hry o život: Drozdajka, 2.
časť.
Kino Hron sa už čoskoro premení na
svet, v ktorom treba bojovať o život.
Ak chcete byť pri tom, zakrúžkujte
si v kalendári dátum sobotu 21. novembra. V tento deň sa totiž budú
postupne premietať jednotlivé časti
úspešnej filmovej série Hry o život.
„Pre filmový maratón sme sa rozhodli
z dôvodu úspešnosti minuloročného
Hobitieho maratónu, a zároveň aj
preto, že kino prinesie iný druh premietania, niečím zvláštny, netypický
a príťažlivý. Využili sme to, že filmová
séria má niekoľko častí, a teda z toho
vieme vytvoriť celodňovú akciu,“ prezrádza vedúca žiarskeho kina Lenka
Nitrayová a podotýka, že na tomto
maratóne očakávajú v kine vyššiu
účasť, keďže o sériu Hry o život bol
väčší divácky záujem. Svedčí o tom aj
štatistika premietania v žiarskom kine.
Celodňové premietanie začína
prvým filmom už o 10-tej hodine a
končí vo večerných hodinách o pol desiatej. „V prestávkach medzi filmami,

ktoré budú trvať približne 30 minút,
sa diváci môžu tešiť na tematicky
vyzdobené priestory, sprievodné
aktivity (súťaže a hry), výstavku, personál v kostýmoch filmových postáv a nebude chýbať ani tombola
o filmové darčeky,“ konkretizuje Lenka
Nitrayová.
V prípade, že si nenecháte ujsť celý
filmový maratón, za miestenkovú
permanentku na celý deň zaplatíte 8
eur. „Ak sa permanentky nevypredajú,
bude v deň akcie prebiehať dopredaj
lístkov na jednotlivé filmy, ale iba permanentky budú zlosovateľné v tombole. Svoju šancu na výhru v tombole
si diváci môžu zvýšiť v sprievodných
aktivitách medzi filmami, kde za získanie určitého počtu bodov za splnenie aktivít budú duplicitne zaradení
do zlosovania,“ približuje ďalej Lenka
Nitrayová.
Po celý deň bude k dispozícii aj bufet
s občerstvením a záujemcom vedenie kina zabezpečí dokonca aj objednávku pizze počas filmu, aby ju hneď
po filme mohli konzumovať ešte teplú.
Žiarske Kino Hron je pravdepodobne
jediné kino na Slovensku, ktoré robí
takýto filmový maratón so sprievodnými aktivitami. Rovnako tomu bolo aj
pri Hobiťom filmovom maratóne.
(li)
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Malý dedko
Pokračovanie
Mesiac pekne svietil. Na kapustnisku pri
rybníku bolo vidno každú hlávku. Zrazu
vidím, jedna sa kotúľa k rybníčku. Aha,
potvora vodník má chuť na kapustu —
hovorím, a poslal si syna po hlávku. Hneď
som ho poznal, bol to ten najmladší, čo
nám vlani utopil sliepku. „Hádam len nie
do lesa, strýčko,“ brble, „tam dnes tancujú.“ A sadol si na hlávku. Ja, reku, nech,
a pripomenul som mu hneď, že keď už
ukradol kapustu, aby nám aspoň netopil
sliepky. Nech to vie, chlapčisko potvor-

ské! Hneď za medzou vyskočil zajac. Tak
blízko, že by si ho palicou zrazil. Bol z
nášho kapustniska a pravdepodobne ma
poznal. Zvesil pravé ucho, kukol na mňa
jedným okom, akoby ma varoval pred
ďalšou cestou. Ale ja som šiel ďalej. Na kraji lesa, tam, kde je svätý obrázok, zahúka-

OZNAMY STAVEBNÉHO ÚRADU
Kolaudačné rozhodnutie
Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa §-ov 117 a 119 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov,
príslušným stavebným úradom, vydalo
pod číslom spisu 2886/2009, 1428/2015
zo dňa 13.10.2015 kolaudačné rozhodnutie na stavbu: „Močiar – Breziny: zahustenie TS, VN, NN“, na pozemku parc.
č. líniová stavba, v katastrálnom území
Močiar, Jalná – obec Trnavá Hora.
Navrhovateľom sú Elektroenergetické
montáže, a. s., Pri Rajčianke 6, 010
04 Žilina, ktorá na základe poverenia
zastupuje stavebníka – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 07 Žilina.
Predmetné kolaudačné rozhodnutie
je zverejnené formou verejnej vyhlášky
na Úradnej tabuli mesta na Ul. Š. Moysesa a na webovej stránke mesta.

Začatie stavebného konania
Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je
podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 117 zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (ďalej stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, príslušným stavebným úradom,
oznámilo pod číslom spisu 4750/2015
zo dňa 23.10.2015 začatie stavebného konania na stavbu: „Obnova a
zateplenie bytového domu, nové prefabrikované balkóny“ – obytný dom
súp. č. 331 na pozemku parc. č. CKN
411 v katastrálnom území Žiar nad
Hronom. Žiadateľom sú vlastníci bytov
a nebytových priestorov domu č. 331,
Ul. Dukelských hrdinov 8-10-12, Žiar
nad Hronom, ktorých na základe splnomocnenia zastupuje Hana Kunčíková,
predseda bytového spoločenstva.
Predmetné oznámenie je zverejnené
formou verejnej vyhlášky na Úradnej
tabuli mesta na Ul. Š. Moysesa a na webovej stránke mesta.
(r)

Upozornenie pre vodičov
Na dodržiavanie pravidiel a na
bezpečnosť v cestnej premávke je
nutné myslieť po celý rok. Zmena
počasia však ovplyvňuje aj podmienky
na cestných komunikáciách. Okrem
zhustenej premávky musia vodiči s
príchodom jesene počítať aj s ďalšími
nástrahami.
Na Slovensku platí zákon, ktorý hovorí
o tom, že v čase od 15. novembra do 31.
marca majú mať držitelia motorových
vozidiel na automobiloch obuté zimné
pneumatiky. Niekedy k nám však zavíta
zima skôr, a preto sa na to nedá úplne
spoliehať. Viacerí odborníci sa zhodujú,
že vymeniť letnú pneumatiku za zimnú
by sme mali, keď teplota klesne pod 7
stupňov Celzia. „Letná pneumatika pri
teplote 7 stupňov Celzia zamrzne. Znižuje
sa, až sa úplne stráca jej priľnavosť k
vozovke a auto sa stáva nebezpečným
a niekedy aj neovládateľným. Zimná
pneumatika obsahuje zmäkčovače, a
preto nezamrzne,“ objasňuje Martin
Vanka, majiteľ žiarskeho pneuservisu.
Okrem zmäkčovačov sa zimná
pneumatika odlišuje od tej letnej hĺbkou
dezénu, ktorý zabezpečuje záber kolies
v snehu a na zľadovatenom povrchu
vozovky. Zimný dezén by mal mať 4
milimetre.

ktorí prezujú iba na polovicu. Konkrétne
prezujú len dve kolesá, a teda hnanú
nápravu auta. Buď prednú alebo zadnú.
To je však ešte horšie, ako keby neprezuli
vôbec,“ vysvetľuje Vanka a dodáva, že
bezpečnosť jazdy ovplyvňuje aj stav
opotrebovania pneumatiky: „Na jedných
pneumatikách by sa nemalo jazdiť
viac ako štyri roky. Zákazníci si často
pozerajú dátum výroby pneumatiky,
ale ten nie je tak úplne rozhodujúci. Pri
správnych skladovacích podmienkach,
v tme a suchu, môžeme päť rokov
predávať pneumatiku ako novú a
ďalšie štyri roky sa dá na nej bezpečne
jazdiť. Samozrejme, je to individuálne,
záleží aj od najazdených kilometrov,
času jazdenia a podobne.“ Pomôckou
pri pneumatikách nám môže byť tzv.
magická štvorka. Čiže, prezúvame všetky
štyri pneumatiky, ktoré by nemali byť
Motoristov štandardne rozdeľujeme na používané viac ako štyri roky a ich dezén
dve skupiny. Tých, ktorí prezúvajú a tých, by mal byť štyri milimetre.
Dominika Urbánková
ktorí nie. „Potom sú tu ešte “špecialisti“,

Prezutí, neprezutí,
čiastočné prezutí

la na strome sova a zasvietila očami. Myslím, že to bola stráž. Od čistinky počujem
dupot a ktorýsi divý mužík zvýskol: „Hej,
hej!“ Strmo som vykročil k čistinke. Keď
dedko dosiahol určitý stupeň napätia,
ďobol prstom do fajky, zahalil sa hustým dymom a spokojne pozrel zboku
na poslucháčov. A hoci dospelí vedeli,
že dedko len fantazíruje, predsa len boli
všetci zvedaví, čo bude ďalej. Vkročil som
na rúbanisko — ach, bratku, ani som ho
nespoznal. Všetko pozametané, černičie
vytrhané. Na stromoch mali asi tri tucty
svetlonosov — tých z trasovísk — starý
Ohnivák im to dovolil a sám sa tiež doterigal a sadol si na bútľavý peň. A v kole, tam
vám bola, ľudia moji, haravara — nohy,
ruky, až sa človeku hlava zakrútila. Dal
som Ohnivákovi za hrsť tabaku a starému
Hôrnikovi podám ruku — poznali sme sa
už dávno — keď zrazu hudba v hostinci
stíchla a chumelica sa rozpŕchla. Víly,
celé spotené, vyzvŕtané, sa rozchádzajú
z kola a vedľa nich samopašne metajú

kotrmelce škaredí piadimužíci. Vtom ma
jedna mladica zbadala a hybaj ku mne!
Strhla ma do kola, zavýskala a už sa ku
mne hrnú všetky. „No, no, no“ — hovorím, „ja som síce tanečník na pohľadanie,
ale viac ako s jednou nikdy netancujem.“
Tu sa vám začnú o mňa biť, no ja im —
„ale, dievčence, u nás je taký zvyk, že si
mládenci vyberajú.“ Aby som si teda vybral. „No dobre.“ Postavím ich do radu a
vyberám. Vybral som si tú najkrajšiu a
čakám, kým začnú hrať. Mali sme sólo.
No, ľudkovia moji, hoci som už všeličo
vydržal, niekedy aj dve-tri noci za sebou,
po tomto tanci nezostala na mne ani jedna nitka suchá. Celý som horel. Hovorím
si: „Toto, chlapče, veru nevydržíš, musíš sa
nejako odtiaľto dostať.“ Druhý tanec som
začal s akousi babizňou — myslím si — tá
už toľko nevydrží — ale čertovská baba
lietala ako drak a možno schválne odtancovala so mnou až k Ohnivákovi, skoro sa
mi okraje kabáta chytili. „No“ — poviem
si, „počkaj, babizňa!“ Náhodou som mal

na nohách ťažké, okuté topánky. Vystriehnem si vhodnú chvíľu a dup jej na
nohu! Zjačala, až mi v ušiach zaľahlo, a
už sedela v tráve a fúkala si pomliaždený
palec. Ja som zvýskol, posotil som si
čiapku nabok, dal ruky vbok a kývam na
iné víly, akoby som sa nemohol tanca
nasýtiť, ale ani jedna už nešla. Starý,
škaredý piadimužík, pravdepodobne
babiznin muž, hrnie sa na mňa, ale ja
som mu ukázal päsťou pod bradu a hneď
uznal, že som to neurobil náročky, a tak
ma so všetkou poctou pustili domov.
Bol som taký zmordovaný, že sa mi nohy
podlamovali. Z tanca už nebolo nič a
spal som až do bieleho rána.“ „Keď to tak
človek počúva,“ ozval sa Jakub, „povedal
by, že to sám videl.“ Ale ešte úžasnejšia
ako dedkovo rozprávanie, bola jeho
schopnosť dohovárať sa so zvieratami. Z
ničoho nič dedko zavolá, povedzme, na
holuba na streche: „Holub!“
Preložila: Martina Palkovičová
Ilustrovala: Martina Pastoreková
Pokračovanie nabudúce

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle §
9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho prenájmu
časti nehnuteľnosti – pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaných
v katastri nehnuteľností na LV č. 1136
a LV č. 3327, a to:
•CKN parcela č. 556/1 – ostatné
plochy s výmerou 11 136 m2 umiestnenej na parcelách č. EKN 482 a EKN
869/1, a to v časti nachádzajúcej sa
pred bytovým domom súp.č. 459 na
Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom
s výmerou 82 m2 .
Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo
vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnenej plochy (parkoviska), na účel
parkovania šiestich osobných motorových
vozidiel
vyhradených
pre užívateľov bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome č. 459,
•doba nájmu: určitá – 15 rokov
počnúc dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2011 –
Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom v znení
neskorších zmien a doplnkov, vo výške
1 €/parkovisko/rok, pričom sa z dôvodu stavebného riešenia spevnenej
plochy táto posudzuje ako jedno
ucelené parkovisko,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 20.11.2015
do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari
nad Hronom – Odbor životného prostredia, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke
s nadpisom „Priamy prenájom – pozemok CKN parcela č. 556/1 - neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť. Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia
č. dverí 6 v pracovných dňoch od 7.30
do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 43. (r)

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle
§ 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho
nájmu časti nehnuteľnosti – pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaného
v katastri nehnuteľností na LV č. 1136,
a to:
•CKN parcela č. 566/1 – ostatné plochy s výmerou 10 448 m2 , a to v časti
nachádzajúcej sa vo dvore bytového
domu súp.č. 389 na Ul. A. Dubčeka
v Žiari nad Hronom s výmerou
198,94 m2 .
Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo
vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „záujemca“),
účel nájmu: vybudovanie spevnenej
plochy (parkoviska), na účel parkovania pätnástich osobných motorových
vozidiel vyhradených pre užívateľov
bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. 389,
•doba nájmu: určitá – 15 rokov
počnúc dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2011 –
Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom v znení
neskorších zmien a doplnkov, vo výške
1 €/parkovisko/rok, pričom sa z dôvodu stavebného riešenia spevnenej
plochy táto posudzuje ako jedno
ucelené parkovisko,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 20.11.2015
do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari
nad Hronom – Odbor životného prostredia, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke
s nadpisom „Priamy prenájom – pozemok CKN parcela č. 566/1 – neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť. Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia, č. dverí 6 v pracovných dňoch od
7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71
43.
(r)

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle §
9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer priameho prenájmu
časti nehnuteľnosti – pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaného
v katastri nehnuteľností na LV č. 1136,
a to:
•CKN parcela č. 678/1 – ostatné plochy s výmerou 11 526 m2 , a to v časti
nachádzajúcej sa vo dvore bytového
domu súp.č. 101 na Ul. SNP v Žiari nad
Hronom s výmerou 97,33 m2 .
Podmienky predloženia cenovej
ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo
vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „záujemca“),
•účel nájmu: vybudovanie spevnenej plochy (parkoviska), na účel
parkovania deviatich osobných
motorových vozidiel vyhradených
pre užívateľov bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome č. 101,
•doba nájmu: určitá – 15 rokov
počnúc dňom účinnosti zmluvy,
•cena nájmu: minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2011 –
Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Žiar nad Hronom v znení
neskorších zmien a doplnkov, vo výške
1 €/parkovisko/rok, pričom sa z dôvodu stavebného riešenia spevnenej
plochy táto posudzuje ako jedno
ucelené parkovisko,
•záujemca je povinný s cenovou
ponukou doručiť vyhlásenie, že nie
je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 20.11.2015
do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari
nad Hronom - Odbor životného prostredia, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke
s nadpisom „Priamy prenájom - pozemok CKN parcela č. 678/1 – neotvárať“.
Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho
prenájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku, alebo priamy prenájom
zrušiť. Bližšie informácie záujemcovia
získajú na Mestskom úrade v Žiari nad
Hronom – Odbor životného prostredia
č. dverí 6 v pracovných dňoch od 7.30
do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 43.
(r)
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STREDOŠKOLÁK
Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom v spolupráci
s Mestským kultúrnym centrom v Žiari
nad Hronom pozývajú žiakov a ich
rodičov na 19. ročník prezentačnej
výstavy stredných škôl pod názvom
Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov
8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ. Podujatie sa
uskutoční 24. novembra od 9.00 do
15.00 hod. v MsKC v Žiari nad Hronom.
Ponúkame:
•prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v regióne
•informácie o študijných a učebných
odboroch otváraných v školskom roku
2016/2017
•informácie o štúdiu priamo od študentov
a pedagogických zamestnancov jednotlivých stredných škôl
•profesijné poradenstvo od odborných
zamestnancov CPPPaP
•možnosť vyskúšať si počítačový program, ktorý vám pomôže v rozhodovaní
a orientácii pri výbere štúdia na strednej
škole
•informácie o aktuálnych voľných pracovných miestach a situácii na trhu práce
v regióne (zabezpečuje ÚPSVaR)
Viac informácií získate na telefónnom
čísle 045/673 22 80, mobil: 0948 422 987,
e-mailom: pppzh@stonline.sk

Blahoželanie
Milá Inka,
tento sviatočný
deň dovoľ aj nám
pripojiť sa k tvojim
gratulantom
a zablahoželať ti
k tvojim 50-tym
narodeninám.
Veľa úspechov v práci, pohodu
v súkromí, zdravie, šťastie, v tvojej
blízkosti vždy takých ľudí, ktorí ťa
dokážu pochopiť a tešiť sa z tvojich
úspechov. Vieme, že vďaka svojim
blízkym prežiješ ďalšie roky s pocitom
spokojnosti.
To ti praje svokor, svokra a švagor
Milan.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty
ľudského poznania vám vyrozpráva multimediálny program s využitím možností
planetária. Dňa 6. novembra o 18.00 hod.
•Mars – pátranie v prachu červenej
planéty
Audiovizuálny program sa bude venovať
mýtom, ktoré sprevádzali túto planétu v
staroveku, jej pozorovaniam v minulosti –
voľným okom i ďalekohľadmi, aj častokrát
mylným interpretáciám ľudí o tom, čo na
povrchu videli. Dňa 13. novembra o 18.00
hod.
•Prednáška pri príležitosti Medzinárodného roku svetla
Zápisník vesmírneho spravodajcu
Vesmírny spravodajca prezradí podrobné
informácie o každom kozmickom telese,
ako aj o samotnom vesmíre. Poinformuje
o objektoch, ktoré je vidieť, o galaxiách,

hviezdach či planétach, ale aj o tých,
ktoré sa skrývajú v temnote vesmíru, ako
sú čierne diery alebo tmavá hmota. Kto
je týmto spravodajcom a aké informácie
ukrýva jeho zápisník, odhalí prednáška
doc. RNDr. Rudolfa Gálisa, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v
Košiciach. Vstup voľný! Dňa 19. novembra
o 17.00 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

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ
SLUŽBY
5.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
6.11. 20.00 – 21.00 lek. Sunpharma
7.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
8.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
9.11. 20.00 – 21.00 lek Nukleus
10.11. 20.00 – 21.00 Sunpharma
11.11. 20.00 – 21.00 lek. Alpinia
12.11. 20.00 – 21.00 Archangelika
13.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
14.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
15.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
16.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
17.11. 20.00 – 21.00 lek.Nukleus
18.11. 20.00 – 21.00 Sunpharma
19.11. 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.

DIA OKIENKO
Postihnutie mozgových ciev
(cievne mozgové príhody)
Nedokrvenie mozgu u diabetika nastáva z viacerých príčin: aterosklerózou krčných tepien
(karotéd), aterosklerózou vnútrolebečných tepien, embóliou (krvným vmetkom) mozgových ciev
srdcového pôvodu.
U diabetikov je úmrtnosť na mozgové cievne
príhody vyššia, častejšie je opakovanie mozgových príhod a je horšia prognóza po prekonaní
príhody. U diabetika je dôležité predovšetkým
vylúčiť nízke hladiny krvného cukru (hypoglykémie), ako príčinu neurologických príznakov.
U diabetikov je trikrát častejšie zúženie krčníc
(stenóza karotéd), preto je dôležité vyšetrenie
krčníc u každého diabetika. Liečba cievnych
mozgových príhod sa v podstate nelíši od nediabetikov. Jej základom je dobrá kompenzácia
cukrovky, snaha o odstránenie rizikových faktorov: liečba vysokého krvného tlaku, liečba porúch
v hladinách krvných tukov, lieky proti zvýšenému
zrážaniu krvi.
ZO ZDS DIAŽIARA
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Domáca
lekáreň

Trnka obyčajná
A už sme sa prehupli do jesene a pre
bylinkára to znamená, že v prírode bude
nachádzať skôr plody a korene rastlín.
Jedna dobre známa je aj trnka obyčajná
alebo slivka trnková.
Ker je vysoký 100 až 300 cm a jej modré
plody sa nedajú prehliadnuť. Trnka bola
známa už antickým lekárom. Zahustenú
šťavu z plodov ordinovali proti hnačkám. V
liečení sa však uplatňoval aj kvet a koreň. O
používaní plodov trnky v predhistorických
dobách hovoria aj nálezy v kolových

stavbách.
Trnka u nás kvitne spravidla v marci až
apríli, v podhorských oblastiach až v máji.
Poskytuje výbornú medovú znášku, ale
ešte viac peľu. Med z trnky je jasnožltý a
peľ tmavočervený. Plody sú veľmi trpké,
a preto sa zberajú až celkom zrelá alebo
premrznuté. Slúžia na prípravu kompótov
alebo vína (má nádhernú farbu). Víno sa
pripravuje podobným spôsobom ako
šípkové. Pridávame pre lepšiu chuť škoricu,
klinček, citrónovú kôru a pod. Predmetom

HĽADÁM DOMOV

Veolia odštartovala novú súťaž pre školy
V školskom roku 2015/2016 sa
skupina Veolia na Slovensku opäť
rozhodla nadviazať na tradíciu
vzdelávacích súťaží pre žiakov 2. – 4.
ročníka základných škôl zameraných
na vytváranie pozitívneho vzťahu
detí k ekológii. Desiaty ročník súťaže
sa vracia k téme, ktorá v minulosti patrila k najúspešnejším: Biodiverzita
okolo nás – keď vďaka biodiverzite
moje mesto ožije.
Projekt sa realizuje pod záštitou
Ministerstva životného prostredia SR.
Podieľať by sa na ňom mali aj viaceré
organizácie pôsobiace v oblasti ochrany
životného prostredia a dobrovoľníci.
Počas desaťročnej histórie súťaží, ktoré
organizuje Veolia Energia, energetická
divízia skupiny Veolia na Slovensku,
v mestách, v ktorých pôsobí, sa do
súťaže zapojilo približne 36-tisíc detí.
Tento rok je to viac ako 3100 detí z 39
základných škôl. Najviac prihlásených
škôl je z východného Slovenska.
Žiakom i učiteľom venuje organizátor kvalitné pedagogické materiály,
ktoré ich budú sprevádzať celou súťažou
a pomáhať im pri plnení jednotlivých

úloh. Úlohou žiakov v rámci projektu je
vybrať živočíšny či rastlinný druh, ktorý
by chceli ochraňovať, alebo navrátiť do
ich lokality. Deti majú napísať text, v
ktorom vysvetlia svoj výber, navrhnú,
ako je možné tento druh chrániť, či
dokonca navrátiť do prírody, a objasnia, prečo je tento druh užitočný pre
obyvateľov ich lokality. Na konci textu
uvedú otázku pre odborníka, ktorý sa
špecializuje na problematiku životného
prostredia. Súčasťou úlohy je prezen-

CVOKY

táciu aj ilustrovať – môžu tento druh
nakresliť alebo odfotografovať, o forme
už rozhodnú sami. S cieľom lepšie
pochopiť tému chce Veolia obohatiť
projekt o sprievodné akcie priamo na
školách, resp. v prírode v blízkom okolí.
Uzávierka súťaže bude koncom marca
budúceho roka. Do tohto termínu musia triedy odovzdať svoje súťažné práce
na najbližšiu pobočku spoločnosti Veolia Energia. Všetky práce ohodnotí odborná porota na úrovni lokálnych kôl.
Práce umiestnené v lokálnych kolách na
prvých troch miestach postúpia do celoslovenského kola. Pre žiakov z triedy,
ktorá sa stane celoslovenským víťazom,
pripraví Veolia Energia celodenný výlet
s atraktívnym programom.
V Žiari nad Hronom držíme päste
štyrom prihláseným školám: Základnej
škole na Jilemnického ulici, Základnej
škole na Ulici Dr. Janského, Základnej
škole na Ul. M. R. Štefánika a Základnej škole s materskou školou Š. Moysesa. Naše mesto budú v celoslovenskej
súťaži reprezentovať viac ako tri stovky
detí.
(r)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

SPOMIENKAtkov

Ako veľmi z tvojich očí
žiarila láska,
obetavosť a dobrota,
tak nám chýbaš
a budeš
už do konca života.
Stále cítime smútok a žiaľ,
pretože už nič nie je tak,
ako by si človek prial.
Dňa 9. Novembra uplynú 2 roky
od chvíle, kedy nás navždy opustila
milovaná manželka, matka, babka,
sestra a kamarátka
Evička Sedliaková.
Ak aj vám ostala v srdci
tak hlboko ako nám,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Odišiel si preč,
nás to teraz bolí,
opustil si tento svet,
aj proti svojej vôli.
Neúplná cesta,
prerušená púť,
bol si tu len krátko, bo ťa stihla smrť.
Keď už sa tak stalo,
keď si zostal v zemi,
nevyprcháš z myslí tých,
pre ktorých si bol všetkým...
Dňa 6. novembra uplynú už dva roky
od nešťastnej udalosti, pri ktorej
tragicky zahynul náš syn, brat, vnuk,
synovec a veľmi dobrý priateľ
Richard Laco
vo veku 31 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a neutíchajúcou bolesťou
v srdci spomína
celá smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Očiam si odišla,
v našich srdciach
si zostala...
Dňa 4. novembra
2015 sme si pripomenuli tri roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša dobrá
mama, starká a babka
Mária Koková.
Za tichú spomienku ďakujú
dcéry Mária a Ľudmila s rodinami.
SPOMIENKAtkov

Dňa 3. novembra
sme si pripomenuli
5. výročie od chvíle,
keď nás opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Štefan Fiflík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Ako tíško žila, tak
tíško odišla,
skromná
vo svojom živote,
veľká vo svojej
láske a dobrote.
Dňa 9. novembra si pripomenieme
6. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustila naša mamička a babka
Mária Gáborová.
S láskou spomínajú dcéra Iveta
a syn Ľubomír s rodinami.
SPOMEŇTE SI AJ VY NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ SPOMIENKY
ČI POĎAKOVANIA ZADARMO
IBA V NAŠICH NOVINÁCH.

zberu sú aj kvety hlohu, ale teraz je to už
neaktuálne, len si na to spomeňte na jar,
keď zakvitne. Plody obsahujú sacharidy,
pektíny, triesloviny, glykozid amygdalín,
organické kyseliny a vitamín C. Plody slúžia
ako sťahujúci prostriedok pri žalúdočných
ťažkostiach, ochoreniach močového
mechúra a močových ciest. V našom
regióne sa vyskytuje hojne v celom okrese.
Plody sušíme na slnku alebo aj umelým
teplom, ale pozor, aby sa neupiekli !
Valerie Janičová

SPOMIENKAtkov

Kto v srdci žije,
neumiera...
Dňa 1. novembra sme
si pripomenuli
8. 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

Dňa 22. októbra
sme si pripomenuli
16. výročie úmrtia
manželky, matky,
starej matky a sestry
Márie Rakovskej,
rod. Adamcovej.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ
spomienkami.
Dňa 31. októbra
sme si pripomenuli
8. 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.

REXO

Cvoky je úžasný, doRexo je 5-ročný
brý psík, ktorý sa pýta
k r í že n e c
domov. Je to kríženec
väčšieho vzrasstrednej
veľkosti,
tu. V koterci je
farby bielej kávy. Má
veľmi smutný.
približne 1 – 1,5-roka.
Je kontaktný,
Je veľmi prítulný,
priateľský.
kontaktný, užíva si
Keď sa vracia
každé pohladenie.
z
venčenia,
S inými psami je
zostane smutznášanlivý a kamarátsky. Vhodný je aj ný a nechce vojsť do útulku, túli sa
k malým deťom. Očkovaný, čipovaný, k človeku. Je človeku oddaný a vďačný.
kastrovaný.
Vhodný je k domu, kde je pevné
oplotenie s betónovým základom.
Je poslušný, ovláda základné povely.
NELA
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
Nela má necelý
rok. V koterci
FALKO
trpí, je veľmi
kontaktná,
Falko je približne
p o s l u š n á
2 – 2,5-ročný psík
a
učenlivá.
väčšieho vzrastu.
So psíkmi sa znesie individuálne, so
Má približne 23 –
sučkami sa však veľmi nekamaráti.
25 kg. Odobratý
Očkovaná, čipovaná, kastrovaná.
bol zo zlých podmienok, kde bol
držaný na reťazi.
KRIPSI
Veľa
pohladKripsi má niečo
enia a lásky sa
vyše roka, je
mu nedostávastredne menšej
lo. Je to veľmi
veľkosti. Je to
milý a kontaktný psík, ale aj ostražitý.
aktívny a dobrý
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
strážca.
Rýchlo
sa učí, aj hygien- Psí útulok sa nachádza na Partizánickým návykom. skej ulici v areáli Poľnohospodárskeho
Keďže mu zjavne bolo ubližované družstva. V prípade záujmu o adopciu
mužskou rukou, nie každého muža má psíka volajte na telefónne čísla 0908
rád. Dá sa to však napraviť, keď zistí, že 661 737 a 0949 328 736 počas pramu nič nehrozí. V útulku narieka, hlavu covných dní v čase od 9.00 do 19.00
má stále prepchatú cez mreže koterca hod. Na sms správy neodpovedáme.
a plače, breše, že tam nechce byť. Pri adopcii sa podpisuje zmluva, preto
je potrebné osobné stretnutie.
Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
www.utulokziar.sk

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám plne funkčnú chladničku s mraziakom
značky Calex. Cena dohodou. T: 0908 283 575
1/22

T: 0914 100 444
8/22

•Predám farebný TV, zn. OTF, uhl. 50. Cena: 10 €.
Funkčný. T: 0944 253 696

•Vezmem do prenájmu garáž v Žiari nad
Hronom, lokalita: okolie nemocnice, mesto. T:
0905 750 910

2/22

9/22

•Predám drevený obklad na stenu a na
strop. Imitácia bledošedý mramor. Ideálne do
reštauračných priestorov zrubových zariadení.
Pôvodná cena: 12,45 €/m2, teraz: 10 €/m2. T: 0904
456 487

•Dám do dlhodobého prenájmu garsónku v
ZH , 29 m2, na Ul. M. Chrásteka – pri plavárni.
Poschodie 4./11. Byt je čiastočne rekonštruovaný
a zariadený. Cena: 250 €/mesačne, vrátane energií.
Byt je voľný od 1.10.2015. T: 0940 768 602

3/22

•Nechceli by ste na železnicu lokomotívy,
rušne, osobné a nákladné vagóny? Hneď teraz, so
zárukou. T: 0910 295 897, ZH
4/22

10/22

•Ponúkam doučovanie nemeckého jazyka
pre žiakov základných a stredných škôl alebo
opatrovateliek za prijateľnú cenu. T: 0902 405 976
11/22

•Predám čiastočne zrekonštruovanú garsónku
na Ul. Dr. Jánskeho. Plávajúca podlaha, presklenná
loggia, plastové okná. Cena dohodou. T: 048/419
10 22

•Nafúkame vám izoláciu do stropov, povál a
dutín. Úspora energií. Bližšie informácie na t.č.:
0902 519 245

5/22

12/22

•Predám alebo prenajmem 3-izbový zariadený
byt v Žiari nad Hronom na Ul. Hviezdoslavovej.
Cena dohodou. T: 0905 272 101

•Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie bytov,
zatepľovanie a výstavbu rodinných domov. V
danej oblasti mám skoro 30 ročnú prax. Kontakt:
0905 394 466

6/22

•Predám alebo vymením 2-izbový byt v ZH,
blízko námestia. Alebo vymením za 3-izbový byt
+ doplatím. T: 0908 818 477
7/22

•Hľadám do prenájmu do konca školského roka
garsónku alebo 1-izbový byt do sumy cca 200 €.

13/22

•Kto daruje pre vás nepotrebné zaváraninové
poháre 720 ml (7-decové) na zakrútenie alebo na
klasické viečka uzatvárateľné hlavicou? Ponúknite.
Kontakt: alamedslovakia@gmail.com
14/22
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e-mail: inzercia@echo.sk

Karate Ostrava pre Žiarčanov v znamení striebra
KARATE

V dňoch 31. októbra a 1. novembra sa v Českej republike, v metropole Moravsko - sliezskeho kraja,
uskutočnil 11. ročník medzinárodného
turnaja v karate Grand Prix Ostrava
2015.
V ostravskej športovej hale Polanka sa
stretlo 314 pretekárov z 51 klubov z 9 krajín, aby zistili, kto si odnesie najcennejšie
trofeje z turnaja. Karate klub MŠK Žiar
nad Hronom sa v tejto konkurencii vďaka
svojim pretekárom umiestnil v hodnotení klubov na peknom 2. mieste.
V súťaži kata – tieňovom boji si
striebro v medzinárodnej konkurencii
24 pretekárov vybojoval talentovaný
Timotej Gašpar a ďalšie cenné 2. miesto
vo svojich kategóriách postupne pridali aj Ester Šišková a Nelka Mladenovič.
Aj v súťaži kata družstiev ukázali naše
dievčatá, že sa konkurencie neboja, keď
Ivanka Gahírová s Nelkou Mladenovič
a Esterkou Šiškovou do našej medailovej
zbierky pridali ďalšie striebro.
V kumite – športovom zápase ukázala
svoju formu Viktória Snopková, ktorá si
zo súťaže odniesla rovno 2 zlaté medai-

BASKETBAL – DORASTENECKÁ LIGA KADETOV-SKUPINA ZÁPAD

V hodnotení klubov skončili Žiarčania druhí.
le, keď okrem svojej váhovej kategórie
vyhrala aj kategóriu Open. Ďalšiu zlatú
medailu vybojoval šikovný Adam Dolnický. Cenné striebro pre nás vybojovali
aj Veronika Viglašská a Patrícia Vanková
a bronzové medaile zas Ivanka Gahírová,
Zdenko a Paťka Vankovci, Alexandra Kalamárová a Timea Kučerová.

Poďakovanie patrí našim šikovným
pretekárom, ale aj obetavým trénerom, rodičom a všetkým ľuďom,
ktorí nám držia palce a pomáhajú nám
s fungovaním karate klubu v našom meste. Vďaka tomu rozvíjame mladé talenty
a vďaka tomu sme úspešní.
Miloš Viglašský, tréner karate

Derby sme vyhrali tesne 1:0, po 15. kole Žiarčania
na 2. mieste v tabuľke
15. kolo: FK Pohronie – Banská Bystrica 1:0 (0:0)
Gól: 65. Páleník
Zostava: Plach – Hatok, Nosko, Prikryl,
Zuziak (63. Páleník), Frimmel, Garaj (90.
Gregáň), Abrahám, Paraj, Poliaček (78.
Blahút), Sojka.
V 15. kole Doxxbet ligy zvíťazili
futbalisti Pohronia najtesnejším rozdielom 1:0. Hrdinom stretnutia sa stal
striedajúci žolík Michal Páleník.
Pri Hrone sa hralo derby ako má byť, aj
keď na úkor futbalu, pretože na ihrisku
predvádzali tímy futbalové šachy. S
hosťami prišiel aj fanklub a sektor zažil
zaťažkávaciu skúšku, pretože po zápase

MŠK BK Žiar nad Hronom – B.S.C
Bratislava 61:32 (15:8, 17:14, 15:3,
14:7)
Body: Jaroslav Pavol (2 trojky) a Matúš
Šály (1 trojka) po16b., Ľuboš Kuchár
10b., Peter Štábel 6b. (2 trojky), Viktor Mihálka 4b., Marek Vinarčík, Daniel
Bača, Maroš Medveď a Boris Michalov
po 2b., Jakub Nagy 1 b.
Naši chlapci odohrali víťazný zápas
pre to, že dali do hry srdce a hlavne
veľké nasadenie v obrannej činnosti.
Súpera sme počas celého zápasu
bránili celoplošne, čo nám prinášalo
ľahké body. Je treba ešte spresniť naše
zakončenie a môžeme byť úspešní aj so
silnejšími súpermi.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BO
Klokani Komárno 59:70 (18:25, 6:15,
14:16, 21:14)

ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar
nad Hronom 74:20
Body: Fáber 5, Danko 4, Horváth 4, Barcík, Ondrík, Melaga po 2, Kartík 1.

ostala po fanúšikoch hostí spúšť a zvalený plot. Cez zápas však prispeli svojim povzbudzovaním k peknej kulise,
škoda len, že sa po zápase „nevmestili“
do kože. V 8. min. vypichol stopérom
loptu Abrahám, ale Zuziak v šanci vysoko prestrelil. Potom sa dlho nič nedialo
a Boroša preverili až v 43. min. strelami
Garaj a o chvíľu Poliaček. Druhý polčas
začali lepšie Pohrončania a v 58. min.
natiahol Boroša Zuziak. V 66. min. predviedli domáci akciu na jeden dotyk,
Hatok našiel Garaja, ten sekol a spätnú
prihrávku zakončil gólom Páleník - 1:0.
V 84. min. vystrelil Blahút a zlú malú
domov zlikvidoval Plach, ktorého preveril aj Peševski. V 89. min. Blahút obišiel

Žiarski chlapci v kategórii mladší
mini žiaci odohrali svoj prvý súťažný
zápas. Je to súťaž pre chlapcov ročník
narodenia 2005 a mladší.
Na preložený zápas sme cestovali s mladým, neskúseným tímom
vyskladaným prevažne z hráčov
ročník 2006 (10 hráčov, dvoch hráčov
2005 a štyroch hráčov ročník 2007).
Po počiatočnej nervozite sme podali
sympatický, bojovný výkon na hranici
svojich možností. Proti skúsenému
družstvu Banskej Bystrice sme si
vyskúšali rôzne kombinácie v zložení
jednotlivých formácii. Za konečné
prijateľné skóre vďačíme sústredenej

Zdroj: www.fkpohronie.sk

BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI

MBK Victoria Žilina – BK Inter Bratislava 25:48 (11:19)
MBK Victoria Žilina – BKM SPU Nitra
48:39 (25:21)
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Inter
Bratislava 51:73 (37:38)
Body: Kret 28 b., Balogh 6 b., Ďurica 5 b.,
Holic 4 b., Dekýš 3 b., M. Kosmeľ a Šonkoľ
po 2 b., Tončík 1 b.

Žiarski mladší žiaci predviedli dva
odlišné výkony. Proti Nitre nastúpili
koncentrovane a sebavedomo. Presne
zakončovali spod koša a rovnako aj
zo strednej a dlhej vzdialenosti. AgreMŠK BK Žiar nad Hronom – BKM SPU sívne bránili a v útoku hrali s veľkým
Nitra 74:45 (35:16)
prehľadom. Dokázali hrať svoje rýchle
Body: Kret 27 b., Dekýš 12 b., Holic 10 b., protiútoky a v postupnom útoku veľmi
Balogh 8 b., Ziman 6 b., Šonkoľ 4 b., Baláž, pekne kombinovali. Pohodlne kontroHerich a Tončík po 2 b., M. Kosmeľ 1 b.
lovali celý zápas a príležitosť nastúpiť

do zápasu dostali všetci hráči. Zápas
s úradujúcimi majstrami Slovenska, s Interom Bratislava, ktorý sa ešte doplnil
o viacerých kvalitných hráčov z iných
klubov, bol na kategóriu mladších žiakov
neuveriteľne rýchly a agresívny. Bol
presne tým, čo domáci hráči potrebujú.
Dostať lekciu z moderného rýchleho
basketbalu. S dôraznou obranou po
celom ihrisku a extrémne rýchlym
a presným zakončením. Podobne ako
na Majstrovstvách Slovenska, aj teraz sa
Žiarčanom, inokedy oplývajúcim sebavedomím a hernou istotou, roztriasli kolená. Hrali v obrane málo dôrazne, mali
problém rozohrať cez súperov pressing,
zbytočne veľa driblovali a málo sa videli. Pri streľbe zlyhávali aj z úplne istých
pozícií spod koša. Keď sa k tomu pridalo
až 23 nepremenených trestných hodov,
bol obraz hry domácich až priveľmi ustráchaný. Bratislavčania podali vynikajúci
výkon, náznaky zlepšenia, ale predviedli
aj domáci hráči, najmä keď bol na palubovke ich najvyšší hráč Kret.
Turnaj splnil svoju úlohu, všetci hráči
si mohli pozrieť hru svojich kvalitných
súperov, uvedomiť si, kde majú rezervy
a na čom musia v najbližších tréningoch
a zápasoch tvrdo popracovať.
Norbert Nagy, tréner

Zo silným súperom odohrali naši
chlapci dobrý zápas. Hrali sme veľmi
dobrú obranu na perimetri, čím sme
súpera odstavili z hry pod košom, kde
sa snažil dominovať. Napriek veľkej
snahe našich hráčov sme v závere
nestačili na súpera. V družstve hostí
sa bodovo presadzovali hlavne dvaja
hráči. Naši hráči dali do hry srdce i
nasadenie počas oboch víkendových
zápasov, za čo im patrí poďakovanie
Karol Kučera, tréner

BASKETBAL – MLADŠÍ MINI ŽIACI

Hra 3 x 3 ŠKP Banská Bystrica – MŠK
BK Žiar nad Hronom 7:5

aj stopéra, ale strelu poslal vysoko nad.
Z poslednej akcie po Sojkovej prihrávke
išiel sám na Boroša Garaj, ale nedal, čo
bola bodka za stretnutím.

Body: Jaroslav Pavol 18b. (2 trojky),
Ľuboš Kuchár 13b., Matúš Šály 9.b (1
trojka), Jakub Nagy, Marek Vinarčík
a Jakub Boroš po 4b., Daniel Bača 3b.,
Viktor Mihálka a Richard Kotlárik po
2b.

Mladší mini basketbalisti prešli krstom ohňom

FUTBAL – DOXXBET LIGA

Priateľský turnaj mladších žiakov
V ZUS aréne v Žiari nad Hronom sa
v sobotu 31.októbra odohral skrátený
priateľský
basketbalový
turnaj
najlepších tímov mladších žiakov z ostatných Majstrovstiev Slovenska.
Práve na májových Majstrovstvách
Slovenska v Leviciach sa tréneri Interu
Bratislava, Žiaru nad Hronom, Levíc
a Žiliny dohodli, že každý z nich v priebehu sezóny zorganizuje turnaj, ktorého sa
vždy všetci zúčastnia. Môžu sa tak medzi
sebou konfrontovať a odohrať ťažké
zápasy nielen raz a vo vypätej atmosfére MSR, ale viackrát za rok. Tím Levíc,
ktorý sa na poslednú chvíľu ospravedlnil,
v Žiari nad Hronom celkom úspešne nahradil tím z Nitry.
Všetky zápasy sa hrali vo veľkom nasadení, po dohode sa zápasy súperov
zo západu a stredu Slovenska medzi
Bratislavou a Nitrou a medzi Žiarom
a Žilinou nehrali. Organizátorom prvého
turnaja sa stal žiarsky klub MŠK BK, ktorý
zabezpečil halu, rozhodcov, ozvučenie
a občerstvenie pre všetkých účastníkov.

Kadeti korunovali svoju bojovnosť
prvým víťazstvom

obrane, kde sa nám darilo eliminovať
najlepších hráčov súpera. V útoku
nám súper veľa nedovolil, no napriek
tomu sa nám podarilo hodiť niekoľko
pekných košov. Zápas 5 x 5 splnil svoj
účel, pri konfrontácii so skúsenejším
súperom nám odhalil veľa nedostatkov,
ktoré sú v tomto veku normálne a na ich
odstránení budeme v najbližších tréningoch pracovať. Potom nasledovala
novinka v pravidlách šiestich zápasov
3 x 3 na jeden kôš (streetbalové pravidlá) v trvaní 5 minút hrubého času. Tu
sme získali dve víťazstvá, jednu remízu
a tri prehry a neboli sme ďaleko od
prekvapenia – konečný výsledok 7:5
pre domácich. Všetci chlapci si z chuti
zahrali, na vlastnej koži zažili rozdiel
medzi súťažným zápasom a tréningom
a s pocitom dobre odvedenej práce sme
odchádzali domov.
Ivan Danko, tréner
a Ján Valent,
asistent trénera

Mladší žiaci valcujú
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 81:19 (37:10)
Body: Kret 24 b., Bobok 12 b., Ďurica 12
b., Holic 12 b., Balogh 10 b., Tončík 5 b.,
Herich 2 b., Kosmeľ M. 2 b., Ziman 2 b.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 60:13 (28:4)
Body: Kret 16 b., Ďurica 12 b., Balogh 8
b., Bobok 6 b., Kosmeľ M. 4 b., Tončík 4
b., Ziman 4 b., Holic 2 b., Krahulec 2 b., úspešne a rozdiel v skóre tak rýchlo
narastal. Domáci boli v zakončení veľmi
Sirotný 2 b.
dôrazní a efektívni. V obrane dovoMladší žiaci vstúpili do svojej súťaže lili súperovi z Prievidze dať len 19 a 13
vysokými víťazstvami s Banskou aj bodov. Rozdiel v skóre tak jasne hovorí
Považskou Bystricou. Inak tomu ne- o rozdiele vo výkonnosti oboch tímov.
bolo ani v domácom zápase s Prievi- Druhý zápas sa, napriek prekvapivej
požiadavke hostí, predsa len odohral,
dzou.
Na domácu palubovku vybehli stoper- no po vzájomnej dohode oboch strán
centne koncentrovaní. Dodržali všetko, len v skrátenom čase.
na čom sa na tréningoch dohodli. Hrali Mladší žiaci momentálne podriaďujú
agresívnu obranu po celom ihrisku. všetko svoje tréningové a zápasové
Napádali súperovu rozohrávku už na úsilie a nasadenie na vrchol prebiehajeho polovici, dôrazní a veľmi agresívni júcej sezóny v tomto roku. Tým je silvesboli aj v obrane svojho podkošového trovský turnaj v hlavnom meste Nemúzemia. Prievidžania to nemali v útoku ecka, kam ich nemecký veľkoklub ALBA
proti dôrazným Žiarčanom vôbec jed- Berlín, počas úspešného veľkonočného
noduché. Rozohrávali zdĺhavo, 20 až turnaja vo Viedni, veľmi sympaticky
30 sekúnd. Domáci, po vynútených pozval. Konfrontácia s poprednými
chybách súpera alebo ich nepresnej európskymi mládežníckymi tímami ich
streľbe, dokázali bleskovo vždy do 5 určite posunie ďalšími veľkými krokmi
až 7 sekúnd svoj útok zakončiť zväčša vpred.
Norbert Nagy, tréner
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Na Majstrovstvá sveta do Indonézie pocestuje
aj Žiarčanka Dominika Veisová

Žiarsky divák videl zápas
extraligovej kvality

KARATE

BASKETBAL – MUŽI - SLOVENSKÝ POHÁR

Druhá polovica októbra nedala našim
karatistom z MŠK
Žiar nad Hronom čas
na oddych. V sobotu
17. októbra sa konal
30. ročník turnaja Pohár SNP v
Banskej Bystrici. Turnaj je druhým
najstarším turnajom na Slovensku.
Tento rok sa na ňom zišlo takmer 300
pretekárov z 37 klubov z celého Slovenska.
V súborných cvičeniach kata sa
najviac darilo Ester Šiškovej a Šimonovi
Sečkárovi, ktorí vo svojich kategóriách
nenašli premožiteľov a domov si odniesli zlaté medaily. Zbierku katistických
úspechov uzavreli bronzovými medailami Alexandra Biela a Ivana Gahírová.
Ani pretekári v športovom zápase kumite sa nedali zahanbiť. Bez porážky vo
svojich kategóriách ostali Aris Nikolas
Čela, Nina Jelžová, Viktória Snopková a
Dominika Veisová. Striebro si vybojovali
Ivana Gahírová a Zdenko Vanka. Medailovú zbierku uzavrela bronzom Karina
Hanáková.
Ziskom 6 zlatých, 2 strieborných a 3
bronzových umiestnení skončil Karate klub MŠK Žiar nad Hronom ako
najúspešnejší klub turnaja.
O týždeň neskôr 24. októbra sa konalo 1. kolo Slovenského pohára kadetov a juniorov v Galante. Za účasti

2. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom –
Slávia TU Košice 83:83 (16:22, 28:20,
21:19, 18:22)
Body: Maroš Minárik 25b.(4 trojky),
Jozef Treml 17b.(1 trojka), Maroš Vrtík
12b., Vladimír Kašša 10b., Jakub Kádaši
8b., Tomáš Fábry 6b., Milan Šoltés 5b.

Dominika Veisová (vľavo) bude mesto reprezentovať na MS
v Indonézii. Foto: archív DV.
316 pretekárov z 53 klubov z celého
Slovenska sa do bojov o postup na
Majstrovstvá Slovenska úspešne zapojili aj naši pretekári. Medailovo sa
darilo v disciplíne športový zápas kumite. Na najvyššie stupienky vo svojich
kategóriách vystúpili Aris Nikolas Čela,
Dominika Veisová a Michal Výrostko.
Druhé miesto si vybojoval Zdenko
Vanka a na tretích miestach skončili
Viktória Snopková, Martina Tatárová a
Andrej Krátky. Celková bilancia 3 zlaté,
1 strieborná a 3 bronzové medaily vystrelila náš klub v hodnotení klubov na

tretie miesto, čo je na náročnosť súťaže
veľmi pekný výsledok.
Poslednou veľmi dobrou správou je,
že sa už uzatvorila nominácia na Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov,
ktoré sa budú konať 12. – 15. novembra
2016 v Jakarte (Indonézia) a náš klub a
mesto bude vo farbách Slovenského
reprezentačného družstva zastupovať
v kategórii kadetiek do 54 kg Dominika Veisová. Všetci jej budeme držať
palce na najvýznamnejšom turnaji, aký
doposiaľ absolvovala.
Ľubomír Striežovský, tréner

V sobotu 31. októbra privítali
Žiarčania na domácej palubovke
súpera z Košíc. Vďaka dobrému
a kvalitnému zápasu videli žiarski
fanúšikovia basketbal extraligovej
kvality.
Tomáš Fábry, kapitán domácich
basketbalistov, takto hodnotí zápas:
„Na súpera sme sa dobre pripravili.
Vedeli sme, že budú silní na doskoku,
čo im aj vychádzalo a dávali koše z
druhých šancí. Našou natrénovanou
hrou a dodržiavaním hernej disciplíny
sme dokázali celý zápas so súperom
držať krok, nedovolili sme im odskočiť
a len málo chýbalo, aby sme vyhrali.
Veľká vďaka patrí divákom, ktorí si
našli cestu do haly a celý zápas nás
povzbudzovali.“
Spokojnosť so zápasom vyjadril
aj Karol Kučera, tréner domácich
basketbalistov: „Dnes sme odohrali
kvalitný zápas proti súperovi s
množstvom hráčov s extraligovými
skúsenosťami. Myslím, že sme videli
na obidvoch stranách výbornú hru
tak v obrane, ako aj v útoku. Súpera

sme veľmi dobre bránili hlavne na
perimetri, kde sme po získaných
loptách dali ľahké koše z prečíslenia.
V útoku sme predviedli organizovaný
basketbal a myslím si, že žiarsky
divák videl zápas, ktorý mal možno aj
extraligovú kvalitu. Som rád, že nás
prišlo povzbudiť približne 250 divákov.
Týmto by som ich rád pozval na zápas
v sobotu 7. novembra o 18.00 hod. s
družstvom Lučenca. Na záver by som
chcel mojim hráčom pogratulovať k
veľmi dobrému zápasu a verím, že aj
naďalej budú zabávať žiarskeho diváka
takýmito dobrými výkonmi.“
(r)

Žiarski plavci získali pre mesto viacero medailí
PLAVCI

V priebehu októbra sa žiarski plavci
z plaveckého klubu Delfín zúčastnili
niekoľkých významnejších pretekov,
z ktorých priniesli domov do Žiaru
viacero medailí.
Jedinou pretekárkou z nášho okresu,
ktorá sa zúčastnila Pohára olympijských
nádejí v Poprade, bola 12-ročná Tereza
Veselá. Spomedzi 40 účastníkov
podujatia mala najlepšie umiestnenie
v kategórii 100 m motýlik, kde skončila
na 5. mieste. Darilo sa jej aj v kategórii
200 m voľný spôsob, kde skončila na 8.
mieste a na 100 m voľný spôsob získala
rovnako 8. miesto.
V dňoch 10. a 11. októbra nechýbali
žiarski plavci na plaveckom podujatí
Štiavnický kahanec, ktorý sa pravidelne
koná v Banskej Štiavnici. Tento rok bol
s medzinárodnou účasťou a nechýbali
na ňom ani naši reprezentanti. „Sme
malý skromný oddiel, ktorý nemá také

KALENDÁR
športových
podujatí 2016

podmienky ako iné oddiely a deti
netrénujú dvojfázovo, iba jednofázovo.
Napriek tomu sa našim plavcom darí
a svojmu mestu robia dobré meno,“
hodnotí trénerka Miroslava Mesárošová.
V Štiavnici sa najviac darilo Andrejovi
Holosovi, ktorý na 50 m znak získal
5. miesto, Viktória Maliková si na
50 m znak vyplávala 6. miesto, Hana
Pittnerová na 100 m prsia 7. miesto,
Tereza Veselá na 50 m znak 6. miesto
a 100 m znak 5. miesto a Šimon Veselý
na 50 m prsia 5. miesto a 100 m prsia
4. miesto.

V súťaži sa darilo
aj najmladším plaveckým
nádejám
Okrem účasti na podujatiach mimo

Mesto Žiar nad Hronom pripravuje
Kalendár športových podujatí na
rok 2016. Hlavným cieľom je spracovanie športových podujatí, ktoré
sú určené pre deti, mládež a širokú
verejnosť a ich zaradenie do kalendára podujatí organizovaných mes-

Tereza Veselá.

mesta bol plavecký klub Delfín aj organizátorom 4. kola Banskobystrického plaveckého pohára. Išlo už o 11.
ročník podujatia, ktorého sa zúčastnilo
12 klubov zo Slovenska a štartovalo na
ňom viac ako 160 pretekárov. Spomedzi
Žiarčanov nás reprezentovali a najlepšie
umiestnenia získali: Tereza Veselá - 100
m znak 3. miesto, 400 m polohové
preteky 3. miesto, Šimon Veselý 100 m
prsia 3. miesto, 50 m motýlik 3. miesto,
Hana Pittnerová 100 m znak 2. miesto,
100 m polohové preteky 3. miesto,
Dominik Meliš 100 m znak 3. miesto,
100 m polohové preteky 3. miesto,
Viktória Maliková 100 m voľný spôsob
3. miesto, 200 m voľný spôsob 2. miesto
a 100 m znak 3. miesto, Martina Melisa
Bartková 400 m polohové preteky
4. miesto a Ema Barančoková 100 m
voľný spôsob 3. miesto, 200 m voľný
spôsob 2. miesto, 100 m znak 1. miesto

tom, telovýchovnými a športovými organizovať v priebehu roka v našom
subjektami, ktoré pôsobia na území meste. Svoje návrhy s uvedením nasledovných údajov:
mesta Žiar nad Hronom.
- názov a ročník podujatia,
Ide o podujatia miestneho charakteru, - termín konania,
ale i významné podujatia s celoslov- - miesto konania,
enskou pôsobnosťou, ktoré sa budú - hlavný organizátor, spoluorganizátori

a 50 m motýlik 3. miesto.
Predviedli sa aj naši najmladší plavci,
plavecké nádeje, pričom niektorí sú iba
škôlkari alebo prváci: Juraj Hlavnička
25 m motýlik 3. miesto, Ema Prachárová
25 m motýlik 2. miesto a Ivana
Šureková 25 m voľný spôsob 3. miesto,
25 m znak 3. miesto a 25 m motýlik
3. miesto. „Poďakovanie patrí mamičke
Lenke Ivanovej, ktorá nám urobila
nádhernú tortu v tvare plaveckého
bazéna,“ dodáva Miroslava Mesárošo
vá.
(li)

Štiavnický kahanec.

podujatia,
- rozpočet,
je potrebné zaslať do 20. novembra
2015 na adresu: Mestský úrad – OŽP, Ul.
Š. Moysesa č. 46 (Ján Žiak, e-mail: jan.
ziak@ziar.sk), 965 19 Žiar nad Hronom.
(r)

