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V tomto čísle:
ŠPORTOVÚ HALU ČAKÁ REKONŠTRUKCIA

Žiarčania už môžu využívať novú oddychovú zónu

Žiarski poslanci na mimoriadnom zasadnutí
MsZ odsúhlasili rekonštrukciu športovej haly.
V nej sa okrem zateplenia počíta aj s 9-metrovou
prístavbou. Strana 2.
MESTO POSILNÍ SOCIÁLNE SLUŽBY

Od budúceho roku posilní mesto svoje sociálne služby. V ústrety vyjde dôchodcom, zdravotne postihnutým, ale aj týraným ženám a deťom.
Viac informácií na 3. strane.

STRANA 3

FOLKLORISTI Z HRONU
POKRSTILI PRVÉ DVD

„Štvorka“ sa stala školou roka

Folklórny súbor Hron pôsobí na umeleckej
scéne už desiatky rokov. Pred niekoľkými dňami uviedli žiarsky folkloristi do života historicky
prvé DVD, na ktorom nechýbajú tance z Tekova,
Detvy či Horehronia. Strana 5.
ODDYCHOVÁ ZÓNA PRIBUDNE
AJ NA ETAPE

Iba pre niekoľkými dňami skončili stavebné
práce na oddychovej zóne na sídlisku "Hviezdoška". Vedenie mesta už teraz avizuje nové oddychové centrum aj na Etape. Vizualizáciu si pozrite na 3. strane.

STRANA 4

Tomáš Klus

a jeho cílová skupina Proměnamě Tour 2014
V predaji aj limitovaný počet vstupeniek na sedenie v cene 25 €.

19. novembra o 19.00 hod.
MsKC v Žiari nad Hronom
Ceny vstupeniek: 16€
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Poslanci odsúhlasili rekonštrukciu športovej haly

S rekonštrukciou športovej haly by sa malo začať o niekoľko dní.
V utorok 28. októbra sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Jediným bodom programu bolo zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad
Hronom, s. r. o. a rekonštrukcia športovej haly.
Zasadnutia sa zúčastnilo 16 poslancov.
Dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia bolo schválenie rekonštrukcie športovej haly.
„Rekonštrukciu športovej haly už niekoľko rokov
požadujú športovci nášho mesta, najmä volejbalový a basketbalový klub,“ uviedol počas zasadnutia primátor Peter Antal a dodal: „V súčasnej
športovej hale už nie je možné hrať majstrovské
zápasy. Každá zima sa pre športovcov stávala
postrachom, či zápasy neskončia kontumačnou
prehrou. Aj keď sme jednu zimnú sezónu riešili
intenzívnym dokurovaním, halu sme dokázali
vykúriť iba o dva stupne.“ Vedenie mesta sa preto
rozhodlo hľadať rôzne riešenia, ako nepriaznivú
situáciu so športovou halou vyriešiť. Najskôr mala
budova prejsť iba jednoduchou rekonštrukciou,
ktorá pozostávala zo zateplenia. „Z toho neskôr
vzišla požiadavka na rozšírenie haly tak, aby sa
čiastočne rozšírila hracia plocha a hľadisko, kde
by sa vošiel väčší počet divákov. Za týmto účelom
sme preto v decembri 2012 začali komunikovať
s projektantmi,“ vysvetlil ďalej primátor.
Vypracovanú štúdiu pripomienkovali prevažne
členovia volejbalového a basketbalového klubu a
projektová dokumentácia rozpracovala štúdiu do
detailu tak, aby mohlo začať verejné obstarávanie
na dodávateľa stavby. Ako najlepšie riešenie
pre mesto sa ukázalo, aby bola športová hala
vložená do stopercentnej dcérskej spoločnosti,
ktorou sú mestské Technické služby. Základné
imanie spoločnosti sa tak zvýšilo o 400-tisíc eur,
pričom peňažný vklad spoločníka (mesta) je
200-tisíc eur a nepeňažný vklad, ktorý pozostáva z nehnuteľností, je rovnako 200-tisíc eur.
„Som presvedčený o tom, že tento model je
najlepší a najviac vyhovujúci pre mesto. Viem,
že boli diskusie o novej športovej hale. Ak sa
však mám správať ako zodpovedný primátor, nie

Takto bude športová hala vyzerať po rekonštrukcii aj s novou prístavbou.

som pripravený predložiť a podporiť výstavbu
novej športovej haly. Preto som predložil návrh
na rekonštrukciu. Máme aj iné športoviská
a infraštruktúru, ktoré je potrebné rekonštruovať.
Hovoríme aj o dokončení zimného štadióna,
rekonštrukcii futbalového štadióna a z hľadiska
tepelno-izolačného je potrebné rekonštruovať aj
budovu MsKC. Nová športová hala by bola o projekte nad 1,5 milióna eur, čo je veľmi ďaleko od
sumy, ktorú sme v rámci verejného obstarávania
vysúťažili na jej rekonštrukciu,“ spresnil ďalej Antal.

Rekonštrukcia by mala byť ukončená
pred letom
Predložený návrh na mimoriadnom zasadnutí
MsZ podporili všetci prítomní 16 poslanci. Napriek
tomu, nie všetci boli s rekonštrukciou športovej
haly stotožnení a privítali by skôr výstavbu novej
haly. „Vždy pri rekonštrukcii nastane dilema, či ísť
cestou rekonštrukcie, alebo výstavby nového objektu,“ uviedol Norbert Nagy a dodal: „Pri tomto
bode rokovania nebola alternatíva, hlasovalo
sa o rekonštrukcii. Ako dlhoročný tréner by som
však privítal novú športovú halu. Musíme sa však
na to pozrieť z komplexného hľadiska, preto
projekt podporujem.“ Novú športovú halu by
privítal aj Peter Dubeň. „Mohli sme sa rozhodnúť
len pre alternatívu či pôjdeme, alebo nepôjdeme
do rekonštrukcie. Mrzí ma to, lebo si myslím, že
nová hala sa dá postaviť približne za sumu ako je

aj rekonštrukcia. Myslím si, že obyvatelia mesta si
nový stánok zaslúžia. Ja ako športovec som však
jednoznačne za rekonštrukciu, keďže iná alternatíva v súčasnosti neexistuje.“
Primátor si však myslí, že v prípade novej budovy
by mestu pribudol objekt, ktorý by bol pre mesto
záťažou. „Cena novej haly s rovnakými rozmermi
ktorá bola postavená v roku 2010 v Rožňave,
vyšla na 2 milióny eur. Lacnejšiu by sme určite nepostavili ani v našom meste,“ skonštatoval počas
diskusie.
Pri rekonštrukcii zostane z pôvodnej športovej
haly iba oceľová konštrukcia a tie časti šatní,
ktoré sú dnes jestvujúce. Dôjde tiež k zatepleniu
obvodového a strešného plášťa a k vybudovaniu
prístavby, čím sa športová hala rozšíri o 9 metrov. V prístavbe vznikne nové hľadisko, pod ním
nové sociálne zázemie, sprchy, šatne a miestnosť
pre rozhodcov. V rámci projektu bol vyriešený aj
bezbariérový prístup, ktorý bude v bočnej časti
haly, a to malý výťah pre vozičkárov. Zo zadnej
časti haly vznikne oporný múr svahu, ktorý ho
stabilizuje. Vysúťažená suma na rekonštrukciu
je vo výške 624-tisíc eur bez DHP. Poslanci
schválili podanie žiadosti o vstup do finančného
programu Európskej banky pre obnovu a rozvoj
za účelom získania finančného grantu. V prípade
jeho poskytnutia môže byť mestu vrátených
15 % finančných prostriedkov, ktoré budú použité
na mimoriadnu splátku úveru. „Mojím želaním
je, aby rekonštrukcia bola ukončená pred letom
budúceho roku,“ dodal primátor na záver.
(li)

Hrať pri nízkych teplotách sa nedá. Žiarskym športovcom hrozili kontumačné prehry.
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Oddychová zóna "Hviezdoška" už slúži obyvateľom

Oddychovú zónu na "Hviezdoške" sprístupnili Žiarčanom v utorok 28. októbra. Nové
možnosti na oddych, relax či športovanie
vnímajú obyvatelia tejto časti mesta pozitívne.
Stavebné práce na budovaní nového
moderného centra začali mestské Technické
služby realizovať koncom júna. Posledné práce na
športovisku boli ukončené posledný októbrový
týždeň. V novej oddychovej zóne nechýba objekt
200-metrovej bežeckej dráhy, detské, basketbalové či multifunkčné ihrisko pre futbal, volejbal
a tenis. Súčasťou zóny je aj betónová plocha pre
detské hry a návoz, na ktorom sa budú môcť deti
v zime sánkovať. Do priestoru sa doplnilo aj parkové osvetlenie, ktoré lemuje bežecký a chodecký
ovál z vnútornej strany. Športovať sa tu teda bude
môcť aj v skorých ranných hodinách, prípadne
v tmavých večerných hodinách aj v chladnejšom
ročnom období. Čiastočne sú osvetlené aj detské
ihrisko a športoviská. Už existujúca zeleň sa

ocenia najmä starší obyvatelia sídliska, ktorí sa aktívne zaujímali o možné miesta na sedenie.
Projekt výstavby oddychovej zóny realizovalo
mesto Žiar nad Hronom v celkovej hodnote
140-tisíc eur. Projekt podporila Nadácia ZSNP
a Slovalco dotáciou vo výške 25-tisíc eur.
(li)

Nechýbajú detské prvky.
zachovala v maximálnej možnej miere, pričom
sa doplnila novými prvkami zelene a drevín.
Súčasťou parkovej výsadby sú aj lavičky, čo určite

Basketbalové ihrisko

Ďalšiu oddychovú zónu budú mať aj obyvatelia Etapy
Už niekoľko dní sa môžu obyvatelia sídliska na Hviezdoslavovej ulici tešiť z novej
oddychovej zóny. Viac príležitostí na oddych
a športovanie budú mať od budúceho roka aj
obyvatelia Etapy.
Okrem parku, ktorý je historickou oddychovou
zónou a ktorú sa mesto snaží neustále zveľaďovať,
bola pred niekoľkými dňami dokončená úplne
nová oddychová zóna na "Hviezdoške". „Už v predchádzajúcich voľbách primátor mesta prisľúbil, že
v Žiari nad Hronom sa budú budovať oddychové
zóny pre jeho obyvateľov,“ hovorí Martin Baláž,
vedúci kancelárie primátora a spresňuje: „Nová
oddychová zóna, na ktorej sa začne pracovať už
v roku 2015, preto pribudne aj na Etape.“
Hoci v novej oddychovej zóne nebudú futbalové
či basketbalové ihriská, Žiarčania sa môžu tešiť
na prvú inline dráhu pre korčuliarov. „Obyvatelia
Žiaru si už dlhé roky pýtajú niečo nové, kde by
mohli viac športovať a relaxovať. Využijeme na
to plochu, ktorá je na Svitavskej ulici a tú z väčšej

Vizualizácia oddychovej zóny na Etape
časti zrevitalizujeme. Okrem už spomínanej inline
dráhy nebude chýbať ani zeleň a stromy. V severnej časti mesta tak vznikne moderný parčík,
v ktorom si svoje miesto nájdu starší i deti, keďže
súčasťou zóny budú aj detské prvky,“ dodáva Martin Baláž.

Na novej oddychovej zóne sa začne pracovať už
v roku 2015. Rovnako ako tomu bolo pri výstavbe
oddychovej zóny na "Hviezdoške", aj v tomto
prípade bude projektu predchádzať diskusia
s obyvateľmi Etapy.
(li)

Mesto od budúceho roku posilní sociálne služby
Seniori či zdravotne postihnutí Žiarčania
budú môcť od nového roku využívať za
zvýhodnenú sumu taxi službu v meste. Nové
sociálne služby mesta však počítajú aj s pomocou pre týrané ženy.
Mesto Žiar nad Hronom chce od januára spustiť
novú službu Sociálny taxík. „Služba bude určená
dôchodcom alebo zdravotne postihnutým
občanom mesta,“ vysvetľuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž a dodáva: „Sociálny taxík budú môcť využiť pri návšteve lekára,
na nákupy či do kostola na bohoslužby. Cesta
ich pritom bude stáť vždy iba jedno euro.“ Na ostatné náklady, ktoré so sebou taxislužba prinesie,
bude zo svojho rozpočtu prispievať mesto. Sociálny taxík bude pre mesto zabezpečovať žiarska
taxislužba. Obyvatelia mesta takúto možnosť
vítajú. „Nesmierne som rada tejto službe, ktorú

veľmi potrebujem pre svoju mamu,“ konštatuje
Zdenka, ku ktorej sa pridáva aj Iveta: „Konečne
niečo nielen pre starých ľudí a ľudí s postihnutím, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, ktorí
nie vždy môžu byť s autom k dispozícii. Napríklad
svojim rodičom, aby ich odviezli na lekárske
vyšetrenie.“

Azyl pre týrané ženy
Mnoho žien sa čoraz častejšie ocitá v zložitej
životnej situácii. Buď sú týrané svojim partnerom, alebo kvôli finančnej tiesni nemajú kde
bývať. Mesto nezabúda ani na takéto prípady,
a preto v budúcom roku zriadi azyl pre takéto
ženy. „Po rokovaní s Úniou žien Slovenska sa
mesto rozhodlo, že aj v u nás zriadime Útočisko
pre týrané ženy. Vyčleníme pre ne dva byty v tzv.
Jadrane. Prioritne budú určené pre ženy, ktoré
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sa ocitnú v núdzi pre násilie páchané na nich
alebo na deťoch v rodine,“ spresňuje Martin
Baláž. Už v minulosti pritom mesto zháňalo pre
takéto ženy útočisko, kedy im sprostredkovalo
ubytovanie v niektorom zo zariadení v rámci
banskobystrického kraja. „Sme veľmi radi, že aj
takýmto spôsobom môžeme týraným ženám
vyjsť v ústrety priamo v meste. Aj keď ubytovanie
bude poskytované iba dočasne, určite im aspoň
počas tohto obdobia pomôže preklenúť ťažké
chvíle v ich živote,“ dodáva na záver Martin Baláž.
Novej sociálnej službe mesta dávajú zelenú aj
Žiarčania. „Neskutočne dobrý nápad, niečo, čo
sa mi konečne zapáčilo po prvej vete,“ hodnotí
Laura. Pozitívne vníma túto službu aj Sandra:
„Výborná vec. To už malo byť dávno. Ešte by sa
zišla nejaká ubytovňa pre ženy a slobodné matky,
ktoré nemajú na drahé ubytovanie.“
(li)
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Zoznam pamiatok
vhodných ochrany

Tento stručný prehľad, akási evidencia
nehnuteľných pamiatok v meste Žiari nad Hronom, vyplýva z potreby zachovania pamiatkového fondu mesta, ktorý je veľmi skromný, ale o to
významnejší.
Je to jednoduchá evidencia a stručný popis
z prameňov, ktoré boli dostupné. Nie je to komplexný
materiál a ani takým nechce byť, má len úlohu poznania zatiaľ známych pamiatok a ich stavu. Nie všetky
problémy vyplývajúce z ochrany pamiatok sa dajú
rýchlo riešiť, a tiež niektoré z nich v dohľadnej dobe
ani sa vyriešiť nedajú, no snažme sa o to. Čím viac
budeme o nich hovoriť, dostanú sa do povedomia
občanov, a to nielen z nášho mesta. Takto vzniknuté
povedomie je samo o sebe úspechom, lebo bude
nútiť ľudí zamýšľať sa nad nimi. Pamiatka a história,
o ktorej sa hovorí, je v podstate zachránená, lebo existuje v ľuďoch, o pamiatkach a histórii, o ktorých nikto
nevie, tie nie sú.
Po dohode s primátorom mesta Žiaru nad Hronom
Petrom Antalom som tento zoznam vypracoval
pre jeho potrebu informovanosti o jednotlivých
pamiatkových objektoch. Je to, aspoň dúfam, prvý
krok k začatiu ochrany a zachovania pamiatkového
fondu mesta. Mesto, ktoré má tak bohatú históriu siahajúcu od praveku až po obdobie budovania nového
mesta. Takáto symbióza času a pamiatok nie je daná
každému mestu, a preto si to vážme a starajme sa o jej
pamiatky, ktoré sú toho dôkazom.
V prípade, že viete o nejakej pamiatke, nehnuteľnej
pamätihodnosti, ktorá sa v zozname ešte nenachádza, oznámte to, prosím, v redakcii a my budeme veľmi

radi, že sa náš zoznam pamiatok rozšíri. Peter Mosný
Mestské pamiatky
•Socha – Imaculata (Medzi vody), Kríž pod Šibeničným
vrchom, Námestie Sv. Kríža, Stĺp Božie muka (Námestie Sv. Kríža), Kaštieľ, Prícestný kríž pred cintorínom,
•Park Š. Moysesa.
Sakrálne pamiatky
•Socha J. Nepomuckého, Kostol Povýšenia sv. Kríža,
•Ozdoba z kostola – váza, Trojica pri kostole, Kaplnka
na Skalke, Sv. Trojica – Gnaudenstuhl.
Umelecké pamiatky
•Fontána s plastikou
dievčaťa,
Plastika na 4. ZŠ,
Pomník Š. Moysesa (park), Socha
L. Exnára, Súsošie
život v mieri,
Pamätná tabuľa Š.
Moysesa (kaštieľ),
Plastika v ZK ROH,
Reliéf M. Chrásteka,
Socha Š. Moysesa,
Socha ženy na
cintoríne, Socha
hygieny (pred ne- Kostol Povýšenia sv. Kríža.

mocnicou).
Vchodové značenia
•Trinásť plastík nad vchodmi.
Židovské pamiatky
•Modlitebňa, cintorín.
Horné Opatovce
•Kostol sv. Vavrinca, Ľudová škola, Socha J. Nepomucký, prícestný stĺp 1799, prícestný stĺp 1802.
Šášovské Podhradie
•Hrad, Zvonička.
Peter Mosný

Sochy pred kostolom.

Školou roka sa stala žiarska „Štvorka“
V piatok 24. októbra sa v Žiari nad Hronom
uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie ankety
Škola roka 2014. V kategórii škôl do tristo žiakov sa
víťazom stala žiarska „Štvorka“.
V tomto roku sa uskutočnil už 16. ročník tohto podujatia, ktoré organizuje a vyhlasuje Slovenská asociácia
športu na školách (SAŠŠ) a Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Slávnostné vyhodnotenie ankety
bolo spojené s odovzdávaním ocenení pre víťazné
základné a stredné školy z celého Slovenska. Okrem
iných vzácnych hostí sa ho zúčastnili aj minister školstva
Peter Pelegríni, splnomocnenec vlády SR pre mládež
a šport Dušan Galis, primátor mesta Žiar nad Hronom
Peter Antal, olympijská víťazka v biatlone Nasťa Kuzminová, olympijský víťaz v boxe z roku 1952 Ján Zachara či
ďalšie osobnosti histórie slovenského športu.
V prvých ročníkoch boli školy hodnotené na základe
výkonnosti a poradie bolo zostavené podľa počtu získaných bodov na školských Majstrovstvách Slovenska.
To bolo zverejňované vo výsledkovej listine. Takáto
forma však nebola pre školy dostatočne inšpirujúca,
a tak asociácia schválila návrh, aby boli zástupcovia
najúspešnejších škôl pozývaní na oficiálne celoštátne
vyhodnotenie. Významným medzníkom z hľadiska

úrovne a celkovej atmosféry sa stalo hodnotenie
školského roka 2006/2007, ktoré sa uskutočnilo
v dedinke Horná Ždaňa a o tri roky neskôr aj v Žiari nad
Hronom. A práve naše mesto bolo doteraz posledným
miestom, po ktorom nasledovala pauza, to znamená,
že sa školy znovu hodnotili na diaľku. Po krátkej prestávke sa záverečné vyhlásenie výsledkov vrátilo do
pôvodnej podoby a uskutočnilo sa už po druhýkrát
v Žiari nad Hronom.

Hodnotilo sa 439 škôl

Cieľom podujatia je zapojiť do športovania čo najviac
žiakov a spájať športovanie so vzdelávaním. Ako počas
tohtoročného oceňovania povedal riaditeľ žiarskej
„Štvorky“ Marian Majzlík, dôležité miesto v systéme
hodnotenia majú vyhlásené kritériá: „Tieto kritériá sa
postupne vyprofilovali do troch základných pilierov –
účastníckeho, výchovného a výkonnostného. Ako vo
väčšine ročníkov, aj teraz sa vyhodnocovalo v štyroch
kategóriách, a to základné školy do a nad 300 žiakov,
stredné školy chlapci a stredné školy dievčatá.“ Celkovo bolo v štyroch kategóriách hodnotených až 439

Ocenenie prevzal pedagóg školy Štefan
Muha z rúk ministra školstva.

škôl. Víťazom v kategórii základných škôl do 300 žiakov
sa stala Základná škola na Jilemnického ulici v Žiari
nad Hronom, pričom mala konkurenciu v ďalších 56
školách. V kategórii základných škôl nad 300 žiakov
bola najúspešnejšia ZŠ Okružná Michalovce. Kategóriu
Stredné školy chlapci vyhralo Športové gymnázium
Košice a Stredné školy dievčatá Športové gymnázium
Nitra.
Okrem týchto spomenutých kategórií a po prvýkrát
stalo súčasťou celoštátneho vyhodnotenia aj vyhlásenie najlepších školských športovcov. Uskutočnilo
sa v dvoch vekových kategóriách – žiaci základných
škôl a žiaci stredných škôl. Odborná komisia ich určila
z návrhov, ktoré zasielali riaditeľstvá škôl, okresné
rady SAŠŠ, ale aj jednotlivci. Medzi navrhnutými bolo
7 športovcov zo základných a 19 zo stredných škôl.
Školským športovcom základných škôl sa stala atlétka,
strelkyňa a letná biatlonistka Michaela Mazanová zo
Svätého Petra a spomedzi stredoškolákov zvíťazila
atlétka Michaela Pešková zo Športového gymnázia J.
Herdu v Trnave.
(li)

Víťazi v kategórii škôl nad 300 žiakov.
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Historicky prvé DVD pokrstili žiarski folkloristi vodou z Hrona
Folklórny súbor Hron vydal svoje prvé historické
DVD. Vodu na jeho uvedenie do života boli
žiarski folkloristi vziať priamo z prameňa rieky
Hron. DVD nosič počas slávnostného galavečera
uviedli do života tanečnice zo SĽUKu a ich
umelecký vedúci Stanislav Marišler.
Galavečer sa niesol v znamení domáceho folklórneho súboru Hron, ktorý si pozval exkluzívneho hosťa.
Po rokoch sa tak v Žiari nad Hronom opäť predstavil Slovenský ľudový umelecký kolektív s predstavením Krížom – krážom. Predlohu k hudobnotanečnému programu tvoril pôvodný folklórny
materiál z etnografických výskumov a ich textových,
fotografických, zvukových alebo filmových záznamov. Autori zapracovali do programu viaceré
etnografické regióny Slovenska. Inšpiráciou pre
niektoré čísla im boli typy tancov alebo obradové
a spoločenské príležitosti s dramatickým potenciálom.

Nahrávalo sa cez letné prázdniny
Ako prezradili členovia žiarskeho folklórneho
súboru, prípravy na nahrávanie DVD trvali už od
začiatku letných prázdnin. Najskôr nahrávala hudobná zložka spolu so speváčkami, ktoré postupne

doplnili výskaním či hovoreným slovom. Aj keď sa
nahrávalo v prevažnej väčšine v žiarskom Mestskom
kultúrnom centre, párkrát bolo potrebné ísť aj priamo do štúdia v Prievidzi. V auguste prišli na rad zostavy a choreografie, samotné tance sa natáčali v polovici septembra. Pokrstené DVD bude už čoskoro
v predaji a uvidíte na ňom tance z Tekova, Podhoria,
Detvy, Zemplína a Horehronia. Na nahrávaní sa nakoniec podieľalo približne štyridsať členov folklórneho súboru Hron, ktorí touto cestou ďakujú Nadácii
ZSNP a Slovalco, Mestskému kultúrnemu centru
a mestu Žiar nad Hronom, bez pomoci ktorých by
DVD neuzrelo svetlo sveta.
(li)
Foto: Miroslava Taranzová

Žiar nad Hronom je po veľkom jesennom upratovaní
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci so
spoločnosťou Technické služby – Žiar nad Hronom,
a. s. realizovalo Dni jesennej čistoty 2014 v dňoch
od pondelka 22. do piatka 26. septembra.
Každý z týchto dní od 10.00 do 18.00 hod. bolo 22
veľkokapacitných kontajnerov podľa harmonogramu
postupne rozmiestňovaných na území celého mesta a
miestnych častí s cieľom umožniť občanom zbaviť sa
nepotrebných vecí, ktoré sa stali odpadom. Mobilná
zberňa bola na stálom stanovišti pri Základnej škole
na Ul. M. R. Štefánika po celý čas trvania Dní jesennej
čistoty.
Na skládku nie nebezpečného odpadu bolo
vyvezených 152 730 kg objemného odpadu v 137
veľkokapacitných kontajneroch. Okrem toho občania
odovzdali 2 450 kg pneumatík, 1440 kg nebezpečného
odpadu a 11 470 kg dreva.
Na priebeh dní čistoty dohliadali pracovníci Odboru
životného prostredia MsÚ a vedúci zamestnanci Technických služieb – Žiar nad Hronom a. s. Mestská polícia
priebežne vykonávala monitoring stanovíšť a v prípade potreby bola požiadaná o súčinnosť. Pripomienky
a podnety občanov mesta, ohlásené na bezplatnú
Zelenú linku, alebo priamo na odbor životného prostredia organizátor riešil operatívne. Sťažnosti zo strany
občanov neboli.
Spolupráca mesta a technických služieb bola bez
problémov. Opakovane sa však vyskytli situácie s
„káričkármi“, obliehajúcimi stanovištia VKK s cieľom
povyberať si, čo by sa im zišlo. Po zistení preverení
takéhoto konania boli vyvodené prísne opatrenia voči
aktivačným pracovníkom, vykonávajúcim dozor na
danom stanovišti. Vzhľadom k skutočnosti, že väčšina
odpadu z káričiek končí v meste ako čierne skládky,
takéto konanie nie je prípustné.
V mnohých prípadoch občania osobne poďakovali za
možnosť zbavenia sa objemného odpadu a ústretový
prístup mesta pri riešení ich podnetov.
OŽP
Napísali ste
Vážená redakcia, prostredníctvom vašich Mestských
novín, resp. novín všetkých Žiarčanov, by som chcel
opísať jednu svoju skúsenosť a vyjadriť poďakovanie.
V pivniciach, a hlavne starých, človek nájde všeličo.
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SPRAVODAJSTVO

Nie je tomu inak ani v dvoch našich bytových
spoločenstvách. Keď sa začali veci ukladať pod schody,
pri pravidelných revíziách nám bolo povedané, že by
z toho mohol byť možný problém. Preto som začal
rozmýšľať nad tým, ako sa toho zbaviť. Ľahko sa to povie, ale kde a hlavne ako? Na prvý pohľad jednoducho
– vyhodiť pri Dňoch jesennej čistoty. Veľkokapacitné
kontajnery sú ďaleko, bežné v stojisku nepostačujúce.
Nevraviac o obmedzeniach, čo áno a čo vôbec... Tu nastala komunikácia s MsÚ, konkrétne s Jánom Vinarčíkom,
vedúcim OŽP, ktorému by som sa chcel aj touto cestou
poďakovať, pretože bez jeho ochoty by nevznikol tento
článok. Poďakovanie patrí aj jeho kolegyniam Lucii
Šoucouvej, Anne Škriniarovej a Danici Hromádkovej.
Bol som príjemne prekvapený rýchlosťou, ale hlavne
ústretovosťou odpovede. Veľkokapacitný kontajner bol
pristavený priamo k našim bytovým spoločenstvám, v
termíne podľa našich predstáv, ešte aj uzamykateľný.
To, že bol zdarma, bola už taká pomyselná čerešnička
na torte. Už v piatok, v prvý deň bol úspech akcie taký,
že nebyť našich spoluobčanov, ktorí vyseparovali drevo, mohli sme ho zavrieť, pretože bol plný a pivnice
prázdne. Utvrdil som sa, že keď sa chce, tak sa dá a nie
vždy to musí byť len o peniazoch. Ďakujeme.
R. Mihál, BSD 362, 363
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznam o zastavení zápisov do KN
v katastrálnom území Horné Opatovce
Okresný úrad Žiar nad Hronom (OÚ ZH) –
Katastrálny odbor oznamuje, že z dôvodu
vykonávania projektu pozemkových úprav
podľa §14 ods. 2 zákona č. 330/91 Zb. v znení
neskorších zmien a dodatkov bude v k. ú. Horné
Opatovce od 15.12.2014 zastavený zápis listín
do katastra nehnuteľností (KN) pre parcely v obvode pozemkových úprav v extraviláne.
Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení
vykonania projektu pozemkových úprav (PPÚ)
sa nadobudne vlastníctvo k novým pozemkom
a vlastnícke práva k pozemkom v obvode PPÚ
doteraz evidované v súbore popisných informácií KN zaniknú a tým nebude možné vykonať
zápis listín vyhotovených z podkladov vydaných
podľa údajov platných k termínu zastavenia zápisov do KN, t. j. k 15.12.2014.
Z uvedeného dôvodu OÚ ZH – Katastrálny odbor odporúča vyhotovovať listiny k majetkovoprávnym prevodom až podľa nových údajov po
zápise schváleného PPÚ.
(r)

Projekty zamerané na pomoc
seniorom majú šancu získať podporu
Neziskové organizácie, ktoré pomáhajú seniorom, majú opäť šancu získať finančnú podporu
z Fondu GSK. V hľadáčiku Fondu GSK budú projekty, ktoré pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie,
aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie
a integrácie do spoločnosti.
Príležitosť získať podporu majú inovatívne, dlhodobé, udržateľné a prospešné projekty, ktoré
pomáhajú seniorom na Slovensku a majú merateľný
dopad na ich začlenenie do spoločnosti. Spoločnosť
GSK Slovensko opätovne podporí seniorov, ktorých
počet na Slovensku (ako aj v celej Európe) rastie.
Ide o jednu z najohrozenejších sociálnych skupín:
stoja často mimo záujmu ľudí v aktívnom veku ako
aj médií. Zápasia pritom s nízkou kvalitou života
i nulovou možnosťou sebarealizácie. V systéme
zdravotníctva s nimi nebýva vždy zaobchádzané
s dostatočnou úctou a rešpektom, a to aj napriek
tomu, že sú často odkázaní na pomoc iných.
Od roku 2010 sa preto Fond GSK sústreďuje práve na
starších občanov - udeľuje finančné granty projektom, ktoré sa snažia zlepšiť ich život, rúcať mentálne
bariéry a napomáhať seniorom ku kvalitnejšiemu
a plnohodnotnému životu. V Jesennej výzve prerozdelí Výberová komisia Fondu GSK, zložená z osobností, sumu 20 000 eur. „Záleží nám na tom, aby
sme neposkytovali jednorazovú, ale sústredili sa
na systematickú a zmysluplnú pomoc. Chceme
podporovať projekty, ktoré menia situáciu dlhodobo. Sprísnili sme podmienky pre žiadajúce organizácie – záleží nám na tom, aby naša podpora skutočne
pomáhala,“ zdôraznila lekárka Júlia Michaličková,
členka Výberovej komisie Fondu GSK. Veľkú šancu
majú projekty so zabezpečeným viaczdrojovým financovaním, ktorých realizácia nie je závislá len od
pridelenia grantu z Fondu GSK.
O finančnú podporu z Jesennej výzvy Fondu GSK
môžu organizácie požiadať vyplnením elektronickej
žiadosti na www.fondgsk.sk najneskôr do 15. novembra 2014. Výberová komisia rozhodne o výsledkoch do 10. decembra 2014.
(r)
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Čipôčková krása
UNIKÁTNA VÝSTAVA REGIONÁLNEJ
ČIPKY Z KREMNICE A HODRUŠE

Po prvýkrát sa so svojou takmer 15-ročnou tvorbou
predstavili Žiarčanom členky klubu paličkovania
z Kremnice a členky klubu paličkovania, ktoré
pracujú pri Pohronskom osvetovom stredisku
v Žiari nad Hronom. Spolu 16 autoriek.
Záujemcovia o krehkú čipkovanú krásu majú jedinečnú
možnosť vidieť viac ako 130-ročné vzory čipiek z Kremnice a Hodruše Hámrov, z lokalít, ktoré boli v minulosti považované za vychýrené oblasti baníckej
čipky na Slovensku. Staré pôvodné vzory boli prácne
prepaličkované v pôvodnej farebnosti (biela, krémová),
aby mohli očariť aj dnešného náročného diváka.
Jedinečnú zbierku starých čipiek a vzorov v súčasnom
prevedení, doplnili paličkárky autorskou tvorbou a
čipkárskymi prácami, ktoré už neplnia len úžitkový
charakter, ale aj dekoratívny. Návštevníci výstavy si
budú môcť vyskúšať aj základné väzby v paličkovaní
a pozrieť rôzne druhy paličiek – kleple, ale i staré vzory
– privyky, a to v poslednom týždni inštalácie výstavy od
18. do 21. novembra. V tomto čase budú na výstave prítomné členky klubu paličkovania zo Žiaru nad Hronom
a záujemcom s ochotou poskytnú informácie o svojej činnosti. Počas prehliadky výstavy sa záujemcovia
dozvedia aj o histórii paličkovania v našom regióne.
Organizátormi výstavy sú BBSK – Pohronské osvetové
stredisko, Mestské kultúrne centrum a Miestny odbor
Matice slovenskej zo Žiaru nad Hronom.
Výstava Čipôčková krása je inštalovaná v MsKC v Žiari
nad Hronom do 24. novembra 2014.
y
Helena Soboslayová,
odbornýý zamestnanec POS
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Remeslo strojal prijalo v tomto roku
viac ako 50 nových zamestnancov
V tomto roku spoločnosť Remeslo strojal výrazne
navýšila počet pracovníkov. Do svojich radov prijala viac ako 50 nových ľudí. Stáva sa tak jedinou
spoločnosťou v našom regióne, ktorá v roku 2014
prijala takýto počet pracovníkov.
Spoločnosť Remeslo strojal si od obdobia hospodárskej krízy udržiavala pomerne stabilizovaný počet
zamestnancov. V spoločnosti boli od roku 2010 nahrádzané iba prirodzené odchody. Priemerný počet
zamestnancov od tohto obdobia len veľmi mierne
stúpal.
Tento rok však došlo k výraznému navýšeniu počtu
pracovníkov. Veď do spoločnosti bolo celkovo prijatých viac ako 50 ľudí. Zvýšenú potrebu pracovníkov
avizovala spoločnosť hneď na začiatku roka.
Prvých ľudí prijali v jarných mesiacoch, čo súviselo
najmä so zákazkou pre fínsky priemyselný koncern
Sandvik. Spoločnosť potrebovala pre prácu najmä
zámočníkov s platným zváračským oprávnením.

Druhé veľké prijímanie nových pracovníkov bolo na
jeseň. V mesiaci október prijali 19 ľudí, čo je v tomto
roku najvyšší počet. V tomto prípade prijali pracovníkov do všetkých oblastí a prevádzok. To znamená zváračov, prevádzkových zámočníkov, elektrotechnikov, obrábačov kovov a technikov.
Prijímanie nových ľudí však pre spoločnosť nie je
jednoduché. Pracovníci sú totiž zaradení na náročné
práce v zákazkovej výrobe, ktorá sa často mení, a preto musia byť schopní rýchle reagovať na technické
zmeny výroby. Okrem toho, ide o prácu s rozmerovo
veľkými produktmi, kde sa malá chyba pri výrobe
prejaví vo veľkej finančnej strate.

Časť nových zamestnancov tvoria
absolventi technickej školy
Keďže spoločnosť je jedným zo zriaďovateľov Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari
nad Hronom, časť z nových prijatých zamestnancov
tvorili práve absolventi tejto školy. Okrem nich prijala
spoločnosť aj troch vysokoškolákov so strojníckym
zameraním.
Pri nábore použila spoločnosť rôzne metódy informovanosti verejnosti o zámere prijať nových ľudí.
A to od hľadania cez vlastné zdroje, na webových
stránkach, ako aj cez inzerciu v rôznych médiách. Momentálny počet pracovníkov v spoločnosti Remeslo
strojal je viac ako 280.
Aj vďaka novým zákazkám, novým zamestnancom, rekonštrukcii priestorov a neustálemu
zdokonaľovaniu informačných systémov na rast a rozvoj spoločnosti sa Remeslo strojal radí k špičkám
v strojárenskom priemysle nielen na Slovensku. (r)

Deň vojnových veteránov
„Na poliach flámskych kvitnú maky divé, rad za
radom lemujú biele kríže clivé. Tu ležíme. My už
však nevstaneme a je to možno zdanie, že včera
ešte žili sme a teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni. Len divé maky červené ďalej rastú na
poliach flámskych“.
Dňa 11. novembra 1918 o 11.00 hodine a 11 minúte
zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiegne vo Francúzsku, ktorým sa skončila I. svetová
vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich
vojen, trvalo toto ozbrojené stretnutie viac ako 4
roky. Straty na ľudských životoch, ktoré si táto vojna
vyžiadala, nemali dovtedy obdobu v celých ľudských
dejinách. Zo 65 miliónov vojakov mobilizovaných
všetkými bojujúcimi štátmi ich bolo 8 miliónov
zabitých a ďalších 21 miliónov zranených alebo
doživotne zmrzačených. Hrôzy a útrapy s tejto vojny
zostali tak hlboko vryté do vedomia ich účastníkov,
že bezprostredne na to, ako vojna skončila, bol
11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Symbolom vojnových veteránov sa stal kvet
červeného maku ako zrod nového života. Symbol
vznikol z úryvku horeuvedenej básne, ktorú zložil
vojenský kanadský lekár v máji v roku 1915, keď sa
v oblasti západného Flámska zúčastnil veľkej krvavej
bitky o belgické mestečko Ypres. Myšlienke učiniť
z kvetu červeného maku poetický symbol obetí
tohto dovtedy najväčšieho vojnového konfliktu

vznikla pri príležitosti založenia celosvetového Dňa
vojnových veteránov. V severnom Taliansku v okolí
mesta Rovereto sa počas I. svetovej vojny odohrali
veľmi kruté boje s veľkými stratami na obidvoch
stranách. Tu bojovali v zostave Rakúsko – Uhorskej
armáde i Slováci. Na strane Talianska bojovali česko
– slovenskí legionári, ktorí mali také počty obetí, že
tam dodnes s úctou spomínajú na našich padlých
dobrovoľníkov. V Roverete je aj múzeum vojny
a naši legionári tam majú svoju expozíciu. Na pamäť
padlých sa každý rok rozzvučí nad mestom Rovereto
Zvon mieru. Vyrobili ho z iniciatívy miestneho katolíckeho farára Dona Rosaro zo zbraní a munície,
ktoré zostali na bojisku. Bol zhotovený z roztavených
mosadzných nábojov a ďalšej techniky. Najskôr
bol zavesený na drevenom ráme a od roku 1965
sa nachádza na návrší nad mestom. Zavesený je na
oceľovej konštrukcii a okolo stojí 114 stožiarov s vlajkami štátov. Behom krátkej doby sa spomienka na
padlých a na vojnových veteránov rozšírila po celom
svete. V súčasnom období i v Slovenskej republike
si pripomíname Deň vojnových veteránov. V mnohých krajinách sveta sa spoločne so Zvonom mieru
v Roverete rozzvučia a pripájajú sa na 5 minút dňa
11.11. o 11.00 hodine a 11 minúte aj ďalšie. Pri tejto
príležitosti navštívme hroby neznámych vojakov na
miestach hromadných hrobov. Zapáľme sviečku,
aby ani jeden plamienok nesvietil len na pamiatku
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Zvon mieru.
padlých, ale aj nám živím na ceste k mieru a porozumenie medzi národmi. Vojaci, ktorí padli vo všetkých
vojnách od I. svetovej vojny si plnili svoju vlasteneckú povinnosť. Otázka stojí či desiatky miliónové
straty stáli za to. Vojaci nezmyselne umierali po státisícoch na obidvoch stranách frontu. Touto cestou
sa obraciam na kresťanské cirkvi, ktoré majú k dispozícii zvony, aby sa v tento deň zapojili a rozzvučali
zvony mieru. V niektorých miestach na Slovensku už
táto tradícia existuje. K tejto tradícii sa môžu zapojiť
aj školy zhotovením papierových červených makov
a aby ich položili na miesta hrobov padlých alebo
k pamätníkom a tabuliam označujúcich obete vojen.
Jaroslav Bulko,
predseda OblV SZPB v Žiari nad Hronom
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Š. Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 43, 45, 47.
Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z.
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a
určil deň ich konania na sobotu 15. novembra
2014.
V snahe zlepšiť prístupnosť obyvateľov
mesta k volebným miestnostiam, čo najbližšie
k miestu bydliska a z dôvodu, že podľa §10 ods.
3 Zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí okrsok zahŕňa spravidla
1 000 voličov, mestský úrad navrhol a poslanci
MsZ odsúhlasili úpravu a čiastočnú zmenu
územného členenia niektorých okrskov.
Z uvedených dôvodov bol vytvorený
nový okrsok, niektoré volebné miestnosti
preložené a následne boli okrsky prečíslované
z prehľadnejšieho a praktickejšieho dôvodu.
V meste Žiar nad Hronom sa bude voliť
v 16 – tich volebných okrskoch:

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 5

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

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

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1

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

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

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 7

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

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

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 3

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

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 9

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

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 4

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

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 10

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

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

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

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

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

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

- volebná miestnosť Kultúrny dom Šášovské
Podhradie
Príslušné ulice:
Kutinky, Šášovské Podhradie.
Pre Komunálne voľby 2014 ostáva
5 volebných obvodov a k nim priradené
okrsky:
1. volebný obvod
– Etapa (okrsok č. 10, 11, 12, 13)
2. volebný obvod
– Stred (okrsok č. 6, 7, 8, 9)
3. volebný obvod
– Centrum II + stará časť mesta
(okrsok č. 1, 3, 4, 5)
4. volebný obvod
– Pod vŕšky (okrsok č. 14, 15)
5. volebný obvod
– IBV + Š. Podhradie (okrsok č. 2, 16)
(r)
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ADRIANA OŠUSTOVÁ
Kandidátka na poslankyňu
za volebný obvod č.1 (SMER - SD)

5

Mgr. Gabriela Hajdoniová
Kandidátka na poslankyňu vo volebnom
obvode č. 3 (Centrum II a stará časť mesta)
noviny.ziar.sk
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PRÁCA POSLANCA
= SLUŽBA OBČANOM
Bezpečnejšie dvory pre naše deti
a pokojnejšiu pohodu rodičov
Ing. Aurélius ROZINA
40 rokov, manažér kvality vo výrobnej strojárskej firme,
kandidát na poslanca za volebný obvod č. 2, stred mesta

Platená politická inzercia
Volebná príloha, ktorá obsahuje
platenú politickú inzerciu kandidátov
vo voľbách do orgánov samosprávy
obce.
Kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48
hodín pred začiatkom volieb. Vedenie
kampane mimo určeného času je
zakázané.
Do 21. septembra, kedy bolo možné
podať kandidátne listiny v blížiacich sa
komunálnych voľbách, sa zaregistrovali
traja kandidáti na primátora mesta. Do
mestského zastupiteľstva, ktoré v Žiari
tvorí 19 poslancov, si budú môcť žiarski
voliči vyberať spomedzi 55 kandidátov.
Sedemnásť z nich ide do volieb ako NEKA
a ostatných navrhli politické strany Smer
– SD, SDKÚ, KDH, Sieť, SNS, KSS, ĽS – NS,

Strana demokratického Slovenska, Nova
a TIP.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v
Žiari nad Hronom č. 78/2014 poslanci MsZ
schválili počet poslancov, ktorý sa bude
voliť vo volebných obvodoch vo voľbách
do orgánov samosprávy obcí nasledovne:
- 1. volebný obvod - Etapa - 5 poslancov,
zaregistrovaných je 17 kandidátov,
- 2. volebný obvod - Stred - 5 poslancov,
zaregistrovaných je 12 kandidátov,
- 3. volebný obvod - Centrum II + stará
časť mesta - 5 poslancov, zaregistrovaných
je 13 kandidátov,
- 4. volebný obvod - Pod vršky - 2 poslanci,
zaregistrovaných je 7 kandidátov,
- 5. volebný obvod - IBV + Š. Podhradie
- 2 poslanci, zaregistrovaných je 6
kandidátov.
noviny.ziar.sk
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PhDr. Peter Pilčík
kanditát na mestského poslanca
v Žiari nad Hronom

volebný obvod č.1
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Domáca
lekárʑΩ

PUBLICISTIKA/INZERCIA

Medovka lekárska
Medovka bola už oddávna
spájaná s včelami. Názov
Melissa je odvodený z
gréckeho
slova
včela
medonosná a medovka má
rovnaké liečivé a posilňujúce
účinky ako med a včelia kaši
ka. Upokojuje srdce a
odháňa smútok, preto ju alchymisti považovali za elixír
mladosti.
Vhodné sú listy na čaj, pri depresii a napätí a proti
nadúvaniu. Medovka ochladzuje, a preto je vhodná
aj pri horúčke. V lete sa z čerstvých listov pripravuje
osviežujúci nápoj s citrónom. Zbiera sa ešte pred
kvitnutím. Z medovky sa vyrába aj éterický olej, už
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niekoľko kvapiek výborne zaženie depresiu (čo v
dnešnej dobe je dosť časté). Ďalej pôsobí aj antivírusovo,
antibakteriálne, proti nadúvaniu a kŕčom. Je vhodné ju
užívať v začiatočných štádiách prechladnutia a chrípky.
Najlepší je čaj pripravený z čerstvých listov. Ďalej si
môžeme z medovky pripraviť tinktúru, ktorú potom
stačí užívať v dávkach 5 –
10 kvapiek pri už spomínaných problémoch. Z odvaru
si dávame obklady na opuchy a bolestivé miesta, napr.
dna. Medovka je vhodná aj na výrobu masti, ktorá je
vhodná na zapálené miesta, bodnutie hmyzom, alebo
aj na odpudenie hmyzu, komárov. Olej z medovky
sa často pridáva do masážnych emulzií. Vhodné je
masírovať pri astme hrudník (aj bronchitíde). Je to
veľmi vďačná bylinka a nenáročná na pestovanie, ktoré
zvládne snáď aj dieťa. Môžete ju pestovať na balkóne
alebo na okne, má rada slnko. Povedzte to svojim
deťom a odnesú si to do života.
Valerie Janičová

Nástrahy virtuálneho sveta
V živote zažívame dobro aj zlo. To dobré

častokrát berieme ako samozrejmosť a to zlé
si niekedy pamätáme na celý život. Platí to
o deťoch rovnako ako aj o dospelých.
„Na deťoch nám záleží,“ hovorí riaditeľka Základnej
školy na Ul. M. R. Štefánika Ľubica Baranová
a pokračuje:„Nechceme, aby sa v ich živote prejavila
trauma zo zlých zážitkov. Aj preto už niekoľko
rokov máme na našej škole vypracovaný projekt
boja proti šikanovaniu detí, ktorý úspešne plníme.“
K bežným formám šikanovania sa vďaka používaniu

techniky a používaním sociálnych sietí pridružila
kyberšikana, prejavujúca sa rôznymi negatívnymi
spôsobmi vo virtuálnom priestore. „Aby naše deti
boli na tieto zákernosti pripravené, zúčastnili sa 2.
októbra zaujímavej besedy s Jaroslavom Osterom,
súdnym znalcom a odborníkom na kyberšikanu.
Žiaci mali možnosť dozvedieť sa o porušovaní
autorských práv kopírovaním hudby, hier alebo
textových materiálov, ale najmä o nástrahách ľudí
so zlými úmyslami. Boli poučení, ako sa takýmto
situáciám vyhnúť a ako postupovať, keď do pasce

Obrátili ste sa na poslanca
Na poslankyňu MsZ Moniku Kopčovú sa obrátil neznámy
Žiarčan. Vo svojom liste ju požiadal o interpeláciu na
primátora mesta. „Po ľavej strane vchodu do cintorína je
les, ktorý patrí mestu. Z tohto cintorína bolo pred pár
mesiacmi vyrúbané okolo 20 – 25 mohutných smrekov,
ktorých drevná hmota môže stáť okolo 10 – 15 000 eur.
Či vie pán primátor o tomto výrube a kde sú peniaze za
toto drevo,“ stojí v liste.
„Hneď ako som dostala list, kontaktovala som primátora
a on mi obratom dal odpoveď. Les po ľavej strane
vchodu do cintorína nepatrí mestu, ale Združeniu
vlastníkov lesov a urbariátu v Žiari nad Hronom,“
odpovedá Monika Kopčová.
(r)

Svetový deň zvierat
Zvieratá sú súčasťou a krásou života na tejto
planéte, život bez nich si už len ťažko vieme
predstaviť. Svetový deň zvierat je oslavou vzťahu
medzi ľudstvom a ríšou zvierat, uvedomením
si mnohorakého spôsobu, akým zvieratá
obohacujú náš život a tiež vyjadrením vďaky,
ktorá im za to náleží.
Svetový deň zvierat bol ustanovený na Európskej
konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. Tento
sviatok pripadá na 4. októbra a aj žiaci 1. A cirkevnej
školy si ho pripomenuli. Každý si do školy priniesol
svoje najobľúbenejšie plyšové zvieratko. Žiaci sa
dozvedeli, že svetový deň zvierat sa spája so sv.
Františkom z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom
zvierat a je zároveň patrónom zvierat a ekológov.
Porozprávali sa o starostlivosti a ochrane zvierat, ale
aj o zákonom chránených zvieratách na Slovensku.
Vytvorili si zvieracie čelenky a plagát k tomuto
peknému dňu. Na hodine prírodovedy navštívili aj
zvieratká v mini ZOO v Parku Š. Moysesa.
Mgr. Jana Búciová, triedna učiteľka
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v kyberpriestore padnú. Oboznámili sa s linkami, na
ktorých môžu vyhľadať pomoc. Boli poučené, akým
spôsobom môžu dokonca oni sami nahlásiť zistené
priestupky,“ dodáva Ľubica Baranová. Prednáška
bola oživená krátkymi videofilmami, príbehmi
a obsažnou prezentáciou. V diskusii sa mohli žiaci
dozvedieť mnohé odpovede na svoje otázky.
V závere predviedli, ako sú už v tejto problematike
znalí a za správne odpovede boli odmenené
malými darčekmi.
(r)

Stredoškolák

Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie vvŽiari nad Hronom v spolupráci
s Mestským kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom pozývajú žiakov a ich rodičov do MsKC v Žiari
nad Hronom (Ul. SNP) na 18. ročník prezentačnej
výstavy stredných škôl pod názvom
Stredoškolák – servis profesijných informácií
pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov
základných a špeciálnych základných škôl, ktoré
sa uskutoční dňa 25. novembra v čase od 9.00
do 15.00 hod.
Príď a získaš:
•prehľad o možnostiach štúdia na stredných
školách v regióne
•aktuálne informácie o otváraných študijných
a učebných odboroch
•informácie o štúdiu priamo od študentov
a pedagogických zamestnancov jednotlivých
stredných škôl
•profesijné poradenstvo od odborných
zamestnancov CPPPaP
•možnosť vyskúšať si počítačový program,
ktorý ti pomôže v rozhodovaní a orientácii pri
výbere štúdia na strednej škole
Všetkým záujemcom, vrátane žiakov so špecifickými
poruchami učenia a ich rodičov, poskytnú poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie odborní zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Prioritným záujmom organizátorov podujatia
je poskytnúť aktuálne informácie nielen žiakom
a rodičom, ale aj ostatným pedagógom a širokej
verejnosti, umožniť im zorientovať sa v spleti ponúkaných študijných a učebných odborov stredných škôl.
Súčasťou podujatia bude Burza informácií o trhu
práce určená študentom SŠ, ktorú zabezpečuje
ÚPSVaR Banská Štiavnica.
CPPPaP v Žiari nad Hronom
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Vážení priatelia,
obraciame sa na vás s prosbou o podporu realizácie Grantu nadácie Renaty Zmajkovičovej Obnov
si jedáleň a kuchyňu, do ktorého je naša Materská
škola v Žiari nad Hronom zapojená.
Bližšie informácie nájdete TU:
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1821
Vítaná je akákoľvek finančná pomoc. Grant získava organizácia s najvyšším počtom prispievateľov s
príspevkom minimálne 1 €.
Odmenou nám všetkým bude radosť našich
detí.
Ďakujeme.
Kolektív detí a zamestnancov
materskej školy

Príďte vyskúšať zelené potraviny

Chlorella sa snaží vytvárať rovnováhu medzi
kyslým a zásaditým prostredím, čo je pre zdravie
človeka to najdôležitejšie. Ľudské telo je dokonalé, dokáže si poradiť so všetkým, príroda - v tomto
prípade chlorella pyrenoidosa, mu v tom len napomáha. Ak sa chcete dozvedieť ešte viac, chcete
nájsť odpovede priamo na vaše otázky, ochutnať
lahodný nápoj z jačmeňa a chlorellu pyrenoidosu, radi vás privítame na našom zákazníckom dni
25. novembra o 17.30 hod. v Mestskej obývačke na plavárni v Žiari nad Hronom.

Štekot v La Musice
Dňa 15. novembra
o 19.00 hod.

Koncert pre psí útulok
OZ Strážni anjeli
Vstupné: 0,50 €
Môžete priniesť granule, obojky, deky a spolu s
vyzbieraným vstupným budú poskytnuté útulku.
Pes má jediný životný cieľ. Venovať svoje srdce.
Venujme im ho aj my!
Vystúpia: Nová Komunita, Radiopieces, Karolína Šťastná, Adam Baran, Samo Gáfrik a Patrik
Prôčka, Vika Černajová a Andy Tuff.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
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.

Jeseň na cestách
POLÍCIA VARUJE ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY
Jeseň na cestách je riziková, preto vodiči uberte
z plynu, chodci používajte reflexné prvky. Jeseň
prináša nielen úrodu zo záhrad a pestré lístie na
stromoch, ale zvyšuje aj riziko dopravných nehôd
a kolízií na cestách.
Dni sa skracujú, cesty sú mokré a šmykľavé, časté
sú ranné hmly a znížená viditeľnosť. Po bezstarostnej letnej jazde sa musia sťaženým podmienkam
prispôsobiť všetci účastníci cestnej premávky. Dodržiavať pravidlá cestnej premávky je nutné po celý
rok. Ak sa vplyvom počasia situácia na cestách ešte
zhorší, je dôležité, aby na to mysleli všetci účastníci
cestnej premávky. Časté hmly, dážď, skoršia noc, aj
to prináša na naše cesty jeseň.
Motoristi by mali ubrať nohu z plynu a dodržiavať
väčšie rozstupy medzi vozidlami. Predídete tak riziku kolízií, zrejme netreba ani hovoriť, že pokrčené
plechy nechce mať nik. Tiež by mali myslieť na to, že
svetlá do hmly sa dajú a majú vypnúť, ak nie je dôvod
na ich používanie. Inak oslníte ostatných vodičov.
Pozor na lesnú zver
Nadránom a podvečer je aktívna aj lesná zver. Myslite na to, keď prechádzate cez prostredie, v ktorom
sa pohybujú. Aj tak milé zviera ako je srnka či zajac
dokáže spôsobiť vážne poškodenie vozidla, nehovoriac, že zrážka s nimi môže skončiť tragicky. Preto sa
zvieratám nesnažte vyhnúť vo veľkej rýchlosti. Následky šmyku totiž môžu byť oveľa väčšie ako zrážka
so zvieraťom. Ak sa aj nič vážne nestane, takto zrazenú zver nikdy neberte, ale zavolajte políciu, poľovné združenie, štátnu ochranu prírody alebo správcu
cestnej komunikácie. Ak by ste dostali chuť na srnčí
guláš či zajačí perkelt a preukázalo by sa neoprávnené prisvojenie cudzej zveri, takéto konanie je možné
kvalifikovať ako trestný čin pytliactva, za ktorý hrozí
trest odňatia slobody až na dva roky. Polícia eviduje
minulý rok takmer 200 prípadov zrážky so zverou, za
osem mesiacov v tomto roku vyše 110.
V neposlednom rade treba dávať pozor na jesenné poľnohospodárske práce, kde možno očakávať
znečistenie vozovky od blata. Treba si dávať pozor aj
na opadané lístie na ceste a s tým spojené nebezpečenstvo šmyku. Mohutné stromy rastúce pri cestách
lákajú v tomto období aj zberačov. Často vidieť na

ceste pohodené bicykle, káričky, pobehujúce deti
a ich rodičov v tmavom oblečení. To je čistý hazard so
životom! Najmenej, čo pre seba zberači môžu urobiť,
je obliecť si reflexné vesty a zabezpečiť, aby ich „dopravné prostriedky“ neohrozovali ostatných. Chodci
sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky.
A často na to nemyslia. Podceňujú reflexné prvky
na oblečení, a to ich často stojí to najcennejšie, ich
život. Najmä starší občania s obľubou nosia tmavé
oblečenie. Neuvedomujú si, že vodič ich často uvidí,
až keď je neskoro. Aj reflexný pás môže zachrániť váš
život, aj keď sa možno nehodí k topánkam či kabelke.
Okrem toho je nutné predvídať, prechádzať cez cestu na miestach na to určených, vyhýbať sa rizikovým
úsekom, nepreliezať zábradlia a neriskovať. Deti sú
hravé a páčia sa im farby. To by mali využiť ich rodičia. Pri kúpe oblečenia, školskej tašky či vaku myslieť
okrem účelnosti aj na bezpečnosť, čo znamená ich
viditeľnosť na cestách.
Cyklisti a motorkári – nepreceňujte svoje
schopnosti
Čo sa týka cyklistov, policajné skúsenosti hovoria,
že aj napriek ich povinnosti zo zákona byť osvetlený a mať na sebe reflexné prvky, robia pravý opak.
Taktiež jazdia po nesprávnej strane vozovky a výnimočná nie je jazda ani v skupinkách vedľa seba a
jazda pod vplyvom alkoholu. Cyklisti, ktorí jazdia po
cestných komunikáciách, by nemali preceňovať svoje schopnosti a zručnosti, a zároveň by mali zvážiť
riziká, ktoré im hrozia od okoloidúcich motorových
vozidiel.
Motocyklisti ešte v týchto týždňov využívajú posledné pekné dni, kým uložia svojich dvojkolesových
miláčikov na zimný spánok. Popadané lístie a mokrá vozovka môže navždy ukončiť ich bezstarostnú
jazdu po jesenných cestách. Preto dajte vždy pozor
a jazdite s „rozumom“!
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari
nad Hronom realizuje rôzne preventívne aktivity
zamerané na zníženie nehodovosti. Našim cieľom
je v prvom rade ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť
na cestách, a to predovšetkým zabrániť stratám
na ľudských životoch a znížiť počet dopravných nehôd. Jana Šmondrková, OR PZ Žiar nad Hronom
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Hľadám domov

GORO
Goro je asi 4-ročný
psík belgického ovčiaka
s nemeckým ovčiakom.
Je poslušný, učenlivý.
S inými psami dokáže
vychádzať. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.

REXO
Rexo je 5-ročný mix
maďarský drôtosrstý stavač. V koterci
je veľmi smutný. Je
kontaktný, priateľský,
bude vám super spoločníkom a parťákom.
Je vhodný do domu s oplotením s betónovým základom, pretože z informácií od pôvodného majiteľa sa podhrabával a utekal. Je očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.
SWITCH
Switch (Svič) má cca
1,5-roka. Neustále vrtí
chvostíkom od radosti,
keď môže byť pri človeku, nechá sa vyhladkať, usmieva sa. Switch
má jemnú huňatú srsť
a krásne guľaté oči , ktorými vás neustále sleduje.
Je priateľský, s inými psíkmi znášanlivý. Nie je ubrechaný. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
LEJLA
Lejla je cca 4 – 5-mesačná
sučka. Je v dobrej kondícii,
veľmi veselá, hravá, mojkavá. So psíkmi je znášanlivá.
Vhodná do bytu alebo aj k
rodinnému domu. Lejla je
očkovaná, čipovaná. Adopcia je podmienená kastráciou po prvom háraní.
TRIŠA
Triša má cca 1,5roka. Je to priateľská sučka, kontaktná a veľmi smutná.
S inými psíkmi je
znášanlivá. Je odčervená, odblšená,
čipovaná, očkovaná, kastrovaná.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737 (prosíme, volajte
počas pracovných dní od 9.00 do 19.00 hod.).
Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie.

www.utulokziar.sk
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
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INZERCIA
PREDAJ

•Lacno predám zachovaný inv. vozík MEYRA Orthopedia. Cena
1/22
50 €. T: 0905 557 859

www.geodesy-service.sk

•Predám v super stave športový kočík britax B-agile štvorkolesový
+ pláštenka. Používaný od apríla 2014 len párkrát. Ešte stále v záruke.
Cena: 140 €. T: 0949 494 011
3/22
•Predám nábytkovú zostavu o dĺžke 2,1 m + skriňa + stolík štvorec,
drevo buk. Zánovné. Cena: 150 €. T. 0907 605 510
5/22
•Predám nový elektrický vysávač na popol 18 litrov. Cena dohodou.
T: 0907 605 510
6/22
•Predám starožitné rámy 60 x 54 cm. Cena dohodou. T: 0907 605
510
7/22
•Predám klavír, používaný málo. Zn. Römer. T: 0903 355 877

Práce v katastri nehnuteĐností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝýENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEďNOSTIAM

17/22

•Predám kachľovú pec na pevné palivo. Cena dohodou. Pozrieť
možno v ZH. T: 0907 357 597
19/22

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

•Predám sušič na prádlo, ešte nevybalený a nože na rezanie kapusty, nepoužité. Cena dohodou. Možno pozrieť v ZH. T: 0907 357 597
20/22

•Predám záhradný postrekovač chrbtový – 12 litrový. Cena dohodou. Možno pozrieť v ZH. T: 0907 357 597
21/22
•Lacno predám knihy: s futbalovou tematikou – MS, ME, osobnosti
futbalu, poháre, encyklopédie... + beletria, ezoterika, osobnostný rast.
Dohoda istá. T: 0940 561 851
1/21
•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
•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

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Ponúkam na predaj pekný 2-izb. tehlový byt, s nízkymi mesačnými
zálohovými platbami. Nachádza sa v dome po kompletnej rekon10/22
štrukcii. T: 0905 200 270
•Predám 3-izbový byt v ZH. Kompletne zrekonštruovaný, 63 m2.
Hviezdoslavova ulica, 6. poschodie, s loggiou a výťahom. Cena: 42 900
€. T: 0911 191 229
11/22
•Predám alebo prenajmem obchodno-skladové priestory. Vchod z
ulice i z dvora. Rozloha: 175 m2. T: 0915 23 33 47
12/22
•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
15/22
•Predám veľký rodinný dom v Trnavej Hore – Jalnej. Dobrá lokalita.
Cena dohodou: T: 0904 456 777
16/22
•Predám RD v Trnavej Hore – Jalná. Cena dohodou. T: 0944 166 939

15/21

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do prenájmu 1-izbový byt, zariadený, Ul. SNP, 5. poschodie.
2/22
Cena: 250 €, platba mesiac vopred. T: 0907 348 838
•Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový nezariadený byt v slušnom a zateplenom dome v peknom prostredí. Cena za prenájom
vrátane energií: 220 €/mes. Byt je k dispozícii ihneď. T: 0905 309 606
4/22

•Dám do prenájmu alebo predám Gotickú pivnicu v Kremnici. T:
0915 23 33 47
13/22
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za hvezdárňou. T: 0903
203 206
18/22

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Mám garsónku v OV v centre mesta, vymením ju za 1-izb. byt v OV
9/22
kdekoľvek v meste ZH. T: 0905 200 270

ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu ako opatrovateľka. Máte seniora s min. 4 stupňom
odkázanosti? Využite možnosť dostupnej starostlivosti. Cena: 1 € ho8/22
dina opatrovania. T: 0908 817 033

SLUŽBY
•Ponúkam pedikúru a masáže aj na doma za výhodnú cenu. T: 0905
14/22
231 571

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
PRENÁJOM:
P306/2014:
Obchodné priestory – budova lekárne v Žiari nad Hronom, Ul. Dr.
Jánskeho. 2 priestory, každý o výmere 16 m2. Cena 12 €/ m2/mesiac
BYTY:
P317/2014:
1-izbový panelový byt s 2 loggiami
v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
pôvodný stav. Cena: 19.500 €, výmera: 34 m2
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
P335/2014:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ulica Š. Moysesa 441,
pôvodný stav - zachovalý. Cena:
24.900 €, výmera: 42 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
P333/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom
v Žiari nad Hronom, Ulica J. Hollého
449, pôvodný stav. Cena: 29.990 €,
výmera: 55 m2
P303/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta, pôvodný stav. Cena: 32.000 €, výmera:
61 m2
P195/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Š. Moysesa, pôvodný
stav. Cena: 24.500 €, výmera 60 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
P229/2013:
2-izbový panelový byt loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
39.990 €, výmera: 62 m2
P330/2014:
3-izbový panelový byt s loggiou v
Žiari nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia. Nová
cena: 44.000 €, (pôvodná cena
44.500 €), výmera: 69 m2
P334/2014:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
39.700 €, výmera: 75 m2
P318/2014:
3-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Ulica SNP,
čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
47.000 €, výmera: 75 m2
P177/2013:
4-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 52.000 €, (pôvodná cena
62.000 €), výmera: 84 m2

cena 11.000 €, (pôvodná cena
13.000 €), zastavaná plocha: 109 m2,
výmera pozemku: 509 m2
P298/2014:
RD v Lutile, pôvodný, zachovalý.
Cena: 100.000 €, zastavaná plocha:
145 m2, výmera pozemku: 830 m2
P276/2014:
RD v Prochote, pôvodný. Cena:
23.000 €, zastavaná plocha: 183 m2,
výmera pozemku: 601 m2
P256/2014:
RD v Nevoľnom, zrekonštruovaný.
Nová cena: 55.000 €, (pôvodná cena
57.000 €), zastavaná plocha: 133 m2,
výmera pozemku: 520 m2
P246/2013:
RD – dvojgeneračný v Žiari nad Hronom, zrekonštruovaný. Nová cena
140.000 €, (pôvodná cena 200.000
€), úžitková plocha 200 m2, výmera
pozemku: 714 m2
P238/2013:
RD - dvojgeneračný v Hliníku nad
Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 88.000 €, zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku: 947
m2
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočDOMY:
ne zrekonštruovaný. Nová cena:
P337/2014:
RD v Lovčici – Trubín, časť Lovčica, 157.000 €, (pôvodná cena 178.000
novostavba. Cena 153.000 €, úžitko- €), výmera pozemku: 823 m2
vá plocha 187 m2, výmera pozemku:
1.066 m2
POZEMKY:
P338/2014:
P294/2014:
RD v Šášovskom Podhradí, časť Stavebný pozemok v Žiari nad HroPíla, čiastočná rekonštrukcia. Cena nom, určený na stavbu RD. Nová
103.000 €, výmera pozemku: 1.871 cena 58.500 €, (pôvodná cena
m2
71.000 €), výmera 1.951 m2
P332/2014:
RD v Lutile, pôvodný stav – veľmi O S T A T N É :
zachovalý. Cena 95.000 €, úžitková P315/2014:
plocha 200 m2, výmera pozemku: Rekreačná chata v Hodruši – Hámroch, časť Banská Hodruša. Cena
797 m2
58.000 €, zastavaná plocha 98 m2,
P310/2014:
RD v Pitelovej, čiastočne zrekon- výmera pozemku 2.245 m2
štruovaný. Cena 39.000 €, zastavaná P302/2014:
plocha: 414 m2, výmera pozemku: Obchodný priestor – reštaurácia
Tatra v Žiari nad Hronom, Ulica SNP.
4.003 m2
Cena budovy s pozemkom, vrátane
P299/2014:
RD v Dolnej Ždani, pôvodný. Nová vnútorného zariadenia 563.000 €

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
Ak máme niekoho radi,
nik nám ho nevezme,
ani diaľky, ani čas, ani smrť.
Dňa 4. novembra 2014 si
pripomíname dva 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
Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale teba nám už nikto nevráti.
Odišiel si náhle, nečakane,
na rozlúčku nebol čas,
tvoj odchod zabolel všetkých nás
Dňa 5. novembra si pripomíname 2. výročie od
smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Červenák.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Spomína manželka, synovia, nevesta a vnuk.
SPOMIENKAtkov
Dňa 3. novembra sme si pripomenuli
4. výročie od chvíle, keď nás náhle
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
5. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustila naša mamička a babka
Mária Gáborová.
S láskou spomínajú dcéra Iveta a syn Ľubomír
s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 6. novembra uplynie už rok od
smutnej udalosti, pri ktorej tragicky
zahynul náš milovaný syn, brat a vnuk
Richard Laco
vo veku 31 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Navždy ostaneš v našich srdciach...
S láskou spomína celá smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Dňa 22. októbra uplynulo 15 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila manželka matka, stará
matka a sestra
Mária Rakovská, rod. Adamcová.
Ďakujeme všetkým, ktorí si na ňu
spolu s nami spomenú.
Smútiaca rodina.
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SPOLOČENSKÁ KORINKA/INZERCIA
SPOMIENKAv
Len kytičku kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 9. novembra si
pripomíname 9. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
otec a starý otec
Tibor Baniari.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína syn Marian s rodinou.
SPOMIENKAtkov
Ako 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 uplynie prvé výročie, čo nás navždy
opustila milovaná manželka, matka, babka, sestra
a kamarátka
Evička Sedliaková.
Ak aj vám ostala v srdci tak hlboko, venujte jej tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Stíchlo srdce, utíchol hlas,
miloval život, miloval nás.
Dňa 2. novembra sme si pripomenuli
14 rokov, keď nás navždy opustil náš
drahý
Ján Harach.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Dňa 6. novembra si pripomenieme
1. výročie od chvíle, kedy nás navždy
opustila naša drahá mama, stará
mama, sestra a svokra
Mária Drugdová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
SPOMIENKAtkov
Také ticho ostalo bez teba,
že priam počuť,
čo si chcel ešte naposledy povedať.
Dňa 1. novembra sme si pripomenuli
10. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý manžel,

POĎAKOVANIEtkov
Osud ti nedoprial s nami
dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, že dňa 13. októbra 2014
vo veku 79 rokov nás navždy opustil milovaný manžel,
otec a starý otec
Ing. Ján Petruš.
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bola
16. októbra o 13.00 hod. v Nitre na Mestskom cintoríne.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a kolegom,
ktorí ho spolu s nami odprevadili na jeho poslednej
ceste životom.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Odišli ste tíško,
niet vás medzi nami,
v srdciach našich
žijete spomienkami.
Už navždy vám prestali hviezdy svietiť,
slnko hriať,
ale tí, čo vás mali radi,
neprestanú na vás spomínať.
Dňa 4. novembra si pripomíname 10. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
Štefan Danko
a
dňa 6. decembra si pripomenieme 11. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá
Štefánia Danková.
Tí, ktorí ste ich poznali, spomínajte s nami.
Spomína dcéra Anna a vnučky Zuzka, Blanka a Žanka
s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Odišiel človek
starostlivý a obetavý,
ktorý miloval nás
a ktorého sme tak veľmi milovali.
Deň 26. október 2011 bol dňom,
kedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, ocko a starý ocko
Ladislav Neshoda.
O tichú spomienku prosí smútiaca manželka a dcéry
s rodinami.

otec a starý otec
Vojtech Szeder
vo veku 81 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka a syn s rodinou.

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

0905 602 942
noviny.ziar.sk

SPOMIENKAtkov
To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 9. novembra si pripomenieme
15. výročie od tragickej nehody
našej drahej
Evky Glušákovej, rod. Čengerovej.
S láskou spomína manžel Emil, synovia Emil a Milan
a tiež sestra Mária s rodinou.
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Mladší minibasketbalisti jednoznačne zdolali svojho súpera

Dve medaily pre Žiar

BASKETBAL – MLADŠÍ MINI

PLAVCI

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Považská
Bystrica 45:14 a 47:14
Body: Tončík 14 b., Kňažko 7 b., resp. Kňažko a
Nagyová po 10 b.
V piatok 24.10.2014 odohrali svoje prvé majstrovské
zápasy naše basketbalové nádeje MŠK BK Žiar nad

Hronom.
V telocvični II. ZŠ na Ul. M. R. Štefánika sa stretli so
svojimi rovesníkmi z Považskej Bystrice. V oboch
zápasoch nenechali nič na náhodu a svojho súpera
jednoznačne zdolali.
(r)

Starší žiaci v nadstavbe úspešne
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

OZ MBK Lučenec – MŠK BK Žiar nad Hronom
63:76
Body: Horváth 37 b., Šály 21 b.
Starší žiaci počas víkendu absolvovali prvý zápas
nadstavbovej časti o účasť v celoslovenskej lige
svojej kategórie.
V Lučenci podali solídny výkon a nad domácimi

zvíťazili o 13 bodov. Najlepšími strelcami nášho
družstva boli Horváth a Šály. Najbližšie našich
chlapcov čaká súper ťažší. So Žilinou chlapci
zvádzajú tuhé boje a veríme, že sa im podarí prelomiť
súperovu húževnatosť a bojovnosť maximálnym
nasadením a výbornou obranou.
(r)

Počas víkendu 11. a 12. októbra sa naši plavci
zúčastnili 34. ročníka tradičného plaveckého
mítingu Štiavnický kahanec v Banskej Štiavnici.
Preteku s medzinárodnou účasťou sa tento
rok zúčastnilo takmer 300 plavcov z 36-tich
plaveckých klubov.
Zimnú pretekársku sezónu tak naši plavci začali
v najsilnejšej konkurencii prevažne zo Slovenska.
Naše mesto reprezentovali Ema Barančková, Kristína
Kminiaková, Tereza Veselá, Alexandra Koštová,
Tamara Ľuptáková, Hana Pittnerová, Ema Bittalová,
Viktória Máliková, Alex Karkuš, Šimon Veselý, Andrej
Považan, Adam Jančok, Fedor Stajník, Matej Siheľský
a Martin Andreánsky.
Na stupne víťazov sa preplávali Ema Barančková
a Alex Karkuš. Ema bola úspešná v disciplíne 50
m znak, kde si časom 35,78 s vyplávala 2. miesto a
striebornú medailu. V ostatných disciplínach sa
umiestnila takto: 6. miesto 100 m znak, 9. miesto 50
m motýlik, 12. miesto 100 m voľný spôsob, 13. miesto
50 m voľný spôsob. Alex si svojím novým osobným
rekordom 27,44 s v disciplíne 50 m voľný spôsob
vyplával 3. miesto a bronzovú medailu. V ďalších
disciplínach: 50 m motýlik, 100 m motýlik, 50 m znak
a 100 m voľný spôsob obsadil 5. miesta.
Ostatní plavci sa medailovo nepresadili, no väčšina z
nich si vyplávala svoje nové osobné rekordy. Andrej
Považan: 4. – 100 m prsia, 6. – 100 m voľný spôsob, 7.
– 50 m voľný spôsob a 50 m motýlik. Fedor Stajník: 6.
– 50 m znak, 10. – 100 m polohový pretek, 13. – 50 m
voľný spôsob. Tamara Ľuptáková: 6. – 50 m znak, 8. –
50 m voľný spôsob, 9. – 100 m prsia, 10. – 100 m voľný
spôsob. Tereza Veselá: 7. – 100 m motýlik, 8. – 100 m
znak, 12. – 50 m motýlik, 13. – 100 m voľný spôsob,
16. – 50 m voľný spôsob, 21. – 100 m poloh. pretek.
Kristína Kminiaková: 7. – 100 m motýlik, 10. – 100 m
znak, 15. – 50 m a 100 m voľný spôsob, 17. – 100 m
poloh. pretek. Hana Pittnerová: 10. – 50 m znak, 21.
– 50 m voľný spôsob. Viktória Máliková: 11. – 50 m
znak, 22. – 50 m voľný spôsob. Ema Bittalová: 12. –
100 m poloh. pretek, 17. – 50 m voľný spôsob. Martin
Andreánsky: 13. – 50 m voľný spôsob, 17. – 100 m
voľný spôsob, 19. – 50 m motýlik, 25. – 100 m poloh.
pretek. Adam Jančok: 14. – 50 m znak, 15. – 100 m
prsia, 31. – 50 m voľný spôsob. Šimon Veselý: 14. –
50 m motýlik, 18. – 100 m poloh. pretek, 19. – 100
m voľný spôsob, 22. – 50 m voľný spôsob. Alexandra
Koštová: 28. – 100 m prsia, 33. – 50 m voľný spôsob
a 100 m poloh. pretek. Matej Siheľský: 28. – 50 m
voľný spôsob.
PK MŠK Žiar nad Hronom

Žiarčania prehrali v Prievidzi o 10 bodov
BASKETBAL – MUŽI

Baník Cígeľ Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hronom
86:76 (20:26, 29:18, 17:14, 20:18)
Body: Pipíška 21 b. (3 trojky), Vrtík 18 b. (2 trojky),
Vojtek a Šoltés po 12 b., Praženica 9., Kašša a Košťál
po 2.
Muži odohrali ďalší zápas 1. ligy skupina východ.
Prvú štvrtinu sme začali vo veľkom štýle a vyhrali

sme ju 26:20, čo svedčilo o našej dobrej streleckej
dispozícii. V druhej štvrtine sme ale poľavili hlavne
v obrane, nedokázali sme riešiť situáciu 1 na 1
a súper nám odskočil na rozdiel 5 – 6 bodov. V
druhom polčase sa opäť hral vyrovnaný basketbal,
kde už ale o niečo lepšie fungovala naša obrana.
Veľká škoda množstva našich nepremenených

noviny.ziar.sk

streleckých pokusov spod koša. V závere, 5 minút
pred koncom, bol stav vyrovnaný a my sme
nedokázali v troch útokoch dať kôš, čo skúsenejší
súper dokonale využil a doviedol zápas do
víťazného konca. Opäť sme predviedli bojovný
výkon, len škoda, že nám chýbajú skúsenosti z
takýchto ťažkých koncoviek.(
r)
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Pohronie zdolalo juniorku Slovana
FUTBAL – DOXXBET LIGA

14. kolo: Slovan Bratislava jun. – FK Pohronie
0:2 (0:2)
Góly: 3. Garaj, 29. Paraj.
Zostava FK Pohronie: Malec – Križan, Sekereš,
Šenk, Pelegríni, Garaj (77. Gregáň), Marušin, Abrahám (88. Balogh), Blaho, Paraj, Urgela (68. Páleník).
V 14. kole Doxxbet ligy zdolali Pohrončania
senzačne Slovan Bratislava juniorku 2:0.
Zápas začali Pohrončania veľmi dobre, už v 2. min.
centroval Pelegríni a hlavičku Marušina brankár iba
vyrazil, kde stál Garaj a k žrdi otvoril skóre zápasu.
V 16. min. natiahol Abrahám brankára z voleja. Pohrončania domácim podkurovali. V 18. min. center Abraháma nedali na trikrát Garaj, Pelegríni ani
Urgela. V 25. min. napálil Garaj do žrde. V 29. min.
založili hostia akciu na jeden dotyk, Šenk našiel Garaja a ten Paraja, ktorý zvýšil vedenie Pohronia 0:2.
V závere prvého dejstva ešte dobre vypálil Sekereš.
Druhý polčas bol už v réžii domácich. V 54. min.
nastrelil Tichý žrď. V 66. min. netrafil prázdnu bránu

Páleník bránu netrafil.
Pohrončania zvíťazili nad rezervou Slovana Bratislava zaslúžene.
Ostatné zápasy 14. kola: Nitra – Žilina 2:0, Dubnica – Sereď 2:1, Šaľa – Nové mesto nad Váhom 1:0,
Trnava B – Šamorín 1:0, Senec – Skalica hrajú 28.11.
Tabuľka po 14. kole

Mikuš, na druhej strane šancu Pohronia vykopli na
bránkovej čiare obrancovia Slovana, keď hlavičkoval Marušin. V 82. min. išiel sám na bránu Matejka,
ale priestor troch žrdí netrafil. O minút neskôr vypadla lopta domácemu brankárovi Valašikovi, no

1. MFK Skalica
13 10
2. MŠK Žilina B
14 10
3. FC Nitra
14 8
4. FK Slov. Duslo Šaľa
14 7
5. ŠK Slovan Bratislava B 14 7
6. FK Pohronie
14 7
7. ŠK Senec
13 6
8. ŠKF Sereď
14 5
9. FC Spartak Trnava B
14 3
10. FC ŠTK 1914 Šamorín 14 3
11. MFK Dubnica n. Váhom14 2
12. AFC Nové M. n. Váhom 14 0

2 1
0 4
2 4
4 3
2 5
1 6
3 4
5 4
3 8
3 8
3 9
2 12

29:10 32
25:20 30
24:15 26
24:17 25
14:14 23
17:15 22
20:15 21
20:15 20
12:21 12
13:23 12
20:32 9
5:26 2

11
9
5
4
2
1
3
-1
-12
-9
-9
-19

S Podbrezovou jednoznačne víťazne 11:2
FUTBAL-U12

12. kolo: MFZ 1. liga MŽ – STRED
FK Pohronie U12 – ŽP Šport Podbrezová U12
11:2
Góly: Bohuš (3), Urgela (2), Rosenberg (2), Ščepko, Foltán, Tatár, Šuster.
Zostava I: Žember – Sučák, Šuster, T. Kukučka –
Tatár, Urgela – Ščepko, Bohuš (Hric).
Zostava II: Krištov – Netolický, Pivarči, R. Beňo –
Skučka, Foltán – Rosenberg, Ščepko (Krčmár, Boška).
Podbrezová nepreverila Žiarčanov ani v druhom vzájomnom zápase.
V predposlednom kole jesennej časti sme na
domácej pôde privítali chlapcov z Podbrezovej.
Tých sme deklasovali v auguste na ich pôde vysoko 27:0 a od úvodu sme sa do nich pustili aj teraz.
Hrali sme zodpovedne v defenzíve, vo výstavbe
útoku rýchlo a nápadito, kde hráči súpera vôbec
nestíhali. Okrem toho sme ich vysoko prevyšovali
v práci s loptou a vytvárali si šancu za šancou. Lenže
zakončenie nám v prvom polčase vôbec nevychádzalo, a tak súper do prestávky prehrával len 3:0.
Najmä tri samostatné nájazdy Rajčana, dve veľké
šance Rosenberga či žrď Foltána na jednej strane
a triafanie súperovho brankára na druhej strane 6

– 7-krát) volali po góloch.
Do druhého polčasu si mali chlapci z prestávkových pokynov zobrať iba väčší pokoj v zakončení,
a to sa im aj celkom darilo. Strelili ďalšie pekné góly,
ktoré rozhodli opäť o vysokom víťazstve nad súperom, čo pricestoval s hlbokou defenzívou, deštrukciou a pomalou rozohrávkou. Nikam sa neponáhľal
vo viere neurobiť si hanbu ako v domácom zápase.
To sa mu aj v celku darilo, pretože na priebeh hry,

keď sme jednoznačne dominovali vo všetkých ukazovateľoch, herných činnostiach, a najmä v chuti
hrať ofenzívny, kombinačný futbal, uhral pre nich
prijateľný výsledok, s ktorým bol spokojný.
Chcel by som pochváliť všetkých hráčov za ich
prístup k zápasovým povinnostiam, aj za výborné
individuálne výkony. Teším ma najmä herný prejav,
akým sme sa znovu pred domácimi priaznivcami
prezentovali.
Rastislav Urgela, tréner

Prvé body zo Slovenského pohára
KARATE

Pre vekové kategórie od 12 do 21 rokov sa 18.
októbra začal Slovenský pohár svojim prvým
kolom, ktoré sa konalo v Galante. O cenné body
na postup na Majstrovstvá Slovenska bojovali
aj karatisti z MŠK Žiar nad Hronom. Všetci sa
predstavili v disciplíne športový zápas kumite.
V kategórii 12 – 13-ročných sme mali viacero želiezok v ohni, no nakoniec sa najviac darilo Zdenkovi Vankovi v kategórii do 50 kg, ktorý našiel
premožiteľa až vo finále, a tak si z turnaja odniesol
striebro. V kategórii do 45 kg sa podarilo Erikovi

Sklenkovi vybojovať bronz.
V kategórii 14 – 15-ročných nastúpili naši najskúsenejší pretekári. Michal Výrostko v kategórii do
63 kg sa prebojoval až do finále, kde za remízového stavu určili rozhodcovia za víťaza jeho súpera.
Tak isto sa podarilo dostať do finále aj Dominike
Veisovej v kategórii do 54 kg, no po napínavom finálovom boji si Dominika domov odniesla tak isto
striebro. O jedinú zlatú medailu z tohto turnaja sa v
kategórii nad 54 kg postarala Nina Jelžová, ktorá v
kvalitne obsadenej kategórii nenašla premožiteľku.

noviny.ziar.sk

Posledným štartujúcim bol Milan Laurov, ktorý
sa v kategórii 16 – 17-ročných do 68 kg prebojoval
až do semifinále, no tu už na súpera nestačil. V boji
o tretie miesto však opäť zabojoval, a tak uzavrel
zbierku žiarskych kovov bronzom.
Prvé bodu zo Slovenského pohára sú rozdané a
nám zostáva veriť, že aj druhé kolo bude pre našich
pretekárov úspešné a opäť predvedú kvalitné výkony.
Ľubomír Striežovský, tréner KK MŠK
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Výjazd slovenskej reprezentácie karate za účasti žiarskych talentov
KARATE

V dňoch 18. a 19. októbra sa v Plzni uskutočnil
15. ročník prestížnej súťaže Czech Karate Open
– Visegrad four series – Euro Grand Prix Plzeň
2014. Súťaže sa zúčastnilo 115 klubov z 22 krajín sveta a celkovo v turnaji nastúpilo 932 súťažiacich pretekárov.
Turnaja sa zúčastnila aj výprava slovenského
reprezentačného výberu karate v kategórii U12,
chlapci a dievčatá vo veku 9 – 11 rokov, v ktorej boli
vybraní aj naši úspešní pretekári Šimonko Sečkár
a Esterka Šišková z KK MŠK Žiar nad Hronom. Prvýkrát tak okúsili pocit mať na svojom kimone znak
slovenskej republiky. V zostave trénerov výberu slovenskej reprezentácie pre tento turnaj bol zahrnutý aj tréner MŠK Žiar nad Hronom Miloš Viglašský.
A ako zvládli svoje prvé reprezentačné vystúpenie
na súťaži naši pretekári? V konkurencií pretekárov
z Nového Zélandu, Izraela, Švédska, Nemecka, Ho-

landska, Francúzska, Ruska a ďalších krajín sa Šimonkovi a Esterke prvý štart v slovenskej reprezentácii podaril excelentne. V silnej konkurencii Šimon
Sečkár získal zlato a Ester Šišková pridala bronzovú
medailu.
„Ľudia, ktorí niekoho učia a vzdelávajú, musia
starostlivo pozorovať, kam každého najviac unášajú jeho prirodzené sklony. Vyučujúci musí svoju
činnosť podľa možnosti prispôsobiť povahe každého jednotlivca,“ povedal Cicero a my veríme, že
ako tímu trénerov žiarskeho karate sa nám to spoločne darí. Obaja naši pretekári, noví reprezentanti
SR, opäť ukázali svoj talent a silu žiarskeho karate,
ktoré vďaka dobrým podmienkam a podpore môže
napredovať a šíriť dobré meno klubu, mesta Žiar
nad Hronom i Slovenskej republiky.

Ester Šišková a Šimon Sečkár s trénerom
Milošom Víglašským.

Miloš Viglašský, tréner karate

Medaile, osobáky a nové rekordy kraja
PLAVCI

V sobotu 18. októbra sa na krytej plavárni v
našom meste konalo 4. kolo Banskobystrického
pohára v plávaní, na ktorom sa stretlo 140 plavcov z celého banskobystrického kraja.
Boj o pohár sa blíži ku koncu, záverečné kolo
bude už v novembri. Plavci zbierali za svoje výkony cenné body, robili si svoje nové osobáky, trom
z nich sa podarilo vyplávať aj nový rekord banskobystrického kraja. Za PK MŠK sa na štart postavilo
celkom 27 plavcov.
Najmladší ešte body do pohárovej súťaže nezbierajú, plávajú disciplíny na 25 metrov, za svoje výkony sú odmeňovaní medailami. Medzi najmladšie
delfínčatá tento rok patria Olívia Ťahúňová, Melinda Ruislová, Diana Karásková, Dušan Hrmo a Jakub
Siheľský. Štvornásobnou zlatou medailistkou sa
stala Olívia Ťahúňová, ktorá si zlato vyplávala vo
všetkých svojich disciplínach - prsia, znak, kraul a
motýlik. Štyrikrát striebro získala za svoje výkony
Melinda Ruislová. Diana Karásková si vyplávala v
disciplínach znak a motýlik bronzové medaily, v
prsiach skončila na 4. mieste a v kraulovej 25-ke na
5. mieste. Z chlapcov bol úspešnejší Jakub Siheľský,
ktorý si zlato vyplával v disciplíne motýlik, striebro
v kraulovi, a dvakrát bronz v prsiach a znaku. Trikrát
unikla medaila Dušanovi Hrmovi. V znaku, prsiach
a motýliku skončil na 4. mieste, v kraulovi na 5.
mieste.
Nové rekordy kraja pre kategóriu 8-ročných a
mladších sa podarilo vyplávať Olívii Ťahúňovej v
disciplíne 25 m motýlik časom 28,68 s a Jakubovi
Siheľskému taktiež v disciplíne 25 m motýlik časom
28,62 s. V kategórii A nový rekord vyplával Alex Karkuš v disciplíne 50 m znak časom 32,43 s.
V štafetách skončili Žiarčania takto: 2. miesto –
Ema Barančoková, Samuel Beňo, Kristína Kminiaková a Alex Karkuš, 2. miesto – Andrej Považan, Tereza
Veselá, Alexandra Koštová a Andrej Holos, 3. miesto
– Fedor Stajník, Hana Pittnerová, Simon Szakszon,
Emma Bitalová.
Starší plavci plávajú na body, ktoré potrebujú
na získanie Pohára Banskobystrického kraja. O
najvyššie ocenenie stále plávajú: Martin Andrán-

sky (kateg. 19 roč. a st). - 1. miesto, Alex Karkuš
(kateg. 13 -14 roč.) - 1. miesto a Andrej Považan
( kateg. 9 – 10 roč.) - 1. miesto. Najbližšie k prvej
trojke má Ema Barančkoková - 4. miesto. Výsledky
4. kola: Andrej Považan - 1. miesto: 50P, 50M, 50VS,
100VS, 50Z, 100PP, Alex Karkuš - 1. miesto: 50M,
50VS, 100VS, 100M, 50Z, 2. miesto: 200VS, Martin
Andránsky - 1. miesto: 50M, 50VS, 100VS, 2. miesto:
50P, 100PP, Ema Barančoková - 1. miesto: 100Z, 2.
miesto: 50Z, 100VS, 3. miesto: 200VS, 100PP, 50VS,
Tereza Veselá - 1. miesto: 200M, 100M, 2. miesto:
50M, 3. miesto: 100VS, 6. miesto: 50VS, Kristína
Kminiaková - 1. miesto: 200M, 2. miesto: 100M, 3.
miesto: 50M, 50Z, 5. miesto: 50VS, 100P, Stanislava Sivičeková - 2. miesto: 50M, 3. miesto: 100M,
100VS, 4. miesto: 100P, 100PP, 50P, 6. miesto: 100VS,
Samuel Beňo - 2. miesto: 50M, 3. miesto: 100PP, 5.
miesto: 100VS, 50VS, 50P, 6. miesto: 50Z, Fedor Stajník - 2. miesto: 100Z, 3. miesto: 50P, 50Z, 4. miesto:
100PP, 6. miesto: 50VS, 7. miesto: 100VS, Simon
Szakszon - 2. miesto: 100P, 7. miesto: 50P, 9. miesto:
100VS, 10. miesto: 50VS, Melisa Martina Bartková 2. miesto: 200PP, 5. miesto: 50M, 6. miesto: 50P, 7.
miesto: 200P, 10. miesto: 100P, 11. miesto: 100PP,
Emma Bitalová - 2. miesto: 200PP, 9. miesto: 500VS,
50VS, 100PP, Patrik Ficka - 3. miesto: 50Z, 5. miesto:
100Z, 6. miesto: 100VS, 7. miesto: 50P, 50VS, Jakub Andreánsky - 3. miesto: 50P, 4. miesto: 100P,
6. miesto: 50VS, 100VS, Šimon Veselý - 4. miesto:
50M, 5. miesto: 100P, 7. miesto: 50Z, 100VS, 8.
miesto: 200VS, 10. miesto: 50VS, Marek Kabina - 4.
miesto: 100PP, 6. miesto: 50P, 200P, 7. miesto: 100P,
9. miesto: 100VS, 50VS, Hana Pittnerová - 5. miesto:
50Z, 8. miesto: 50P, 10. miesto: 100VS, 11. miesto:
50VS, Andrej Holos - 6. miesto: 100Z, 50VS, 8.
miesto: 100VS, 9. miesto: 50P, 10. miesto: 100P, Alexandra Koštová - 6. miesto: 100Z, 7. miesto: 50Z, 10.
miesto: 50P, 12. miesto: 100PP, 14. miesto: 100VS,
17. miesto: 50VS, Viktória Máliková - 6. miesto: 50Z,
9. miesto: 100P, 12. miesto: 50P, 50VS, 7. miesto:
50Z, 10. miesto: 50P, 12. miesto: 100PP, 14. miesto:
100VS, 17. miesto: 50VS, Matej Siheľský - 8. miesto:
200P, 9. miesto: 100P, 10. miesto: 50P, 100PP, 12.
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miesto: 50VS, 100VS, Adam Jančok - 8. miesto:
50Z, 9. miesto: 100P, 12. miesto: 100VS, 200VS, 13.
miesto: 50P, 15. miesto: 50VS.
PK MŠK Žiar nad Hronom
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Významné strelecké podujatie
STRELCI

Tak ohodnotila strelecká verejnosť Cenu
primátora mesta Žiar nad Hronom, ktorú
zorganizoval Športovo strelecký klub MŠK
v Žiari nad Hronom v sobotu 11. októbra.
Toto podujatie bolo o to významnejšie, že
išlo zároveň o 1. Slovenskú streleckú ligu, čo
je kvalifikačný pretek na najvyššej technickej
úrovni, ktorý umožňuje strelcom nominovať
sa na Majstrovstvá SR za predpokladu, že
splnia určené bodové limity.
Najsilnejšie výpravy poslali MŠK Brezno, ŠSK
Banská Štiavnica, ŠKP Bratislava, ŠKP Martin,
URPIN Banská Bystrica, ŠSK Príbelce, DUKLA
Banská Bystrica a ŠSK Handlová. 35 strelcov
súperilo v dvoch disciplínach – vzduchová puška
40 a 60 výstrelov a vzduchová pištoľ 40 a 60
výstrelov.
V disciplíne VzPu 60 výstrelov bez rozdielu vo
vekových kategóriách získal 1. miesto Patrik Jány
z Banskej Štiavnice (586 bodov), 2. miesto Dušan
Sliačan z MŠK Brezno (580 bodov) a na 3. mieste
sa umiestnil Štefan Šulek z Banskej Štiavnice (578
bodov). Lukáš Nárožný, ktorý reprezentoval ŠSK

MŠK Žiar nad Hronom, sa umiestnil na 6. mieste.
V disciplíne VzPu 40 výstrelov získal 1. miesto
Gabriel Zolcer z ŠSK Príbelce (371 bodov),
2. miesto si vystrieľal Milan Terem z ŠKP Bratislava
(365 bodov) a na 3. mieste sa umiestnila Daniela
Jakušová z ŠSK Príbelce (356 bodov).
V disciplíne VzPi 60 výstrelov zvíťazil Marek
Kostúr z Dukly Banská Bystrica (558 bodov), 2.
miesto získal František Danaj z ŠKP Bratislava
(556 bodov) a 3. miesto patrilo Václavovi
Vájovi z URPIN Banská Bystrica (539 bodov).
V disciplíne VzPi 40 výstrelov zvíťazil Marián
Grúber z ŠSK MŠK Žiar nad Hronom (363 bodov),
2. miesto si vystrieľala Martina Khuebachová
z ŠKP Bratislava (358 bodov) a 3. miesto získal
Pavel Tomaškin z ŠSK Príbelce (358 bodov).
K dôstojnému priebehu podujatia prispela
osobná účasť primátora mesta, ktorý pretek
otvoril a neskôr, po vyhlásení výsledkov, ocenil
najúspešnejších strelcov, a sponzorská podpora
Ábela Tužinského a Štefana Kozela, ktorým patrí
úprimné poďakovanie. Dôležitosť podujatia
potvrdili osobnou účasťou viceprezident

Slovenského streleckého zväzu Ján Kulich
a predseda krajského SSZ Pavol Záchenský.
Týmto pretekom bola v SR otvorená nová sezóna
2014/2015 v streľbe zo vzduchových zbraní. M.G.

Bežecká žatva atlétov
ATLETIKA

V sobotu 25. októbra sa v Brezne konali
otvorené Majstrovstvá Stredoslovenského
atletického zväzu v cezpoľnom behu
dospelých, juniorov, dorastu, staršieho,
mladšieho a najmladšieho žiactva, ako aj
veteránov pre rok 2014.
Tohto krosového podujatia sa zúčastnili aj
členovia Atletického klubu MŠK pod vedením
trénera Miroslava Rybárskeho.
Ešte pred obhliadkou tratí sme sa dozvedeli,
že v predvečer pretekov si prišli preveriť svoju
kondičku diviaky, a tak časť trate vypadala ako
po bombardovaní. Z tohto dôvodu došlo aj ku
korekcii tratí. Na túto náročnú trať sa ako prví
odvážili najmladší účastníci pretekov v behu
na 1000 m. V kategórii najmladších žiačok nás
reprezentovali Ninka Krajčíková a Barborka
Brnáková. Počas celej trate sa držali vo vedúcej
skupine a pri behu do cieľa skončila Ninka
Krajčíková na skvelom 2. mieste v rovnakom
čase ako víťazka Celerínová z Martina. Barborka
dobehla celkovo na 12. mieste.
V kategórii mladších žiačok sme mali v hre
neustále sa zlepšujúcu Nicol Kováčovú v behu
na 1000 m, ktorá v početnom poli pretekárok
doplatila na opatrnejší začiatok, čo jej celkovo
prinieslo 5. miesto. V tejto kategórii vyhrala
Šumná z UMB BB. V kategórii starších žiačok
v behu na 2000 m sme mali dve pretekárky –

Horný rad zľava: D. Matis, N. Kováčová, Z.
Krajčíková, L. Muha, dolný rad zľava: N. Bahnová, B. Brnáková, N. Krajčíková, L. Fekiačová,
tréner M. Rybársky.
Zuzanu Krajčíkovú a Lenku Fekiačovú, ktoré sa
do súperiek pustili z ostra, nakoľko sa neustále

striedali pri udávaní tempa vo vedúcej skupine,
z ktorej postupne odpadávali súperky. Pri
záverečnom výbehu na kopec a potom dolu
do cieľa mala viac síl Gabčíková, pretekárka zo
Žiliny, naša Zuzana Krajčíková obsadila výborné
2. miesto a Lenka Fekiačová dobehla do cieľa na
4. mieste.
V kategórii dorasteniek sa na trať vydala naša
úspešná chodkyňa Nikola Bahnová, ktorá si
spôsobom štart – cieľ na trati 3000 m vybojovala
1. miesto a titul majsterky SsAZ.
V kategórii dorastencov na trati 4000 m
Lukáš Muha ukázal svoju perfektnú formu
a suverénnym spôsobom štart – cieľ dobehol
do cieľa s veľkým náskokom pred súpermi na
1. mieste so ziskom titulu majstra SsAZ. Okrem
toho, Lukáš v priebehu týždňa na Majstrovstvách
Slovenska stredných škôl v cezpoľnom behu
skončil na výbornom 2. mieste.
V kategórii mužov – veteránov nás
reprezentoval Daniel Matis na trati 6000 m,kde
ukázal aj mladším pretekárom, že stále patrí
medzi skvelých vytrvalcov. Behom štart – cieľ
suverénne dobehol do cieľa na 1. mieste a získal
titul majster SsAZ.
Celkový zisk 5 medailí veľmi teší, ale aj zaväzuje
pred blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenska
v cezpoľnom behu.
Miroslav Rybársky, tréner AK MŠK

