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Žiar sa dočkal! Na rekonštrukciu futbalového štadióna
dostane štátnu dotáciu 750-tisíc eur
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Mesto Dolný Kubín odmietlo štátnu
dotáciu na rekonštrukciu štadióna.
Finančná čiastka 750-tisíc eur tak
bude použitá na modernizáciu
futbalového štadióna v Žiari nad
Hronom.
Futbalový štadión v Žiari nad Hronom
je vlastníctvom mesta a v správe FK
Pohronie. Primátor Peter Antal sa
netajil ambíciou štadión zrekonštruovať
a dostať ho do vládneho programu
opravy štadiónov. „Z pozície primátora
som deklaroval, že sme pripravení z
nášho futbalového štadióna, ktorý už
má svoje roky, spraviť malý moderný
futbalový stánok. Chceme, aby sa „veľký“
futbal vrátil do Žiaru, avšak k tomu je
potrebné, aby súčasný štadión dostal
inú tvár,“ povedal primátor začiatkom
marca.
V stredu 11. novembra vydal Slovenský
futbalový zväz oficiálne stanovisko,
v ktorom sa, okrem iného, píše:
„Finančná čiastka 750-tisíc pôvodne
určená pre štadión v Dolnom Kubíne
bude, po schválení VV SFZ a vládou
SR, použitá na rekonštrukciu štadióna
v Žiari nad Hronom. Slovenský futbalový
zväz postupuje rovnako ako v prípade

miest Topoľčany a Levice, ktoré po ich
odmietnutí zapojiť sa do programu
modernizácie, rekonštrukcie a výstavby
futbalových štadiónov nahradili mestá
Skalica a Sereď.“

Po modernizácii štadióna
sa bude II. liga hrať v Žiari
Začiatkom roka žiarsky primátor
deklaroval, že po modernizácii
futbalového štadióna bude A mužstvo
hrávať zápasy v Žiari nad Hronom
a juniorka sa presunie do Dolnej
Ždane. Svoj sľub mieni dodržať: „To,
že nás Slovenský futbalový zväz
zaradil do zoznamu miest, ktoré
dostanú dotáciu na modernizáciu
futbalových stánkov, je výsledkom
našej dlhodobej snahy a diplomacie.
Keď štadión zmodernizujeme, II. liga
FK Pohronia sa bude hrať v Žiari.“
Cieľom
projektu
rekonštrukcie,
modernizácie a budovania futbalových
štadiónov je pripraviť dôstojné,
komfortné a bezpečné prostredie
pre futbal a futbalových fanúšikov.
Vedenie futbalového zväzu si preto

Dnes v Žiari trénuje takmer 250 detí.
od moderných stánkov sľubuje oveľa
viac ľudí na tribúnach. Ambíciou
vedenia mesta Žiar nad Hronom je
urobiť najmenší projekt za približne 1,3
milióna eur. „Podľa schváleného modelu
financovania futbalových štadiónov
ide 60 percent z ceny rekonštrukcie z
dotácie, zvyšných 40 percent pokrýva
daná samospráva. Ide o rekonštrukciu
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Rekonštrukcia sa dotkne aj samotnej tribúny.
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všetkého, čo sa na futbalovom
štadióne nachádza. Vytvorenie tribún
okolo, posunutie hracej plochy bližšie
k divákovi, rekonštrukcia samotnej
tribúny či sociálnych zariadení. Urobila
by sa aj malá dostavba tribúny, keďže
sú presne stanovené parametre, ako
má tribúna vyzerať a čo všetko v nej má
byť a so súčasnou tribúnou by sme už
nepostačovali,“ približuje Peter Antal
a dodáva: „Ak sa bude hrať dobrý futbal,
bude aj návštevnosť. A pomôže tomu
aj nová infraštruktúra. A čo je dôležité,
tých takmer 250 detí, ktoré dnes v Žiari
trénuje a hrá, si takýto stánok zaslúži.“
Slovenský futbalový zväz pripravil
projekt Ligové futbalové štadióny
ešte v roku 2012. V rámci neho bude
celkovo 45 miliónov eur použitých na
modernizáciu, rekonštrukciu alebo
výstavbu 21 futbalových štadiónov na
celom Slovensku. Vláda naň schválila
dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške
4,5 milióna eur každoročne po dobu
10 rokov.
(li)

Choré a vyschnuté stromy nahrádzajú nové dreviny
Náhradná výsadba znamená, že
stromy, ktoré sa vypílili v dôsledku
choroby alebo vyschli, sa nahradia
novými. V roku 2015 sa takáto
výsadba uskutočnila na viacerých
miestach v našom meste.
Náhradnú výsadbu realizuje Odbor
životného prostredia MsÚ, ktorý
pravidelne monitoruje zeleň v meste
v spolupráci s mestskou eseročkou
Technických
služieb.
Pracovníci
spoločnosti
vykonávajú
zadané
vypiľovanie a náhradné vysádzanie
drevín, krov a okrasných kvetín. Ako
informovala
Marcela
Gendiarová,
odborníčka na zeleň, tento rok sa
realizovala náhradná výsadba na
Stromy sa vysadili aj na Hviezdoslavovej ulici.
viacerých miestach nášho mesta.
Konkrétne na uliciach Hurbanovej, spresnila Marcela Gendiarová.
tují na Ulici SNP a pri ZUS aréne. Náhradná
Tajovského, M. Chrásteka, Dukelských
výsadba mala okrem doplnenia
hrdinov, SNP, A. Dubčeka, M. Benku,
zelene v meste aj pomôcť obyvateľom
Hviezdoslavovej, ale aj v Parku Štefana
časti mesta IBV, nakoľko Ulica SNP
Moysesa, pred ZUS arénou a na cintoríne.
patrí aj napriek obchvatu k jednej
„Celková cena za výsadbu bola 13 556, 29 V prvej etape, ktorá sa realizovala z najfrekventovanejších a najprašnejších
eur aj s DPH a v tejto sume sme vysadili v polovici októbra tohto roka, vysadili v meste. Tuje sa zvolili pre ich rýchly
57 stromov a 380 kusov okrasných krov,“ pracovníci mestskej eseročky 260 kusov rast a schopnosť tak v krátkom čase

Výsadba bola realizovaná
na etapy

vytvoriť zvukovú a prašnú bariéru medzi
obyvateľmi a autami prechádzajúcimi
po frekventovanej ceste. Už po dvoch
týždňoch od výsadby však zaznamenali
príslušníci mestskej polície telefonát,
v ktorom im bolo oznámene, že v noci
z 30. na 31. októbra neznámy páchateľ
vytrhal tuje zo zeme a nechal ich na
mieste.

kusov drevín. „Od bývalej STS 50 stromov,
od Svitavskej ulice 10 a od Bernolákovej
ulici tiež 10 stromov,“ konkretizovala
Marcela Gendiarová a dodala: „S ďalšími
prácami a úpravami terénu v tejto časti
mesta budeme pokračovať v jarných
mesiacoch budúceho roka po dokončení
a odovzdaní projektu oddychovej zóny.“
Dominika Urbánková

Listnaté dreviny sa vysádzali
na území celého mesta
Druhá etapa náhradnej výsadby sa
skončila len pred niekoľkými dňami
a vysádzali sa v nej listnaté dreviny
v rámci celého intravilánu mesta.
Konkrétne javory, buky, liesky, jelše,
brezy, lipy a duby pribudli na sídliskách
Pod vršky a Hviezdoška, vo dvore za
mestským úradom, vo dvore tzv. Účka,
ale aj v Parku Štefana Moysesa.
Samostatná výsadba bola realizovaná
aj v novovznikajúcej oddychovej zóne na
Etape, kde sa od začiatku prác vysadilo 70

Vysádzali sa listnáče ako javory,
buky, duby či lipy.
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Modernizácia verejného osvetlenia pokračuje, doobjednalo sa ďalších 65 svietidiel
S výmenou verejného osvetlenia
z vysokotlakových sodíkových
výbojok za modernú LED technológiu
sa začalo počas leta. Doposiaľ sa
vymenilo 1355 svietidiel prakticky vo
všetkých priestoroch medzi bytovými
domami a ich priľahlých častiach,
vrátane výmeny v Šášovskom
Podhradí, Píle a Kutinkách.
Modernizácia verejného osvetlenia
prihliada aj na Krajskú hvezdáreň
a planetárium Maximiliána Hella. Toto
zariadenie navštívi približne 20-tisíc
návštevníkov ročne, čo presahuje aj
počet obyvateľov nášho mesta. Podľa
slov riaditeľa hvezdárne a planetária
Petra Augustína, výkonné umelé
pouličné osvetlenie vo vzťahu k takejto
prevádzke je ako oheň a voda. Musia síce
vedľa seba existovať, ale podľa určitých
pravidiel. V rámci týchto pravidiel sa
vedenie planetária s vedením mesta
dohodlo, že v novom osvetlení sa bude
eliminovať modrá zložka svetelného
spektra v celom meste, ktoré má, okrem
iného, aj preukázateľne negatívny vplyv
na živú prírodu vrátane človeka. Preto
máme v celom meste zníženú teplotu
chromatickosti na 4000 kelvinov. Ide
o neutrálnu bielu farbu, ktorá je blízka

Moderné LED svietenie je poznať.
k bežnému dennému svetlu. Odborný
pracovník hvezdárne a planetária
Matej Korec predložil štúdie, ktoré
dokazujú vyššie uvedené skutočnosti,
čím ovplyvnil konečné rozhodnutie
o svietidlách v celom meste. To ale platí
pre všetky svietidlá, okrem tzv. zóny
planetária. 38 svietidiel nachádzajúcich
sa v tejto zóne má ešte nižšiu teplotu
chromatickosti, a to 3000 kelvinov.
V tomto prípade ide už o lámanie svetla
bližšie k žltému spektru, ktoré je však
výrazne odlišné od spektra zo starých
žltých sodíkových výbojok, ako ich
poznáme z predchádzajúceho obdobia.
Napríklad na uliciach A. Dubčeka a Dr.
Janského je teplota chromatickosti
približne 3500 kelvinov. Modernizácia
však osadením svietidla nekončí. Budúci
rok budú pracovníci mestskej eseročky
nastavovať uhol svietenia, ktorý pri

Zatiaľ sa vymenilo 1355 svietidiel.
montáži viac-menej odhadovali podľa
skúseností. V niektorých prípadoch,
napr. na Ul. Hviezdoslavovej, zvyšovali
výkon svietidiel, aby zlepšili osvetlenie
tmavých parkovísk. Plán modernizácie
menia technické služby za pochodu. „Ide
o ladenie projektu tak, aby každé jedno
svietidlo zo seba „vydalo“ maximum.
Veríme, že to obyvatelia ocenia, a že
sme urobili mesto v noci krajším tak,
ako to máme v našom poslaní,“ hovorí
riaditeľ TS Igor Rozenberg.

Viac svietidiel
za rovnaké peniaze
V druhom kole prvej časti sa
objednalo 65 svietidiel. Ide teda
o rozšírenie počtu svietidiel za rovnaké
peniaze, čo v konečnom dôsledku zníži
náklady na dokončenie modernizácie

celej svetelnej sústavy. „Rokovacím
konaním s víťazným dodávateľom
z elektronickej aukcie sme sa dohodli
na dodávke zvyšného počtu svietidiel.
Zákon to umožňuje pod podmienkou,
že objem nákupu nepresiahne 20 %
pôvodnej dodávky a cena nepresiahne
obstaranú cenu. Rozhodli sme sa
tak preto, lebo v súčasnosti je cena
svietidiel podstatne vyššia, ako
bola pred pár mesiacmi, keď sme
naše svietidlá obstarávali,“ informuje
primátor Peter Antal a dodáva: „Do
konca novembra bude vymenených
1420 svietidiel, bude vykonané odborné
merania a prehliadky a na začiatku
decembra požiadame verifikátora
Európskej banky pre obnovu a rozvoj
o potvrdenie, že sme splnili všetky
kritéria na získanie nenávratnej dotácie
vo výške 60 000 eur podobne, ako sme
už získali takmer 45 000 eur na ZUS
arénu. Poslednú štvrtinu svietidiel,
ktorá nebola naplánovaná v rámci
tohto projektu, plánujeme dokončiť cez
samostatný projekt. Predpokladáme,
že by to mohlo byť v prvej polovici
budúceho roka. Odvážny plán hovorí,
že do konca februára.“
Dominika Urbánková

POZVÁNKA NA NOVEMBROVÉ ZASTUPITEĽSTVO

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov,
zvolávam zasadnutie
Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na
deň 26. november 2015, t. j. štvrtok,
o 9.00 hodine do Zasadačky Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom,
č. d. 2, s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
MsZ.
3. Správa z vykonaných kontrol HKM.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM
na 1. polrok 2016.
Informácia o plnení rozpočtu mesta.
5. Informácia o projektoch.
6.Komunitný plán mesta Žiar nad
Hronom v rámci programu ROMED –
program Rady Európy.
7. VZN – Návrh zmeny Všeobecne
záväzného nariadenia mesta ZH č.
1/2003 o podmienkach držania psov
na území mesta ZH.
8. Interpelácie poslancov.
9. Rôzne, podnety a pripomienky
občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy.
10. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor

Duálne vzdelávanie zlepší možnosti zamestnania na Slovensku
V utorok 10. novembra sa v Žiari
nad Hronom uskutočnil Nórsky deň.
Súčasťou podujatia bol aj seminár, na ktorom sa hovorilo a diskutovalo o novom duálnom systéme
vzdelávania. Zúčastnila sa ho štátna
tajomníčka ministerstva školstva,
zástupcovia strednej školy technickej, vedenia mesta a nórskych
spoločností, Zväz automobilového
priemyslu SR a zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR, Nórskeho direktorátu pre vzdelávanie
a Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva
na Slovensku.
V apríli tohto roku prijal slovenský parlament novú legislatívu ohľadom duálneho vzdelávania na Slovensku. Cieľom
nového systému je spojiť teoretickú
výučbu s praktickými skúsenosťami na
stredoškolskej úrovni vzdelania – spojenia triednej výučby s priamou pracovnou skúsenosťou. „V súčasnosti máme

v tomto systéme zapojených 89 firiem
a učebné zmluvy s firmami má podpísaných viac ako 400 študentov,“ hovorí
štátna tajomníčka ministerstva školstva
Romana Kanovská, ktorá konkretizuje
podporu štátu firmám a školám zapojeným do duálneho vzdelávania:
„V najbližšom období budeme venovať
oveľa väčšiu pozornosť a väčšiu systémovú podporu tomu, aby si žiaci už na
základných školách vyberali svoju profesijnú orientáciu spätú priamo s potrebami praxe. V súčasnosti už vieme o viac
ako 400 záujemcoch zo strany firiem
o certifikáciu svojich pracovísk pre potreby praktického vyučovania od budúceho
školského roku.“ Potrebu zlepšovať celý
systém vidí ministerstvo vo zvyšovaní
záujmu žiakov druhého stupňa základných škôl o odborné vzdelávanie. Ako
Kanovská podotýka, to, že výchovní poradcovia sa na školách rozprávajú o profesijnej orientácii s deviatakmi, je veľmi

neskoro. „V súčasnosti finišujeme s projektmi, kde sme vzdelávali výchovných
poradcov a kariérnych poradcov k tomu,
že takúto systémovú podporu a profesijnú orientáciu potrebujú už žiaci 6., 7.
a 8. ročníka základných škôl, čo súvisí aj
s technickým vybavením škôl. Z našej
strany je veľká podpora investovaná do
tzv. technickej olympiády. V tejto súťaži
sú prepojené vysoké školy, zamestnávatelia a základné školy. Súťaž stimuluje žiakov k tomu, aby svoju odbornosť
vyberali v nadväznosti pre praktické
potreby trhu práce. Toto je vec, ktorá
predstavuje systémovú podporu a záujem zo strany školstva,“ dodáva Romana
Kanovská.

ich prácu vo firme, medzi nimi aj nórske
firmy v Žiari nad Hronom. Spoločne so
Súkromnou strednou odbornou školou
technickou (SSOŠT) v Žiari nad Hronom teraz tieto spoločnosti ponúkajú
školenie a vzdelanie pre mladých ľudí,
aby ich pripravili na špecializovanú
prácu v ich spoločnostiach. „V našej
ekonomike rastie potreba technického
vzdelávania a ľudí, ktorí majú technické
vzdelanie,“ myslí si Milan Veselý, generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco. Nielen
prax počas štúdia, ale aj zamestnanie po
ukončení školy získajú študenti, ktorí sa
zapoja do duálneho vzdelávania.
V súčasnosti je prax v žiarskom závode
podobná, ako tomu bolo kedysi na
učilištiach. Študenti chodia na prax, učia
sa a majú svojich majstrov, s ktorými sú
v reálnom živote a v praxi. „Študenti sú
pre spoločnosti určitou pridanou hodnotou. Samozrejme, musíme ich učiť.
Viaceré firmy na Slovensku spustili proVidia však, že sa môžu u nás zamestnať
gramy pre vyškolenie mladých ľudí pre

V slovenskej ekonomike
rastie potreba technického
vzdelávania

Diskusia o novom duálnom systéme
vzdelávania.
a ďalej pre nás pracovať. Práve dnes, na
základe zákona o duálnom vzdelávaní,
sú už so študentmi spravené zmluvy
o budúcom zamestnaní,“ približuje ďalej
Veselý, podľa ktorého je problém nájsť
vzdelaných a šikovných technikov. A
práve toto má zabezpečovať duálne
vzdelávanie, aj keď stále je to beh na dlhé
trate. „Väčšina študentov, ktorých sme
mali cez duálne vzdelávanie vo firme
angažovaných, je dnes na vysokých
školách. Preto sa dnes ešte nedá hovoriť
o presných číslach, koľko sme ich reálne
prijali do práce. Dôležité však je, že sme
ich motivovali, študujú techniku a majú
sa po štúdiu kam vrátiť,“ dodáva na záver
generálny riaditeľ Slovalca.
(li)

Študenti technickej školy praxujú priamo vo firmách
Do systému duálneho vzdelávania je už niekoľko rokov zapojená aj
žiarska Súkromná stredná odborná
škola technická. Zriaďovateľom školy
je združenie právnických osôb InTech.
O tom, koľko študentov je zapojených do duálneho vzdelávania, ale aj
o výhodách takéhoto štúdia sme sa
porozprávali s Pavlom Žabenským,
zástupcom riaditeľa školy.
Odkedy je v škole zavedený systém
duálneho vzdelávania?
Oficiálne je systém duálneho vzdelávania v našej škole, ako aj v celej SR, od
tohto školského roka, po nadobudnutí
účinnosti nového zákona o odbornom
vzdelávaní od 1.4.2015. Môžeme však
povedať, že systém duálneho vzdelávania v našej škole funguje už od roku
2008, kedy sa stalo zriaďovateľom školy
združenie právnických osôb InTech.
Nový zákon o odbornom vzdelávaní
bol prijatý aj na základe skúseností
z overovania zavedenia systému duál-
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Prax v spoločnosti Sapa Profily.
Foto: archív spoločnosti.
neho vzdelávania, ktoré sa robilo prostredníctvom projektu Rozvoj stredného
odborného vzdelávania od mája 2013
a naša škola ako jedna z vybratých škôl
na Slovensku zavedenie tohto systému
aj overovala.
Koľko študentov je dnes do duálneho vzdelávania zapojených? V ktorých
učebných a študijných odboroch?
Pri overovaní duálneho systému
vzdelávania sa zapojilo 52 žiakov 1. a 2.

ročníka z celkového počtu 62 žiakov
v odboroch zaradených do duálneho
systému vzdelávania (operátor strojárskej výroby, mechanik mechatronik, mechanik nastavovač). V tomto
školskom roku je zapojených do duálneho systému vzdelávania 26 žiakov
1. ročníka z celkového počtu 53 žiakov
prijatých do odborov zaradených do
duálneho systému vzdelávania z odborov operátor strojárskej výroby učebný odbor a mechanik mechatronik
a mechanik nastavovač - študijné odbory. V budúcom školskom roku otvárame
aj ďalšie odbory hutník operátor, programátor obrábacích a zváracích strojov
a zariadení.
Podľa čoho sa stanovujú kritériá,
ktorí študenti sa duálneho vzdelávania zúčastnia?
V procese overovania sme žiakov vyberali spoločne s firmami na základe
ich študijných výsledkov a manuálnych zručností na odbornom výcviku.

Súčasných prvákov si už vyberali firmy
na základe pohovorov, ktoré so žiakmi
a ich rodičmi robili pred prijímacími
skúškami na strednú školu.
Ako po určitom období systém duálneho vzdelávania hodnotíte? Aké sú
jeho prínosy pre školu či samotných
študentov?
Duálne vzdelávanie ešte nie je možné
jednoznačne vyhodnotiť a porovnať ho
s predchádzajúcim spôsobom vzdelávania, hlavne z dôvodu, že v súčasnom
systéme je značne posilnený rozsah odborného výcviku a odborného výcviku
priamo u zamestnávateľa. U trojročných
učebných odboroch chodili žiaci na
prax k zamestnávateľovi len v poslednom treťom ročníku a súčasní prváci
už budú vykonávať odborný výcvik
u zamestnávateľa od druhého ročníka.
Rovnako je to aj v študijných odboroch,
kde žiaci budú vykonávať odborný
výcvik u zamestnávateľa už od polroka
druhého ročníka až do konca štúdia.

Doteraz tak bolo len v poslednom
ročníku.
Aké výhody plynú pre študentov,
ktorí sa do duálneho vzdelávania zapoja?
Hlavnou výhodou pre študentov je,
že sa pripravujú v reálnych výrobných
podmienkach priamo na zariadeniach,
na ktorých raz po zamestnaní sa budú
aj pracovať a prostredie a podmienky
firmy im budú dôverne známe. Pripravujú sa pod dozorom odborníkov priamo
z praxe, a teda ich príprava je kvalitnejšia
ako tomu bolo doteraz. Okrem toho
sú študenti motivovaní podnikovým
štipendiom, ktorého výška závisí od
ich študijných výsledkov a výsledkov
na odbornom výcviku. Žiaci dostávajú
pracovné odevy, firma im prispieva na
stravu počas vykonávania odborného
výcviku a majú zabezpečené odborné
lekárske prehliadky pred nástupom na
odborný výcvik do firmy.
(li)
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A opäť jedna bitka pod Krížom
Ako sme už písali v predchádzajúcom čísle novín, mestečko nevychádzalo z bojových udalostí.
Stále nás chcel niekto dobyť,
obsadiť, proste ovládať. Ale keďže
dobyvateľov bolo viacej, kedy - tedy
sa stretli pod Svätým Krížom a začali
sa tĺcť.
Nie inak tomu bolo aj 20. novembra roku pána 1703. V ten deň sa pod
múrmi Sv. Kríža odohrala krvavá bitka.
Prihrnulo sa päťtisícové jazdecké vojsko
Františka II. Rákociho, ktorému velil gróf
Alexander Károly. Po zoradení šíkov

zaútočili na cisárske vojsko, ktorému
velil generál Šimon Forgách a v krvavej
bitke ho porazili. Rákociho posádka tu
potom sídlila až do polovice roku 1706.
Počas tohto obdobia museli občania
mestečka vydržiavať celú posádku.
Obrok pre kone, potrava pre vojsko
a služby, ktoré boli povinní plniť, úplne
vyčerpali mestečko a jeho obyvateľstvo.
Na dôvažok dochádzalo k častým prepadom a lúpežiam, vojaci sa chovali ako
nepriateľ, ktorý si podmaňuje územie.
Kto protestoval, alebo sa postavil na
odpor, bol potrestaný. A rozdiely nero-

Nórsky deň
Veľvyslanectvo
Nórskeho
kráľovstva na Slovensku a mesto
Žiar nad Hronom už po druhýkrát
zorganizovali
Nórsky
deň.
V rámci neho mohli Žiarčania
prežiť
príjemné
popoludnie,
ktorého súčasťou bol aj kultúrny
a spoločenský program.
Utorok 10. novembra sa niesol v znamení Nórska. Pozvanie prijala aj Inge
Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho
kráľovstva. Cez kultúrny a spoločenský
program sa mohli Žiarčania bližšie
zoznámiť s touto severskou krajinou.
Nechýbali aktivity pre deti s nórskou
tematikou, kvíz pre žiakov základných

bili. Tak za revoltu uväznili aj žiarskeho
farára Hainoviča. Kňaz – nekňaz, do
temnice s ním. Ako sa hovorilo aj
v iných miestach v tom čase: „Taký furman potom musel často celé mesiace
voziť svevoľných vojakov a na konci mohol byť rád, keď sa po viacmesačnom
blúdení strhaný, vyhladovaný, bez
záprahu, aspoň živý, k svojím navrátiť
mohol.“
Ťažký osud mestečka bol neustále naplňovaný počas rebélií, ale aj
nešťastné udalosti akoby stále skúšali
Svätokrižanov. Tu požiar, tu mor. Ešte že
sme na kopci, aspoň povodeň nás tak
netrápila.
František Rákoci.
Peter Mosný

Oázu oddychu v žiarskej knižnici
navštevujú prevažne seniori
Nechýbala ochutnávka špecialít nórskej kuchyne.
škôl, divadelný workshop, ochutnávka
špecialít nórskej kuchyne, výstava
fotografií nórskej prírody, skákacia vikingská loď či premietanie nórskych
filmov pre deti a dospelých. Stretnúť

Zóna bez peňazí

vyhodiť, môžete nimi potešiť niekoho druhého. Zároveň si môžete sami
spraviť radosť inými vecami. A to
všetko bez peňazí.
Hlavnou myšlienkou podujatia
Zóna bez peňazí je urobiť krajšie Vianoce tým, ktorí si to pre nedostatok
peňazí nemôžu dovoliť. Stačí priniesť
Ak máte doma pekné veci, ktoré a darovať veci, ktoré už nepotrebunepotrebujete a je vám ich ľúto jete a vymeniť za také, ktoré sa páčia

ste mohli aj trolov a dozvedieť sa tak
viac o severskej mytológii. Podujatie,
ktoré sa uskutočnilo v popoludňajších
hodinách, navštívilo takmer 400 ľudí.
(li)

vám. Alebo si jednoducho zoberiete
to, čo sa vám hodí. Zóna bez peňazí
sa v našom meste uskutoční v sobotu
28. novembra o 10-tej hodine v Dome
kultúry na námestí. Priniesť môžete
oblečenie, hračky, knihy, doplnky do
bytu, bižutériu či športové náradie.
Stačí, že veci budú zachovalé a stále
funkčné.
(r)

Súčasťou Mestskej knižnice Michala Chrásteka je aj oddychová
miestnosť, v rámci ktorej sa vytvoril
pre čitateľov čítací kútik. Nahradil
tak obľúbenú čitáreň, ktorú tu kvôli
obmedzeným priestorom nebolo
možné vytvoriť.
V pôvodných priestoroch mala
čitáreň svoje vlastné priestory, ktoré
však v nových priestoroch absentovali. Vedenie knižnice sa preto
rozhodlo vytvoriť akúsi oázu oddychu a pokoja, ktorého súčasťou
je dnes aj čítací kútik. „Presunuli
sme pár regálov a pridali nejaké kreslá. Nebolo to nič nákladné, napriek
tomu sme vytvorili priestor, kde sa
naši čitatelia cítia pri čítaní príjemne,“
informuje vedúca žiarskej knižnice
Miroslava Kravárová a podotýka, že
čítať chodia väčšinou dôchodcovia či

nezamestnaní občania. „Občas čítací
kútik navštívia aj bežní čitatelia, ktorí
si pri vyberaní kníh aj niečo prečítajú.
Okrem kníh majú k dispozícii dennú
tlač ako Sme, Pravda, Plus jeden deň,
Hospodárske noviny, z týždenníkov
môžeme spomenúť Plus 7 dní, Život,
Slovenku, .Týždeň, MY a nechýbajú
ani mesačníky ako Záhradkár, Zdravie, Historická revue a Geo. Rovnako
ako knihy, aj časopisy a denníky si
čitatelia môžu požičať aj domov,“
vysvetľuje Miroslava Kravárová. Ak
ste ešte žiarsku knižnicu nenavštívili,
môžete tak urobiť počas pracovných
dní. Otváracie hodiny sú počas pondelka, utorka, štvrtka a piatka od 8.00
do 18.00 hodiny a v stredu od 9.00 do
18.00 hodiny. Okrem vypožičania kníh
môžete využiť aj služby internetu.
(li)

Tohtoročný Martin bol najteplejší za posledných 40 rokov
Mimoriadne teplé vzduchové
hmoty prúdia ponad západné
Stredomorie až z ďalekej Sahary,
po severnom okraji vysokého tlaku
vzduchu nachádzajúceho sa nad
južnou Európou. Za tejto situácie
vystúpili v novembri maximálne
denné teploty vzduchu v rámci
Slovenska na 20 °C. V susedných
štátoch aj vyššie.
V Žiari nad Hronom sme zaznamenali v nedeľu 8. novembra 19,4 °C. Mimoriadne teplo bolo aj v noci, keď v
stredu 11. novembra na Martina neklesla minimálna teplota vzduchu pod
12 °C. Po teplej noci vystúpila maximálna denná teplota na 18,6 °C, a tým je
„tohtoročný Martin“ ako najteplejší za
posledných 40 rokov. Ten najstudenší
bol v roku 1987, keď minimálna teplota
klesla na -10,8 °C. Nezvyčajné počasie
treba pripísať klimatickým zmenám –
globálnemu otepľovaniu. V prvej polovici mesiaca novembra bývajú dni
s teplým počasím, tak tomu bolo či už
vlani, ale aj v minulých rokoch. Martin
na bielom koni, ktorý v tomto roku
nedostal šancu, túto situáciu nezvrátil
ani vo vysokých horských polohách,
nakoľko tu bolo veľmi teplo. Pranostika, podľa ktorej chodí na bielom koni,

Počítať môžeme s častejšími
rannými hmlami.

v posledných dňoch. Snehové prehánky sa môžu vyskytnúť aj v nižších
polohách, najmä v prvej polovici
týždňa. Teplotne sa tak dostaneme
do dlhodobého normálu. Zväčša
bude polooblačno až oblačno, ráno
a dopoludnia hmlisto. Denné teploty
Ešte v polovici novembra sme
od 3°C do 8°C a nočné od 4°C do -1°C,
sa mohli tešiť zo slnečných dní.
pri vyjasnení a nižšie. Prevládať bude
je už iba nostalgickou spomienkou. slabý až mierny severozápadný až
Padať sneh 11. novembra v Žiari nad severný vietor. Na prelome mesiacov
Hronom sme naposledy videli v roku sa črtá slabé oteplenie.
2007. Od 12.00 do 20.00 hod. napadlo
16 cm snehu. Za posledných 40 rokov
v Žiari nad Hronom padal sneh iba
v roku 2007. Po krátkom ochladení S končiacim novembrom sa blížime
počas víkendu 14. a 15.11. nie je zatiaľ nielen k záveru jesene, s určitosťou
trvalejší nástup chladnejšieho počasia môžeme povedať, že k teplotne nadvo výhľade do konca mesiaca novem- priemernej. Decembrom nám začína
ber. Možno očakávať, že posledné dni najskôr meteorologická zima – 1. dev mesiaci sa teploty dostanú do nor- cembra. Tá astronomická zima v tommálu, aj keď na prelome novembra to roku začne presne 22. decembra
a decembra by k nám mal opäť prúdiť 2015 o 05.47 hod. so zimným slnovrateplejší vzduch. November 2015 teda tom. Aká bude tohtoročná zima,
pokračuje v nasledovnom trende nie je možné nateraz s presnosťou
nadpriemerných mesiacov, pričom predpovedať. Britskí meteorológovia
sa vyskytujú aj dni s výrazne kladnou predpovedajú, že zima 2015/2016 má
odchýlkou od dlhodobého priemeru.
byť najstudenšia za posledných 144 ro-

Blíži sa koniec nadpriemerne
teplej jesene

Predpoveď do konca
novembra
Do 22. novembra bude prevládať
nestále počasie s veľkou oblačnosťou
a občasnými zrážkami. Ráno sa môže
ojedinele vyskytnúť hmla. V poslednom novembrovom týždni nás podľa
predpovedaných modelov čaká
chladnejšie počasie, aké sme mali

kov, plná snehových prehánok. Podľa
nich by extrémna zima mala nastať
v dôsledku pôsobenia klimatického
fenoménu El-Niňo. Ten tohtoročný je
totiž najsilnejší od roku 1998. Je teda
možné predpokladať, že sa nejaký extrém môže vyskytnúť. Myslím si, že
zima bude mierne teplá a vlhká, nie
taká studená ako vravia Briti. Presnejšie
asi taká, aká bola na prelome rokov
1997/1998.
Ján Wolf

Súčasťou knižnice je aj čítací kútik.

Mikuláša do Žiaru privolá
televízna trpaslíčka
Tento rok príde Mikuláš pozdraviť
žiarske deti v sobotu 5. decembra.
S jeho príchodom sa môžu tešiť aj
na niekoľko noviniek.
Mikulášsky program začne o 16tej hodine vianočnou divadelnou
rozprávkou Mikulášska cesta okolo
sveta, ktorá je o dvoch nešikovných
škriatkoch Damiánovi a Floriánovi. Nezbedníci majú rozniesť darčeky medzi
deti, ale keďže to ešte nikdy nerobili,
musia o pomoc poprosiť šikovné deti,
aby nesklamali samotného Mikuláša.
To však nie je všetko. Do Žiaru zavíta
aj obľúbená televízna trpaslíčka Anjelinka Čertíková. Spolu so žiarskymi
deťmi privolá Mikuláša a spolu
rozsvietia vianočný stromček v meste.
Predpokladaný príchod Mikuláša na
námestie je o 17-tej hodine. Máte

Aj tento rok príde Mikuláš rozsvietiť vianočný stromček
na námestí.
radi rozprávky? Vaše deti ich určite
milujú, preto si s nimi nenechajte ujsť o 17.30 hodine mikulášsku
rozprávku Muno – strážca Mesiaca,
ktorá sa bude zadarmo premietať
v kinosále zadarmo. Keďže miesta
sú kapacitne obmedzené, nezabudnite si vyzdvihnúť vstupenku vopred
v pokladni MsKC.
(li)
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Žiarska spoločnosť Bring Trucking sa stala firmou roka
Kamiónový dopravca Bring Trucking
patrí medzi popredných slovenských
cestných dopravcov. Stovky jeho
výrazných zelených ťahačov jazdí
nielen po slovenských cestách, kilometre točia najmä v západnej Európe
a v Škandinávii. V tohtoročnom
rebríčku najúspešnejších spoločností
sa žiarska firma prepracovala na prvú
priečku.
Žiarska dopravná firma patrí do
štruktúr štátnej Nórskej pošty (Posten
Norge), do jej logistickej divízie Bring.
V rámci nej má exkluzívne postavenie jediného medzinárodného kamiónového dopravcu. Firmou roka sa
žiarska spoločnosť nestala na základe
ankety či rozhodnutím komisie. Zavážili
najmä dosiahnuté výsledky hospodárenia v rámci hodnotiaceho modelu, ktorý
ich porovnáva. Tohtoročné tržby by
sa mali priblížiť k 40 miliónom eur. „V
súčasnosti u nás pracuje približne 500
zamestnancov, z ktorých je asi 90 percent vodičov,“ vysvetľuje Martin Ľupták,
šéf žiarskej pobočky. Bring Trucking má
aj ďalšie pobočky, a to v Hamburgu,
Göteborgu, Osle a Rotterdame.

Žiarsky Bring sa od klasických
slovenských dopravcov odlišuje

Žiarsky Bring sa venuje tzv. truckingu, pri ktorom zapája k vlastným
ťahačom návesy klientov. Takýto
model je zaujímavý najmä pre veľkých
zasielateľov. „Náklad často vozíme
medzi škandinávskymi krajinami, kde
sa vo veľkej miere využívajú trajekty, na
ktoré sa väčšinou naloďujú iba návesy.
Vo veľkej miere jazdíme najmä medzi
Škandináviou a západnou Európu, ale
napríklad aj na pravidelnej linke medzi
Manchestrom a Milánom. V súčasnosti
máme 330 ťahačov,“ spresňuje ďalej
Martin Ľupták.
Spoločnosť Bring Trucking dnes
sídli v areáli hnedého priemyselného
parku. Náklad, ktorý vodiči kamiónmi
prepravujú, je rozmanitý. Ryby, mäso,

Viac ako 31 ton potravín daroval
Slovenský Červený kríž spoločne s
Kauflandom ľuďom v núdzi v rámci
2. ročníka charitatívneho projektu
Pomáhame potravinami. Za jediný
deň zbierky sa vo všetkých 57 predajniach na Slovensku vyzbieralo
až 21,60 ton trvanlivých potravín od
11 401 darcov.
Celoslovenská charitatívna zbierka Pomáhame potravinami sa už
druhý rok konala koncom októbra
v predajniach Kauflandu, kde mohli
Slováci nakúpiť potraviny a odovzdať
ich dobrovoľníkom Slovenského
Červeného kríža (SČK). Prispeli tak na
potravinové balíky pre mnohopočetné
rodiny, sociálne slabších, seniorov či
iných ľudí, ktorí sa, často nie vlastným
pričinením, ocitli v sociálnej núdzi.
Z balíka je možné pripraviť niekoľko
plnohodnotných
teplých
jedál.
Najkupovanejšími potravinami boli
múka (4,4 t), cukor (3,3 t), cestoviny
(3,2 t) a mlieko (2 759 litrov).
Pomáhalo pri tom 602 dobrovoľníkov
zo všetkých 38 územných spolkov
Slovenského Červeného kríža. Na potravinové balíky pre rodiny prispel
Kaufland ďalšími 10 tonami potravín.
Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili, dostalo pomoc 2 786 rodín a jednotlivcov po celom Slovensku. Z potravín
vyzbieraných v Žiari nad Hronom dostalo potravinové balíky 27 rodín zo
Žiaru a 37 rodín z Banskej Štiavnice. Do
zbierky pritom prispelo 237 darcov.
Slovenský Červený kríž má v organizovaní charitatívnych potravinových
zbierok dlhoročnú tradíciu. Ich ko-

hriadele, pásy, nábytok či odpad. Medzi
najväčších zákazníkov patria Nóri,
Holanďania a Dáni. „Ide nielen o mäsokombináty či rybné spoločnosti, ale prepravujeme aj pre švédsku nábytkársku
firmu Ikea,“ konkretizuje Martin Ľupták,
ktorý ani počas hospodárskej a finančnej
krízy svojich zamestnancov neprepúšťal:
„Od začiatku mám tých istých riaditeľov
a tých istých ľudí. Je to o ľuďoch, naozaj
ich nemením,“ podotýka.

Absolútnou prioritou
je bezpečnosť šoférov

Prioritou spoločnosti je bezpečnosť
šoférov, pre ktorých do všetkých vozidiel objednávajú tzv. alkoholové zámky. „Pomerne rýchlo tiež obmieňame
vozový park a ťahače, ktoré sú iba
v niekoľkoročnom zábehu, odpredávame. Najstarší kamión nemá ani štyri
roky,“ dodáva Martin Ľupták s tým, že
ich kamióny najazdia ročne takmer 38
miliónov kilometrov. Medzi najväčšie
problémy spoločnosti patrí v súčasnosti
nedostatok vodičov, ktorí odchádzajú
za prácou do Anglicka. Kvôli nedostatku
vodičov dnes spoločnosť nezamestnáva len slovenských vodičov, ale aj
rumunských.
(li)

manažérka pre fundraising ÚNSS.

Bielu pastelku
podporili aj Žiarčania

Počas hlavných zbierkových dní 25. a
26. septembra sa na celom Slovensku
podarilo zapojiť rekordný počet takmer
1700 pokladničiek. Toto množstvo
sa dosialo i vďaka nezištnej práci
dobrovoľníkov, ktorí napriek nepriazni
počasia vyšli do ulíc a príspevky
od ľudí tradične odmenili spinkou
s vyobrazením bielej pastelky. V
Banskej Bystrici, aktuálnom pôsobisku
hokejistu Michala Handzuša, mohli
podporovatelia zbierky stretnúť priamo
jej ambasádora, ktorý osobnou účasťou
prišiel podporiť jedno zo sprievodných
zbierkových podujatí. V Žiari nad
Hronom zbierali dobrovoľníci finančné
príspevky do 16 zbierkových pokladníc.
Hrubý výnos zo zbierky bol vo výške
1 091,24 eur.
(li)

rene siahajú do začiatku dvadsiateho
storočia, kedy zriaďoval vývarovne
polievok, či zabezpečoval distribúciu
potravín do chudobnejších regiónov.
Tento rok územné spolky SČK z celého
Slovenska rozdali potravinové balíky
až 2 786 príjemcom pomoci. Boli medzi
nimi dôchodcovia, ale aj osamelé
matky či rodiny s postihnutými deťmi.
„Vďaka našim dobrovoľníkom, ktorí
pracujú pre územné a miestne spolky,
môžeme sprostredkovať pomoc veľmi
adresne a cielene. Poznáme ľudí, ktorí
takúto pomoc potrebujú. Šíriť posolstvo solidarity od celkom anonymných darcov dáva našej práci zmysel,“
povedala Zuzana Rosiarová Kesegová,
generálna sekretárka SČK.
(li)

Ľuďom v núdzi sa vyzbieralo viac
ako 31 ton potravín.

OZNAMY STAVEBNÉHO ÚRADU
Typické zelené ťahače brázdia
cesty najmä v západnej Európe
a v Škandinávii.
Foto: archív spoločnosti.

Biela pastelka vyzbierala viac ako 100-tisíc eur
Verejná zbierka Biela pastelka
určená na podporu nevidiacich a
slabozrakých ľudí dosiahla svoj
historicky najvyšší výnos vyzbieraný
počas hlavných zbierkových dní. V
piatok 25. a sobotu 26. septembra sa
v uliciach viac ako 350 miest a obcí
podarilo vyzbierať 102 200,68 eur. V
predchádzajúcom roku dobrovoľníci
vyzbierali o čosi menej – 92 442,47
eur.
Výnos zbierky bude použitý na
dofinancovanie služieb a realizovanie
aktivít pre ľudí s ťažkým zrakovým
postihnutím.
„Všetkým
darcom
za ich prejav podpory a dôvery
úprimne ďakujeme,“ hovorí riaditeľka
organizátora zbierky Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
Tatiana Winterová. Verejná zbierka
Biela pastelka trvá až do konca roka
2015. Stále do nej možno prispieť
zaslaním SMS správy s ľubovoľným
textom v hodnote 2 eur na číslo
820 alebo vkladom na účet zbierky
číslo
4030016204/3100.
Aktivity
ÚNSS je možné podporiť aj kúpou
puku z limitovanej série s podpisom
hokejistu Michala Handzuša a získať tak
netradičnú pripomienku na hokejový
ročník Bielej pastelky. „Tohtoročná
zbierka sa niesla v duchu ľadového
hokeja. Ako ambasádora zbierky sme
angažovali známeho slovenského
hokejového reprezentanta Michala
Handzuša. Prvýkrát v histórii zbierky
viedla kampaň takáto známa osobnosť.
Zaznamenali sme mnoho pozitívnych
ohlasov,“ hovorí Ivana Potočňáková,

Pomáhame potravinami

Povolenie zmeny v užívaní stavby
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,
vydalo pod číslom spisu 4473/2015
zo dňa 07.11.2015 povolenie zmeny
v užívaní stavby spočívajúcej v zmene
spôsobu vykurovania na stavbu: Prevádzková budova – stavebné úpravy
a zmena vykurovania – Objekt údržby
a sklady, súp. č. 550 na pozemku parc.
č. CKN 391 v katastrálnom území Žiar
nad Hronom. Žiadateľom sú Technické
služby Žiar nad Hronom, spol. s. r. o.,
Ul. A. Dubčeka 45, Žiar nad Hronom.
Predmetné
rozhodnutie
je
zverejnené formou verejnej vyhlášky
na Úradnej tabuli mesta na Ul. Š. Moysesa a na webovej stránke mesta.

Stavebné povolenie
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, vydalo pod číslom spisu 4549/2015 zo
dňa 04.11.2015 stavebné povolenie
na stavbu: Obnova bytového domu
Ul. Štefana Moysesa 435 na pozemku parc. č. CKN 451 v katastrálnom
území Žiar nad Hronom. Žiadateľom
sú Vlastníci bytov a nebytových
priestorov domu č. 435, ktorých na
základe splnomocnenia zastupuje
Michal Pogadl – predseda bytového
spoločenstva.
Predmetné stavebné povolenie je
zverejnené formou verejnej vyhlášky
na Úradnej tabuli mesta na Ul. Š. Moysesa a na webovej stránke mesta.

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 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 – ostatná plocha s výmerou 11 526 m2 , a to v časti
nachádzajúcej sa pri bytovom dome súp.
č. 395 na Ul. Komenského v Žiari nad
Hronom s výmerou 41,25 m2.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
•cenové ponuky môžu predložiť len
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov, za-

stúpení 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
celkom štyroch osobných motorových
vozidiel vyhradených pre užívateľov bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome,
•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 VZN č. 8/2013, vo
výške 1 €/parkovisko,
•záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je oso-

bou 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 25.11.2015 do
09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad
Hronom – Odbor správy majetku mesta,
č. dverí 15, 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 správy majetku mesta, č. dverí
15 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
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Zápisník vesmírneho spravodajcu
Vesmírny spravodajca prezradí podrobné
informácie o každom kozmickom telese,
ako aj o samotnom vesmíre. Kto je týmto
spravodajcom a aké informácie ukrýva
jeho zápisník, odhalí prednáška Rudolfa
Gálisa z Prírodovedeckej fakulty Univerzity

P. J. Šafárika v Košiciach. Dňa 19. novembra
o 17.00 hod.
•Na Mesiac a ešte ďalej...
Multimediálny program s využitím
možností planetária je určený pre celú
rodinu. Poskytuje pohľad na Slnko a vo
svojej druhej časti sa podrobnejšie venuje
Mesiacu. Nechýba ani prehliadka planét
slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies
v nej. Záverečnú časť tvorí malá prechádzka
najznámejšími súhvezdiami našej nočnej
oblohy. Po programe sa za priaznivého počasia pozriete cez astronomický
ďalekohľad na objekty večernej oblohy so
sprievodným slovom pozorovateľa. Dňa 20.
novembra o 18.00 hod.
•Maurícius
Premiéra cestopisno-relaxačného pásma.
Zoznámte sa s históriu a umením nádherného ostrova v Indickom oceáne, ktorý
býva často považovaný za raj na Zemi. Dňa
26. novembra o 19.00 hod.
•Planetárium deťom – Dominik
v mesačnom cirkuse
Rozprávka a program pre škôlkarov. V UFO
sále si deti v interaktívnom rozhovore
s lektorom zábavnou formou overia, čo
všetko sa už naučili o blízkom a vzdialenom
vesmíre a na záver, v prípade priaznivého
počasia, si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha hvezdárskym ďalekohľadom. Dňa 27.
novembra o 16.00 hod.

NOVEMBROVÉ SPOLOČNÉ VENČENIE PSÍKOV
Srdečne vás pozývame na spoločné
venčenie útulkáčov, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 22. novembra o 13.00 hod. Darujte kúsok lásky a svojho srdca psíkom
zo žiarskeho útulku. Zraz bude pred
útulkom a spoločne so štvornohými
kamarátmi sa vyberieme na prechádzku
na Šibeničný vrch. Psíkovia budú vďační
aj za granule, piškóty, konzervy či deky.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
19.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
20.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
21.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
22.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
23.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
24.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
25.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
26.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
27.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
28.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
29.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Archangelika
30.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
•Večer pod hviezdnou oblohou – Univer- Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od
sum
8.00 do 12.00 hod. Lekárne v Tescu a v
Multimediálny program vo Hviezdnej sále Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
s využitím možností planetária vás oboznámi s vývojom vesmíru. Poskytne vám tiež POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
pohľad na našu nočnú oblohu a predstaví LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
najznámejšie súhvezdia. Po skončení pro- dočasne LSPP vo Zvolene.
gramu je pre vás za priaznivých poveter- Pracovné dni
nostných podmienok pripravené pozo- 15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik, Liesrovanie večernej oblohy astronomickým kovská cesta 2499/2, Zvolen
ďalekohľadom. Dňa 27. novembra o 18.00 Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik, Lieshod.
kovská cesta 2499/2, Zvolen
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Domáca
lekáreň

Hloh obyčajný
Je to ker alebo nižší strom so
sivou kôrou a trošku nepríjemne
zapáchajúcimi kvetmi počas kvitnutia.
Kvitne od mája do júna. Treba však
vziať na vedomie, že pestované
(ozdobné) druhy nikdy nezbierame!
Len divorastúce. Výskyt hlohu
obyčajného je pomerne hojný aj v
našom regióne. Na jar môžete vidieť
aj na Šibeničnom vrchu, ako sa všetko
belie. Nachádza sa skoro v každej obci
nášho okresu. Ak sa rozhodneme

pre zber plodov, tak ešte to stihnete,
nezamrzli. Plody sušíme pri teplote
do 35 C. Potom ich dobre uzavrieme a
chránime pred svetlom a vlhkom.
Vlastnosti hlohu: antisklerotikum,
kardiosedatívum,hypotonikumzníženie krvného tlaku. Kvet sa
používa aj pri vysokom krvnom tlaku,
srdcových ťažkostiach nervového
pôvodu, ale aj v klimaktériu žien. Pri
zbere si treba dávať pozor na kliešte,
veľmi často si ich môžete priniesť práve

„Dvojka“ je úspešná hneď s niekoľkými projektmi
Základná škola na Ulici M. R. Štefánika
je zaradená do zoznamu škôl, ktoré sa
zapojili do Národného projektu Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ a participovala na jednotlivých aktivitách.
Cieľom projektu je zatraktívniť a zvýšiť
kvalitu vyučovacieho procesu v odborných učebniach a laboratóriách v
oblastiach zameraných na polytechnickú
výchovu. Zamerať sa na zvyšovanie informovanosti žiakov ZŠ o povolaniach
v konkrétnych oblastiach priemyselných
odvetví, rozšírenie obzoru poznania podnetov a motivácie žiakov ZŠ pri voľbe
stredoškolského štúdia či výbere povolania. Práve v tomto období boli úspešne
ukončené aktivity súvisiace so zapojením sa do projektu. V rámci jeho plnenia získala škola nové učebné pomôcky
pre predmety technika, fyzika, chémia
a biológia a vyučujúci týchto predmetov
boli odborne zaškolení na ich využívanie
vo vyučovacom procese. Žiaci boli zapojení do prieskumu Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania o používaní
nových učebných pomôcok a pedagógovia do monitoringov aj na iných
školách, kde si vzájomne vymenili získané
skúsenosti. Do projektu je zapojená aj
výchovná poradkyňa, ktorá dozerá na

profesijnú orientáciu žiakov na stredné
školy s technickým zameraním. Vyučujúca
fyziky využila svoju dlhoročnú prax pri
tvorbe nových vyučovacích metodík, za
čo získala ako odmenu možnosť zúčastniť
sa exkurzie do švajčiarskeho strediska pre
jadrový výskum v CERN-e.
Ešte v predchádzajúcom školskom roku
reagovala škola na výzvu Nadácie ZSNP
a Slovalco, kedy bola úspešná s projektom
a v tomto školskom roku sa tak mohlo
pristúpiť k jeho realizácii. Už koncom augusta začali vyučujúce fyziky a techniky
v spolupráci s vedúcou metodického
združenia plniť úvodné aktivity víťazného
projektu Po stopách slovenských vynálezcov. Jeho cieľom je nechať žiakov zažiť
pocit objaviteľa, vedca, ktorý dostane
nápad, ako uskutočniť svoj cieľ, sen.
Zároveň upriamuje pozornosť študentov
na životy a diela už takmer zabudnutých
slovenských vynálezcov, ktorých objavy si viac cení svet, než ich vlastná
domovina. V rámci tohto projektu sa žiaci 8
a 9. ročníkov zúčastnili exkurzií Po stopách
Jozefa Murgaša z Tajova a Aurela Stodolu,
ktorý bol aj kolegom Alberta Einsteina.
V súčasnosti už vytvárajú a prezentujú
projekty o ich živote, diele a zaujímavostiach a chystajú sa oboznámiť so všetkými

nadobudnutými vedomosťami svojich
mladších spolužiakov na prvom stupni.
Ani štvrtáci nezaháľajú, navštívili Banskú
Štiavnicu, rodisko Jozefa Karola Hella,
ktorý sa spolu so Samuelom Mikovínim
zaslúžil o vznik obdivuhodných banských
tajchov a čerpadiel s pohonom na stlačený
vzduch, využívaných neskôr v baniach
takmer po celom svete. Ďalším krokom
v plnení projektu je pokúsiť sa o fyzické
vytvorenie vynálezov samotnými žiakmi
do ich funkčnej podoby a vytvorenie filmu
o živote Štefana Baniča – vynálezcu padáka. Vďaka Nadácii Tesco začala v októbri realizácia projektu Edukačno-výskumného
areálu pre žiakov školy. Cieľom projektu
je vybudovať edukačno-výskumný areál
pre žiakov, ktorý bude slúžiť pre potreby
výučby prírodovedných predmetov, pre
realizáciu žiackych projektov a pre potreby i ďalších organizácii k edukačným aktivitám. Posledný októbrový deň spestrili
školský dvor školy šarkany. Šarkaniáda je
súčasťou imatrikulácie prvákov a oslavou
jesene, do ktorej sa zapája každá trieda
s jedným šarkanom. V tomto školskom
roku sú predohrou rozlúčky s jeseňou,
ktorá sa zrealizuje pripravovaným sprievodom lampiónov a svetielok.
(r)

z tohto kríka. Treba sa osprchovať
a dôkladne prezrieť celé telo. Hloh
obyčajný ďalej v sebe skrýva kyselinu
askorbovú, skupinu vitamínov B,
hlavne B1 a pektíny. Červené farbivo
v hlohu pôsobí sedatívne. V zahraničí
sa z hlohu vyrába vodno-liehový
výťažok, tinktúra pri ľahších formách
nespavosti a migréne. Tento rok sa
hlohu naozaj darilo a kým nezamrzne,
môžete si si ho oberať.
Valerie Janičová

Valerie pri zbere hlohu.

Deň materských škôl po prvýkrát
aj na Slovensku
Začiatkom novembra sa po prvýkrát
na Slovensku uskutočnil Deň materských škôl. Bohatý kultúrny program
si pri tejto príležitosti pripravili aj
žiarski škôlkari.
Podujatie vzniklo z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie
pre predškolskú výchovu (SV OMEP)
a záštitu nad nim prevzal minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR
Juraj Draxler. Žiarski škôlkari vystúpili
s kultúrnym program pri príležitosti
Dňa materských škôl na Slovensku
v utorok 3. novembra v Hlavnej sále
MsKC. Pestrý program plný tanca a
spevu otvorili primátor Peter Antal
a riaditeľka žiarskych škôlok Martina Šimková. V závere si deti na
pódiu spoločne zaspievali hymnu pre
škôlkarov.
Významným medzníkom v dejinách
predškolskej pedagogiky na Slovensku
sa stal 4. november 1829. V tento deň

vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území
Slovenska. Jej zakladateľkou bola
grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a
vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy
už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak
vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a
celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len
hrali.“ Ďalším dôležitým medzníkom
v
slovenskom
inštitucionálnom
predprimárnom vzdelávaní bolo
schválenie školského zákona, ktorým
bola materská škola zaradená do
sústavy škôl, aj keď jej absolvovanie
nie je zo zákona povinné. Jedným z
kľúčových dôvodov prečo podporiť
myšlienku Dňa materských škôl na
Slovensku je podpora Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
(OMEP) a jej jednotlivých členských
štátov.
(li)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKAtkov

V tichosti vyprosme
veľký dar pokoja,
kým sa nám duše
raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav
tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme, je naša útecha.
Dňa 20. novembra si pripomíname
5. výročie od úmrtia našej drahej
mamy a starkej
Alžbety Barborky Moravčíkovej.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 15. novembra
uplynuli 4 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila
naša drahá mama, starká
a prastarká
Irenka Hornáková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú
syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKAtkov

Všetko zmizne,
len stopy tvojej lásky
a spomienky na
predobré srdce
nám zostanú.
Dňa 16. novembra
sme si pripomenuli 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec, svokor, brat a švagor
Marián Šarközi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca manželka,
deti s rodinami,
vnúčatá a ostatná rodina.
SPOMIENKAtkov

Dňa 11. novembra
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
manžela, otca
a starého otca
Michala Šprocha.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 26. novembra
si pripomenieme 25. výročie
od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec
Augustín Doležal.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKAtkov

Odišli ste od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy ostanete
v srdciach tých,
ktorí vás milovali.
Dňa 18. novembra
si spomíname s láskou a úctou
na našich drahých rodičov
Emíliu a Ľudovíta Balážovcov.
Syn, dcéry, vnúčatá a pravnúčatá.
SPOMIENKAtkov

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
sme si pripomenuli 10. 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.

RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám krásne saténové šaty na 1.sv.prijímanie
a svadobné šaty veľkosť 36-38. T: 0907 237 299
1/23

•Predám alebo vymením 2-izbový byt v ZH,
blízko námestia. Alebo vymením za 3-izbový byt
+ doplatím. T: 0908 818 477
2/23

•Dám do prenájmu kompletne zrekonštruovaný
a kompletne zariadený 1-izbový byt na Ulici
Novomeského, na 1. vyvýšenom podlaží. Cena
dohodou. T: 0917 753 799
3/23

SPOMIENKAtkov

Dňa 23. novembra
si pripomíname
15 rokov od chvíle,
čo nás navždy opustil
náš manžel, otec, starý
otec
Fridrich Schneider
vo veku 67 rokov.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Žiarski škôlkari sa predstavili s bohatým programom.

•Prenajmem 3-izbový byt v ZH, Pod vršky.
Zariadený. Voľný ihneď. T: 0905 371 592

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

4/23

•Prenajmem 2-izb.byt v centre ZH , 59 m2, za
poštou. Byt je zrekonštruovaný a zariadený. Cena:
300 €/mesačne, vrátane energií. Byt je voľný od
15.11.2015. T: 0905 794 588
5/23

•Kto daruje pre vás nepotrebné zaváraninové

poháre 720 ml (7-decové) na zakrútenie alebo na
klasické viečka uzatvárateľné hlavicou? Ponúknite.
Kontakt: alamedslovakia@gmail.com
6/23

•Prijímam objednávky na vianočné trubičky.
Pečiem vanilkové, orechové, škoricové. Cena za 1
kus: 0,08 €. Kontakt: alamedslovakia@gmail.com,
0905 719 462
7/23

•Nafúkame vám izoláciu do stropov, povál a
dutín. Úspora energií. Bližšie informácie na t.č.:
0902 519 245
8/23

•Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie bytov,
zatepľovanie a výstavbu rodinných domov. V
danej oblasti mám skoro 30 ročnú prax. Kontakt:
0905 394 466
9/23

•Ponúkam doučovanie nemeckého jazyka
pre žiakov základných a stredných škôl alebo
opatrovateliek za prijateľnú cenu. T: 0902 405 976
10/23
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e-mail: inzercia@echo.sk

Mladšie žiačky aj v druhom kole víťazne

Kadeti v Nitre víťazne

VOLEJBAL – MLADŠIE ŽIAČKY

BASKETBAL – DORASTENECKÁ LIGA KADETOV-SKUPINA ZÁPAD

sme sa nehýbali a stáli sme a čakali, čo sa
bude diať. Z lôpt sme sa veľmi netešili a
bolo nám to jedno.

MVK Poltár – MŠK Žiar nad Hronom
0:3 (-20, -20, -19)/1:3 (-12, 16, -26, -22)
Zostava: Kukučková, Balážová, Hrčková,
Bartfayová, Sečkárová, Šestáková,
Forgáčová, Čamajová, Krajčiová, Tatárová,
Müllerová. Trénerky: Alena a Eva Bielikové.

chýba takej dobrej atmosféry na ihrisku.
Sme stále ticho, nepovzbudzujeme sa,
nekričíme si a to je dosť problém. A na
ihrisku sa musíme hýbať. So svojím výkonom nie som až tak spokojná, mohlo to
byť aj lepšie.

V nedeľu 8. novembra mladšie žiačky
odohrali ďalšie majstrovské zápasy,
tento raz v Poltári. Hráčky Poltára sú
začiatočníčky, ale na ihrisku to tak
nevyzeralo. Snažili sa, bojovali, tešili
a narobili našim dievčatám dosť veľké
problémy.
Zhodnotenie zápasov očami niektorých
hráčok:
•Timea Mullerová: Najlepšia hráčka bola
Lucka Kukučková. No ako tímu nám dosť

•Angelika Čamajová: Podľa mňa sme
nehrali úplne najlepšie. Nehýbali sme
sa. Iba sme sa stále podopierali o kolená.
Nekričali sme si. Lopta padala medzi nás.
Naopak, Poltárčanky sa stále hýbali a aj
si kričali. Najlepšou hráčkou bola u nás
Lucia Kukučková. Stále behala za každou •Sofia Sečkárová: Ako družstvo sme
loptou. Ja som veľmi dobre nehrala. Stále mohli hrať lepšie, keby sme si kričali a behali za loptami ako tie malé Poltárčanky,
sa dá niečo zlepšovať.
rozprávali sa so sebou, lebo sme jeden
•Sára Balážová: Nehrali sme dobre, lebo kolektív.

•Lucia Kukučková: Myslím si, že zápas s
Poltárom sme mohli zahrať oveľa lepšie,
pretože sme boli staršie a neukázali sme
všetko, čo vieme. Keby sme sa sústredili
na podanie, vykrývali sa, tak by sme to
možno uhrali lepšie. Ja si myslí, že som
nehrala až tak zle, keby mi vyšli niektoré
loby, bolo by to lepšie.

BKM SPU Nitra - MŠK BK Žiar nad
Hronom 71 : 74 (19:18, 19:26, 10:21,
23:9)
Body: Matúš Šály 21 b., Jaroslav Pavol
a Ľuboš Kuchár po 17 b., Jakub Nagy 16
b., Marek Vinarčík 2 b., Daniel Bača 1 b.
Hrali: Viktor Mihálka, Richard Kotlárik,
Filip Šarközy, Maroš Medveď, Jakub
Boroš.
Kadeti si pripísali víťazstvo hlavne na
základe výborného výkonu v obrane
v priebehu tretej štvrtiny. Súperovi

odskočili až na 19 bodov.
Avšak
nevysvetliteľné
poľavenie
v štvrtej štvrtine Žiarčanov takmer pripravilo o víťazstvo. „Chlapci si musia
uvedomiť, že taký výpadok v hre sa
nesmie v budúcnosti opakovať. Bola
by škoda prísť o víťazstvo so súperom,
ktorý je a bol zdolateľný. Gratulujem
mojim hráčom k víťazstvu, takéto
víťazstvá veľmi potrebujú,“ zhodnotil
po zápase Karol Kučera, tréner žiarskych
kadetov.
(r)

Zápas sa rozhodol v prvej štvrtine
BASKETBAL – 1. LIGA MUŽI – SKUPINA VÝCHOD

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK
Lučenec 48:73 (7:28, 15:13, 9:21, 17:11)
Body: Jaroslav Praženica 15 b., Michal
Dolník 8 b., Tomáš Fábry (1 trojka)
a Maroš Minárik po 7 b., Jozef Treml
a Vadimír Kašša po 5 b., Matej Košťál 1b.
Zápas sme otvorili veľmi zle. Naši
hráči boli po minulotýždňovom
dobrom zápase s Košicami premotivovaní, a hlavne im chýbala koncentrácia na zápas. Prvú štvrtinu
hrali individualisticky a chlapci ne-

splnili pokyny trénera v obrannej
činnosti, čoho výsledkom bol až 28
bodový rozdiel v skóre.
V ďalšom priebehu zápasu Žiarčania
zlepšili hlavne obranu, čo sa prejavilo
na celkovom nízkom skóre zápasu.
Bohužiaľ, strelecky úplne zlyhali, o čom
svedčí strelených 48 bodov za zápas.
Hráčom sa nedá vytknúť nasadenie
a bojovnosť, ale, bohužiaľ, v zápase
chýbala kvalita.
Karol Kučera, tréner

Foto: foto archív MN.

Jednoznačné víťazstvá nad slabším súperom
BASKETBAL – STARŠÍ MINIŽIACI – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ STRED

Volejbalistkám sa na pôde súperov nedarilo
VOLEJBAL – JUNIORKY

VK ISKRA Hnúšťa – MŠK Žiar nad
Hronom 3:0 (17, 14, 13)/3:0 (24, 19, 28)
Zostava: Rihová, Kazárová, Királyová,
Krajčiová, Schwarzová, Šeštáková, libero
Holosová (Kollárová, Trokšiarová).
Tréneri: Dobrovič, Dobrovičová.
Juniorky VK MŠK Žiar nad Hronom
vycestovali na zápas za súperom do
Hnúšte.
Prvý zápas bol celkom v réžii domácich
hráčok, ktoré si v pohodovom tempe
vybojovali jasné víťazstvo 3:0. Druhý zápas bol ako na hojdačke s množstvom
chýb na jednej i druhej strane. Žiaľ, kon-

covky setov vôbec nezvládame, chýba čo sa týka konečného počtu bodov v
nám odvaha a zdravá športová drzosť. jednotlivých setoch, maximálne vyrovnaný a dramatický.
Dievčatá striedali lepšie výkony so
VOLEJBAL - KADETKY
slabšími, ktoré záviseli od schopnosti
MVK Poltár – MŠK Žiar nad Hronom 3:2 plne sa koncentrovať na zápas. Prvý zá(23,- 26, 16,- 25, 14)/3:1 (-18, 14, 24, 21) pas skončil po dráme v tajbrejku 14:16.
Zostava: Adamová, Rišňovská, Holosová, Do druhého zápasu nastúpili dievčatá
Kazarová, Kiralyová, Kollárová, Rihová, s odhodlaním vrátiť súperovi prehru z
Šestáková, Trokšiarová, Blahyjová, predchádzajúceho zápasu. Podarilo sa
Krajčiová.
nám to hneď v prvom sete, ale to bolo z
Tréneri: Hrčková, Dobrovičová.
našej strany posledné víťazstvo v tomto
zápase. Napriek tomu si dievčatá zaslúžia
Žiarske kadetky vycestovali na pôdu pochvalu za doteraz najlepšie odvedený
tabuľkovo vyššie umiestneného výkon v oboch zápasoch.
súpera do Poltára. Prvý zápas bol,

Vyrovnané zápasy s vekovo starším súperom
BASKETBAL – ŽIACI – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED

MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica (st. žiaci) 63:60 (20:13,
40:36, 50:48)
Body: Kucej 20 b., Grochal 12 b., Novák 9
b., Babiak 8 b., Greguš 5 b., Matuška 5 b.,
Golebiowski 4 b.
Hrali: Barcík, Truben, Bajnok, Švec, Király,
Lehotský.
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica (st. žiaci) 52:77 (17:16,
29:33, 34:62)

Body: Greguš 17, Matuška 11, Kucej 8,
Grochal 6, Golebiowski 4, Švec 3, Babiak
2, Bajnok 1.
Hrali: Barcík, Truben, Király, Lehotský,
Novák.
Žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom nastúpili na domácej palubovke v dohrávke
proti družstvu starších žiakov z Banskej Bystrice.
Prvý zápas chlapci zvládli na jednotku
a súpera zdolali o 3 body. V druhom zá-

pase Žiarčania držali krok so súperom
do polčasu, ktorý prehrali len o 4 body.
Do hry sa zapojili všetci hráči, ktorí však
nedokázali zastaviť vyspelejšieho súpera,
ktorého niektorí hráči už minulú sezónu
hrali celoslovenskú ligu za starších žiakov.
Nebyť zdravotných problémov pred zápasom ako aj počas zápasu, mohol byť aj
druhý zápas oveľa vyrovnanejší.
Juraj Horváth, tréner a Tomáš Fábry,
asistent

Zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom –
BKM Dolný Kubín 91:2 (42:0)
Body: Tončík 28 b., Kňažko 14 b., Galko,
Melaga, a Köppl po 8 b., A. Barcík 7 b.,
Krestianko 6 b., Vonkomer a Štefanča 4
b., Fáber a Jozefčák po 2 b.
Zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom –
BKM Dolný Kubín 94:4 (43:1)
Body: Tončík 27 b., Štefanča 20 b.,
Galko a Kňažko po 18 b., Melaga 6 b.,
J.Barcík a Krestianko po 2 b., Fáber 1 b.
Žiarčania privítali na domácej pôde
hráčov z Dolného Kubína. Výsledky

zápasov svedčia o tom, že súpera
sme ľahko zdolali.
Možnosť zahrať si dostali aj hráči,
ktorí v ťažších zápasoch hrajú menej.
K dosiahnutiu vytúženej stovky
nám zabránila naša pretrvávajúca
neschopnosť úspešne zakončiť útok.
Svedčí o tom i viac ako 40 zahodených
príležitostí len v prvom zápase. Máme
na čom pracovať, lebo budúci súper už
nebude taká „malina“.
Valéria Fridrichová, trénerka
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Žiarski karatisti sa na domácej pôde prebojovali
na čelo tabuľky
KARATE

V sobotu 7. novembra sa v Žiari nad
Hronom uskutočnili Majstrovstvá
Stredoslovenského zväzu karate kadetov a juniorov spoločne s 1. kolom
Pohára mládeže Stredoslovenského
zväzu karate.
Súťaž bola otvorená, a tak sa na nej
zúčastnilo rekordných 462 pretekárov
zo 44 klubov z celého Slovenska. Svedčí
to o tom, že súťaž je kvalitne pripravená zo strany Karate klubu MŠK Žiar
nad Hronom v spolupráci s MsKC Žiar
nad Hronom a pretekári sa radi na ňu
každoročne vracajú.
Súčasťou súťaže bol aj Pohár primátora mesta, ktorý si tento rok odniesli
karatisti z Kachi Nitra. V bodovacej súťaži
po prvom kole sú na čele tabuľky naši
karatisti z MŠK Žiar nad Hronom spolu s
Kachi Nitra (44 bodov), na chrbát im ale
dýcha Športová škola karate Prievidza
(43 bodov).
V juniorských a kadetských kategóriách
sa bojovalo o postup na decembrové
Majstrovstvá Slovenska. Žiarčanom
sa opäť darilo. Tituly majstrov
Stredoslovenského zväzu karate si
vybojovali vo svojich kategóriách
Aris Nikolas Čela, Nina Jelžová, Natália Rajčanová a Michal Výrostko.
V žiackych kategóriách zostal bez
prehry v súborných cvičeniach kata

Športovec mesta
za rok 2015
Mesto
Žiar
nad
Hronom
každoročne organizuje oceňovanie
najúspešnejších športovcov mesta
za uplynulé obdobie. Slávnostné
ocenenie Športovec mesta Žiar nad
Hronom za rok 2015 sa uskutoční
23. februára 2016 o 16.00 hod.
v Hlavnej sále MsKC.
Ocenenie Športovec mesta za rok 2015
Návrhy na ocenenia podávajú športové

Pozývame vás
na majstrovské
zápasy basketbalových tímov,
ktoré sa odohrajú v sobotu
21. novembra
a v nedeľu 22.
novembra v ZUS
aréne v Žiari nad Hronom.

TN a ZA ŽIACI
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza o 13.30 hod. a o 15.00
hod.
Majstrovský zápas 1. Liga MUŽI –
skupina VÝCHOD
MŠK BK Žiar nad Hronom – PU Akademik Prešov A o 18.00 hod.
NEDEĽA 22. NOVEMBRA

Žiarčania vybojovali 5 x zlato, 10 x striebro a 9 x bronz.
Šimon Sečkár. Celkovo si Žiarčania vy- Laurov – kumite, 2. miesto, Dušan Ličko
bojovali 5 zlatých, 10 strieborných a – kata, 3. miesto, Matúš Matuška – ku9 bronzových umiestnení.
(KK MŠK) mite, 3. miesto, Nela Mladenovič – kata,
3. miesto, Natália Rajčanová – kumite,
1. miesto, Peter Riško – kata, 3. miesto,
Výsledky Žiarčanov
Aris Nikolas Čela – kumite, 1. miesto, Šimon Sečkár – kata, 1. miesto, Ester
Urban Beňo – kumite, 3. miesto, Adam Šišková – kata, 2. miesto, Erik Sklenka –
Dolnický - kumite, 3. miesto, Ivana kumite, 3. miesto, Martina Tatárová – kuGahírová - kata, 2. miesto a kumite, mite, 2. miesto, Zdenko Vanka – kumite,
2. miesto, Karolína Hanáková - kumite, 2. miesto, Veronika Víglašská – kumite,
2. miesto, Nina Jelžová – kumite, 1. mies- 3. miesto, Natália Volfová – kumite,
to, Adam Krátky - kumite, 3. miesto, Rad- 2. miesto, Michal Výrostko – kumite,
ka Kučerová – kumite, 2. miesto, Milan 1. miesto a Peter Zajko – kata, 2. miesto.

FUTBAL – DOXXBET LIGA

V 16. kole Doxxbet ligy zvíťazili futbalisti Pohronia nad rezervou Spartaka Trnava 2:0 a po zaváhaní Borčíc
poskočili v tabuľke už na prvé miesto.
Po výbornom výkone v pohári
pokračovali futbalisti Pohronia v
nastúpenom trende aj v City Aréne
a trnavskú rezervu zdolali 2:0. Už v 8.
min. ostal sám na jedenástke Abrahám

na basketbalové majstrovské zápasy

SOBOTA 21. NOVEMBRA

Zaslúžené víťazstvo proti Trnave vynieslo Pohronie na prvé miesto tabuľky
16. kolo: Trnava B – FK Pohronie 0:2
(0:0)
Góly: 78. M. Páleník, 82. Poliaček
Zostava FK Pohronie: Plach – Hatok,
Nosko, Gregáň (65. Zuziak), Prikryl,
Frimmel, Garaj (88. Ceplák), Abrahám
(76. M. Páleník), Paraj, Poliaček, Sojka.

Pozvánka

a z otočky natiahol Kneževiča. V 12. min.
ušiel po krídle Abrahám, ktorý našiel
Garaja, no ten sám pred brankárom
zakončoval vedľa. V 30. min. z nevinnej
akcie nastrelil brvno Paraj. V 42. min.
center Hatoka poslal Abrahám hlavou
tesne vedľa. Domáci pohrozili v 44. min.,
keď po krídle ušiel Pikulík, ktorý priťukol
Královičovi, no ten trafil loptu zle. Aj v
druhom polčase hrali Pohrončania
dobre a v 63. min. center Poliačeka
hlavičkoval Abrahám, ale Kneževič
loptu zázračne vyrazil nad brvno. V 78.
min. však nacentroval Hatok a Páleník
hlavou otvoril skóre - 0:1. O päť minút si
pripravil za šestnástkou loptu Poliaček,
ktorý nádherne obstrelil všetko pred se-

bou a bolo 0:2. V 86. min. ušiel domácim
Garaj, ale na dorážku nedotiahol Sojka.
Zaslúžené víťazstvo vynieslo Pohronie
na prvé miesto tabuľky.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

kluby, oddiely i školy. Podklady na
ocenenie je potrebné zaslať, prípadne
priniesť osobne do podateľne MsÚ najneskôr do 15. januára 2016. Adresa:
Mestský úrad – Ján Žiak, Ul. Š. Moysesa
46, 965 19 Žiar nad Hronom. Na obálku
je potrebné uviesť: Športovec mesta.
Kritériá na rozdelenie športov:
•Olympijské športy – návrh podávajú
športové kluby, oddiely.
•Školský šport (súťaže) – návrh podávajú školy. Ocenený bude tréner klubu
a učiteľ školy.
•Neolympijské športy (netradičné
športy) – návrh podávajú športové
klub, oddiely.
Podmienky:

•Vek oceneného športovca – 10 rokov
a starší.
•Športovec má trvalé bydlisko v Žiari
nad Hronom alebo súťažil a bol členom
športového klubu v meste Žiar nad
Hronom.
•Súťaž je vyhlásená pre športovcov,
ktorí súťažia v kategóriách žiaci/čky,
dorast/juniori-ky, dospelí, športový
kolektív, tréner klubu/oddielu.
•K popisu športovca – dosiahnuté
výsledky, s uvedením dátumu a miesta, kde športovec dosiahol úspech,
je potrebné doložiť výsledkovú listinu,
resp. diplom (fotokópiu).
•Najúspešnejší športovci sa vyhlasujú
bez uvedenia celkového poradia podľa

MŠK BK Žiar nad Hronom – Slávia TU
Majstrovské zápasy základnej časti Košice o 10.30 hod.
oblastných majstrovstiev krajov ZA,
TN a ZA MLADŠÍ ŽIACI
Dvojzápas oblastných majstrovstiev
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK kraja STARŠÍ MINIŽIACI sa odohrá
Liptovský Mikuláš o 10.00 hod. v sobotu 21. novembra v telocvični
a o 11.30 hod.
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Majstrovské zápasy základnej časti Prievidza o 11.00 a 12.30 hod.
oblastných majstrovstiev krajov ZA,

V pohári končíme, Slovanu Bratislava
sme podľahli o gól
FUTBAL – SLOVNAFT CUP

5. kolo: ŠK Slovan Bratislava –
FK Pohronie 1:0 (0:0)
Gól: 80. Vittek.
Zostava FK Pohronie:
Plach – Prikryl, Sojka, Nosko, Hatok –
Garaj (84. Páleník), Poliaček (84. Širáň),
Abrahám, Paraj – Frimmel, Zuziak (74.
Gregáň).
Veľký klub z hlavného mesta zdolal
Pohronie iba chudobne 1:0. Zverenci trénera Štefana Zaťka si zaslúžia
veľký obdiv.
Zápas Dávida s Goliášom – alebo
veľkomesta proti dedine. Aj tak sa dá
charakterizovať meranie síl bratislavského Slovana a Pohronia. Tí, čo čakali
jasný triumf belasých, sa však veľmi
mýlili. Favorizovaní domáci zvíťazili
iba chudobne 1:0.
V 24. min. mohli ísť do vedenia
Bratislavčania, keď sa z voleja oprel
do lopty Gorosito a mieril pod brvno,
no Plach loptu vytlačil nad. O dve
minúty neskôr mohli skóre otvoriť
aj Pohrončania, keď po ojedinelej akcii
centroval Hatok, ale loptu zrazil brániaci Zreľák. Obrovskú šancu mali hosschválených kategórií.
•Športový kolektív musí mať svoje sídlo
v meste Žiar nad Hronom.
•Členmi športového kolektívu nemusia byť občania mesta, môžu byť
i zahraniční športovci.
•Najúspešnejšie športové kolektívy sa
vyhlasujú bez uvedenia celkového poradia.
Pomocné kritériá:
•konkurencieschopnosť v jednotlivých
športoch.

tia v 31. min., keď sa v tutovke ocitol
Abrahám, no sám zoči-voči domácemu gólmanovi Greifovi nepochodil.
Do konca prvého polčasu už slabých
338 divákov gól nevidelo, a tak sa do
kabín odchádzalo za bezgólového
stavu 0:0.
Po zmene strán mal veľkú šancu
domáci Mészáros, ktorému priťukol
Vittek, no Plach výborne zmenšil strelecký uhol a loptu vyrazil na roh. Slovan mal v druhom dejstve prevahu,
no proti výborne organizovanej defenzíve hostí sa presadiť nedokázal.
Podarilo sa to až v 80. min. Vittekovi,
ktorý sa ocitol sám pred Plachom
a rozhodol o najtesnejšom triumfe
belasých. V závere sa Pohrončania
snažili poslať zápas do penaltového
rozstrelu, ale vyrovnať sa im už nepodarilo. V poslednej minúte mohli kopať
pokutový kop, no rozhodcova píšťalka
zostala nemá. Po najtesnejšej výhre
sa tak z postupu tešili Slovanisti, ale
futbalisti Pohronia sa za svoj bojovný
výkon rozhodne hanbiť nemusia.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
a starší.
•Už neaktívny funkcionár.
•Doba vykonávania práce – 15 rokov
a viac.
•Dosiahnuté výsledky klubu a oddielu
počas jeho aktívnej činnosti.

Podklady na ocenenie funkcionárov
športových klubov je potrebné
vypracovať v spolupráci s konateľom
MŠK Žiar nad Hronom a zaslať, príp.
priniesť osobne do podateľne MsÚ najneskôr do 30. novembra 2015. Adresa:
Oceňovanie funkcionárov športových Mestský úrad – Ján Žiak, Ul. Š. Moysesa
46, 965 19 Žiar nad Hronom. Na obálku
klubov
je potrebné uviesť: Funkcionár športu.
Kritériá:
•Vek oceneného funkcionára – 60 rokov

