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V tomto čísle:

V uliciach mesta pribudnú nové kamery

VOĽBY DO VÚC

V sobotu 9. novembra sme volili predsedu
a poslancov do VÚC. Mená štyroch poslancov,
ktorí budú zastupovať náš okres, sú už známe.
O predsedovi rozhodnú občania v 2. kole volieb.
Na strane 4. prinášame prehľad, ako volili Žiarčania.
SPOLOČNÉ CD ŽIARSKYCH UMELCOV

STRANA 3

Ulica SNP prešla
rekonštrukciou

V týchto dňoch sa finišuje s vydaním spoločného CD žiarskych umelcov. Do života ho v sobotu
30. novembra uvedú žiarsky primátor a riaditeľka MsKC. Strana 2.
BEZPLATNÁ WI-FI ZÓNA UŽ AJ V PARKU

Žiarčania sa najneskôr na jar budúceho roku
dočkajú bezplatného pripojenia na internet aj
v Parku Štefana Moysesa. Pre takýto krok sa vedenie mesta rozhodlo na základe požiadavky od
občanov. Strana 3.

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

0905 602 942

STRANA 2

Pred zimou
vyčistili rybník
v parku
STRANA 3

Mikulášske slávnosti
5. december od 15.00 hod.
- škriatkovské tvorivé dielne
- divadelná rozprávka
- mikulášska rozprávka
Vstup zdarma

Výhodne
vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď v hotovosti.

0905 33 23 88
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Ulica SNP dostala nový „koberec“
Pred niekoľkými dňami sa začalo
s rekonštrukciou cesty I/50 na Ulici SNP, ktorá je
v správe Slovenskej správy ciest. Práce by mali
byť ukončené do konca novembra.
Ide o prieťah mestom Žiar nad Hronom v celkovej dĺžke 1800 metrov. V úseku sa opravovali
oba jazdné pruhy. Rekonštrukcia mala niekoľko
etáp a technologických postupov. „Najskôr naši
pracovníci ofrézovali asfaltové vrstvy, očistila
sa frézovaná plocha a na to sa použil spojovací
postrek z asfaltovej emulzie,“ uviedla pre Mestské
noviny hovorkyňa SSC, Zuzana Hromcová a ďalej
spresnila: „Neskôr sme použili pokládku obrusnej
vrstvy s hrúbkou 5 centimetrov a pracovné škáry
sme ošetrili pružnou asfaltovou zálievkou. Súčasťou
opráv bola aj výšková úprava poklopov a uličných
vpustí a výmena poškodených dopravných značiek
a bezpečnostných zariadení.“
Obnovilo sa tiež vodorovné dopravné značenie,

počas samotných prác bolo osadené dočasné dopravné značenie a merač rýchlosti. „Celková cena
za uskutočnené práce predstavuje sumu 359 520
eur,“ doplnila informácie Zuzana Hromcová.
Predpokladaný termín ukončenia prác bol
stanovený na 15. novembra na živičné opravy a
na ostatné práce (výmena dopravných zariadení a
bezpečnostných zariadení) na 30. november.
(li)

Žiarski umelci majú spoločné cédečko
V týchto dňoch sa pripravuje spoločné CD
žiarskych umelcov. Do „života“ bude uvedené
v sobotu 30. novembra.
V rámci CD sa predstaví takmer celá žiarska pop,
rock, folk a underground scéna. „Na začiatku sme oslovili všetkých umelcov, nie každý však mal záujem a
zareagoval, ale s výsledkom sme nadmieru spokojní.
Veľmi ma však teší, že účasť prijali tí najlepší muzikanti rôznych žánrov,“ netají spokojnosť producent
žiarskeho Mestského kultúrneho centra, Janko Kulich a dodáva: „Vydanie CD je vyvrcholením projektu
Made in ZH, ktorým sme žiarskym umelcom sľúbili,
že im dáme akcie, na ktorých sa budú môcť ukázať a
umožníme im fúzie s osobnosťami hudobnej scény.“
Takými boli napríklad Cimbalová hudba – Babjak,
Sitňan – Iné kafe či Banda Americano – Lipa. Žiarske
Céčko tiež domácim umelcom pomohlo urobiť nahrávky, prispelo im na nahrávanie, ocenení boli na
City feste pred tisíckami divákov a ich tvorbu ponúklo celému Slovensku.

CD rozošlú do všetkých
slovenských agentúr
Pripravované CD sa nahrávalo ešte vo februári v
priestoroch MsKC, ktoré osloveným a vybraným
umelcom hradilo 50 percent z nahrávacej ceny. „O
nahrávanie, mix a mastering sa postaral výborný
prievidzský muzikant Vlado Leškovský, známy zo
spolupráce s gitarovým mágom René Lackom či
žiarskou Ivanou Kováčovou. Niektorí umelci dodali
skladby nahraté vo vlastnej réžii,“ vysvetľuje ďalej
Janko Kulich.
Ako sa ďalej dozvedáme, spoločné CD žiarskych
umelcov vzniklo najmä z toho dôvodu, že bude
začiatkom budúceho roku rozoslané do všetkých
kultúrnych domov a agentúr na Slovensku s cieľom
pomôcť domácim umelcom s marketingom a šíriť
umenie týchto skvelých muzikantov a textárov.

„V Žiari je množstvo talentov a verím, že práve takáto
stopa je tým pravým a dobrým krokom. Okrem toho
budú tieto CD-čka vyrobené aj ako upomienkové
a propagačné materiály mesta Žiar nad Hronom,“
konkretizuje Kulich s tým, že toto CD bude nepredajné. Nový hudobný nosič žiarskej tvorby sa práve
v týchto dňoch dokončuje po vizuálnej stránke, o
grafiku – cover CD sa postará Michal Černaj z Novej
Komunity. Obal CD bude obsahovať aj základné informácie o umelcoch, ich fotky a priame kontakty.
„CD Made in ZH, tak sa bude volať, uvedieme do
života v sobotu 30. novembra o 18-tej hodine vo
Výstavnej sále v žiarskom Mestskom kultúrnom
centre. Pokrstia ho spolu so všetkými muzikantmi
primátor mesta Peter Antal a riaditeľka MsKC Michaela Pribilincová. Vybral som ich ako producent
celého CD z jednoduchého dôvodu – práve vďaka
nim projekt Made in ZH stále funguje, pomáha
hľadať a podporovať talenty, oceňovať ich a dávať
im príležitosť hrať. Krst bude spojený aj s koncertom
úžasnej žiarskej skupiny Banda Americano, ktorá
je pýchou mesta a pre muzikantov je pripravené
pokračovanie osláv v podobe muzikantskej noci a
workshopu. Sme však vďační aj za každoročnú podporu Nadácie ZSNP a Slovalco. Toto CD tiež finančne
podporil aj viceprimátor mesta Emil Vozár.“
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POZVÁNKA

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 28. novembra 2013
(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 rok
2014.
a) Informácia o plnení rozpočtu mesta,
b) Návrh viacročného rozpočtu MsKC,
c) Stanovisko HKM k návrhu viacročného
rozpočtu mesta na roky 2014-2016,
d) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky
2014-2016.
5. Informácia o projektoch.
6. Správa o sociálnej pomoci a sociálnych
službách poskytovaných občanom mesta ZH
v roku 2013.
7. Informácia a vyhodnotenie práce
s mládežou.
8. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013
o určení výšky finančných prostriedkov.
a) VZN o miestnych daniach,
b) Protest prokurátora.
9. Správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu mesta ZH.
10. Interpelácie poslancov.
11. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
12. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

DVD kompilácia pre folkloristov
Ako sme už spomenuli, pri tvorbe CD oslovil
producent všetkých muzikantov, o ktorých vedel, dopočul sa o nich a takých, ktorí majú vlastnú
tvorbu, alebo chcú spievať aj v budúcnosti. „Každá
kapela či umelec si vybral skladbu podľa svojho gusta. Nezasahovali sme do výberu, nakoľko ide o ich
vlastnú prezentáciu. Uvedomujeme si tiež fakt, že
niečo podobné by si zaslúžili aj naši folkloristi a tým
myslíme MSS Sekera, FS Hron, cimbalovú

hudbu, ženskú spevácku skupinu Hron, Hronček
a Hroniarik. Uvažujeme preto aj nad podporou a
nahrávkami týchto formácií, avšak v DVD podobe.
Projekt je momentálne v úvodnej fáze,“ prezrádza
Janko Kulich.
Celý projekt Made in ZH, vrátane ocenení Zlatý
klinec na City feste a niekoľkodňového nahrávania,
následnej výroby nosičov, krstu a proma vyšiel na
sumu 1000 eur, ktorá je súčasťou rozpočtu MsKC na
rok 2013.
(li)

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar
nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom... Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom
EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@ziar.sk, foto: Dušan Petho. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Versus, a.s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika
k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

noviny.ziar.sk

Mestské noviny | 19. november 2013

Bezplatný internet už aj
v žiarskom parku
Už niekoľko mesiacov je na žiarskom námestí
zadarmo sprístupnená wi-fi zóna. Najneskôr
na jar sa bezplatného pripojenia na internet
dočkajú aj návštevníci historického Parku
Štefana Moysesa.
Vedenie mesta sa pre sprístupnenie wi-fi zóny
v parku rozhodlo po tom, ako dostalo podnety od
samotných občanov. „Pre takýto krok sme sa rozhodli aj z toho dôvodu, že park navštevuje čoraz
viac obyvateľov a medzi nimi sú aj takí, ktorí by
počas pobytu v ňom využili aj pripojenie na internet,“ vysvetlil hovorca žiarskeho magistrátu, Martin Baláž. Návštevníci parku sa tak budú môcť už
najneskôr na jar budúceho roku bezplatne pripojiť
na internet, či už zo svojich smartfónov, mobilných telefónov alebo cez notebook. „Samozrejme,
podobne ako je tomu aj v centre mesta, užívatelia
internetu nebudú môcť sťahovať veľké objemy
dát,“ dodal hovorca mesta.
Niektorí obyvatelia tento krok žiarskej radnice
vítajú, iní sa s ním nestotožňujú. Ako však na sociálnej sieti napísala Lila: „Určite sa táto myšlienka
stretne s mnohými, či už pozitívnymi, alebo
negatívnymi názormi. Nikdy sa nedá rovnako
vyhovieť každému. Na jednej strane oceňujem
túto inovatívnu myšlienku, no na druhej strane
súhlasím aj s ostatnými komentármi.“
Keďže sa pred niekoľkými dňami začalo s výkopovými prácami potrebnými na zavedenie kamerového systému do parku, súbežne s nimi prebiehajú aj práce na pripojení k internetu.
(li)
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Mesto rozširuje kamerový
systém
Okrem rekonštrukčným prác, ktoré súvisia so
znovuspustením fontány v Parku Štefana Moysesa, sa v tejto časti mesta realizujú aj práce pre
zavedenie kamerového systému. Nové kamery
však pribudnú aj v uliciach mesta.
„Nové kamery budú v Parku Štefana Moysesa
nainštalované v časti pri mini ZOO a monitorovať
budú aj exteriérové fitnescentrum,“ informuje
primátor mesta, Peter Antal. Ako ďalej dodáva,
v priebehu decembra budú ukončené práce na kamerovom systéme aj na Ulici Dukelských hrdinov, na
Ulici Chrásteka a z budovy súdu sa bude otočnou kamerou sledovať aj námestie a priestor v okolí hotela
Luna, ako aj ulice v tejto časti mesta.
Tak ako ostatné monitorované časti mesta, aj tieto lokality budú pod 24-hodinovým dohľadom.
„Hlavné monitorovacie pracovisko budú mať pod
dohľadom, tak ako doteraz, mestskí policajti. Zavedením nových kamier v meste chceme objekty
nielen chrániť, ale aj zamedziť do nich vstup nepovolaným a nežiaducim osobám,“ spresňuje žiarsky
primátor. Kamery budú využívať technológiu,
ktorá umožňuje snímanie priestoru a objektov aj
v noci a za zníženej viditeľnosti. „V prípade potreby
budeme môcť sústavu kamier doplniť o ďalšie statické alebo otočné kamery,“ dodáva Peter Antal.
Na budúci rok vedenie mesta plánuje vytvoriť
chránenú dielňu a zamestnať v nej ľudí, ktorí budú
zábery z kamier v meste sledovať.
(li)

Výlov rýb pred zimným
obdobím
V sobotu 9. novembra sa v rybníku v Parku
Štefana Moysesa uskutočnil výlov rýb. Pri tejto príležitosti mestské Technické služby celý
rybník aj vyčistili a zbavili ho nečistôt.
Výlov rýb sa uskutočnil v súčinnosti so Slovenským rybárskym zväzom. „Vždy na jeseň,
pred zimným obdobím, sa robí výlov pstruhovitých rýb,“ vysvetľuje Peter Jagoš z mestskej
eseročky a dodáva: „Výlov rýb robili skúsení rybári. Pstruhovité ryby sme ešte v ten deň predali.
Nežiaduce jedince sme odchytili a následne vypustili do Hrona.“ Aby mohli byť pstruhy opäť na
jar do rybníka nasadené, pracovníci technických
služieb pred zimným obdobím prečistili aj rybník. „Naviezol sa nový štrk, čím sme upravili dno
rybníka. Do jazierka sme urobili aj nový prítok,
aby bolo celé lepšie okysličované,“ konkretizuje
ďalej Peter Jagoš.
Oplotený je už celý park
Mestské Technické služby v týchto dňoch
ukončili aj práce na osadení nového oplotenia
Parku Štefana Moysesa.
Park bol od Lutilského potoka otvorený. Mnohokrát sa preto stávalo, že aj po jeho uzatvorení
vo večerných hodinách sa v jeho areáli pohybovali a zdržiavali nežiaduce osoby. Nové oplotenie pracovníci technických služieb napojili už
na existujúci plot od kúpaliska a od mini ZOO. (li)

Prokuratúra podnet žiarskych poslancov prešetrí
V utorok 12. novembra podali poslanci Norbert Nagy a Peter Dubeň podnet na Okresnú
prokuratúru v Žiari nad Hronom na prešetrenie
zákonnosti vykonávania funkcie hlavného kontrolóra mesta.
Dôvodom na podnet bola podľa poslancov
tá skutočnosť, že hlavná kontrolórka mesta
podľa oficiálnych uznesení MsZ v Žiari nad Hronom (č. 57/2008 a č. 81/2008) a podľa obecného
zastupiteľstva v blízkej obci (č. 53/2011) vykonáva
už dlhšiu dobu okrem funkcie kontrolórky mesta
na plný úväzok aj funkciu kontrolórky v blízkej obci
na 0,2 úväzok. „Hlavná kontrolórka mesta je zamestnancom mesta Žiar nad Hronom a má s ním pracovno-právny vzťah, v zmysle zákona však podlieha
Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom,“ píše
vo svojom vyjadrení Norbert Nagy a pokračuje:
„V pondelok 11. novembra sme s Petrom Dubeňom
navštívili primátora mesta a ten nám potvrdil, že
kontrolórka k dnešnému dňu nemá žiadny súhlas
MsZ, rovnako mesto Žiar nad Hronom nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tomto s dotknutou blízkou
obcou. To však ukladá Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Nie som
právnik, rovnako ako ani moji kolegovia poslanci.
Záleží nám však všetkým ako zvoleným zástupcom
občanov mesta na dodržiavaní zákonov v našom
meste. Obzvlášť pri vykonávaní funkcie hlavného
kontrolóra mesta, ktorý má kontrolu zákonnosti ako
hlavnú náplň práce.“
Informáciu o podaní podnetu nám potvrdil
aj
hovorca
Krajskej
prokuratúry
v Banskej Bystrici, Ivan Vozár: „Okresná
prokuratúra Žiar nad Hronom dňa 12.11.2013 zaevidovala podnet poslancov Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom, v ktorom poukazujú
na skutočnosť, že hlavná kontrolórka mesta
vykonáva túto funkciu súbežne aj v obci Lutila, čo
považujú za nezákonnosť. Na základe tohto pod-

netu si okresná prokurátorka v Žiari nad Hronom
vyžiadala potrebný spisový materiál, po preskúmaní
ktorého o podnete rozhodne.“
Kontrolórka si chybu priznala, podľa nej však mestu škodu nespôsobila
O situácii poslanci informovali aj primátora Petra
Antala. „Ak zákon hovorí, že inú zárobkovú činnosť
má hlavnému kontrolórovi mesta schvaľovať
príslušné mestské zastupiteľstvo, tak určite si to kontrolórka mala dať poslancom schváliť,“ skonštatoval
primátor a dodal: „Určite je potrebné dať celú vec
do poriadku. Na druhej strane, nevnímam to ako
zásadný problém, ktorý by ovplyvnil jej prácu alebo
výsledok jej činnosti.“ Svoje stanovisko k celému
problému poskytla aj Eva Vincentová, hlavná
kontrolórka mesta. Podľa nej obce často nemajú
na to, aby na plný úväzok držali a platili funkciu hlavného kontrolóra obce, a preto aby dodržali
literu zákona, uzatvárajú pracovnú zmluvu na túto
funkciu na menší úväzok. „V roku 2011 som sa prihlásila do výberového konania v obci Lutila, ktoré
som následne vyhrala, aby som na 0,2 úväzku
vykonávala pre susednú obec kontrolnú činnosť,“
uviedla vo svojom vyjadrení a dodala: „Vykonávam ju od 15.7. 2011 a dostávam za to mesačnú
odmenu 166 eur v čistom. To, že som nežiadala
o súhlas MsZ v Žiari nad Hronom, považujem za
svoju chybu, ktorú ľutujem a potrebné kroky mám
pripravené už na najbližšie rokovanie MsZ. Viem, že
zákon hovorí, že inú zárobkovú činnosť hlavného
kontrolóra musí odsúhlasiť MsZ. Avšak myslela
som, že vykonávanie tej istej funkcie na drobný
úväzok pre susednú obec nie je tzv. „inou zárobkovou činnosťou“, čo je v zákone uvedené, a teda
dať si to odsúhlasiť poslancami MsZ. Tento omyl
ľutujem a ospravedlňujem sa zaň. Na druhej strane
som si nie vedomá, že by som mestu Žiar nad Hronom alebo jeho predstaviteľov mojim omylom spôsobila akúkoľvek škodu, alebo to malo nejaký vplyv
na výkon mojej práce.“
(li)
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Vedúca školskej jedálne
ocenená ministerstvom
školstva
Počas medzinárodnej konferencie o školskom
stravovaní bola ministerstvom školstva ocenená
aj Soňa Švoňavová, vedúca školskej jedálne
v Materskej škole – elokovaná trieda na Ulici A.
Kmeťa č. 11.
Ocenenie získala v kategórii Najlepší odborník
v oblasti prevencie výživou. Úspešne sa zapája aj do
rôznych súťaží z oblasti stravovania, v ktorých vyvíja
aktivity v spolupráci s učiteľkami a kuchárkami spolu
s deťmi materskej školy, prostredníctvom čoho deti
získavajú informácie o správnej výžive. Podarilo
sa jej tiež získať sponzorské prostriedky z rôznych
zdrojov na dovybavenie priestorov školskej jedálne.
Zdravú výživu propaguje Soňa Švoňavová okrem
pestrých a pre deti zaujímavých jedálnych lístkov aj
na nástenkách v materskej škole, prípadne webovej
stránke. Svoje nadšenie prenáša aj na svojich osem
kuchárok.
(li)
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Poslanci
zostávajú tí istí,
predsedu
si zvolíme
v druhom kole

BOŽENA KOVÁČOVÁ
2576 hlasov

LADISLAV KUKOLÍK
3861 hlasov
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VLADIMÍR FLIMER
2822 hlasov

DANIEL GELIEN
2592 hlasov

VOĽBY DO VÚC

V sobotu 9. novembra sa uskutočnili voľby do
zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby
predsedov samosprávnych krajov. V okrese Žiar
nad Hronom sme si volili štyroch poslancov.
V našom meste sa volilo v pätnástich volebných
okrskoch. O priazeň voličov sa na post poslanca VÚC
uchádzalo 26 kandidátov, pričom zvoliť sme si mohli
štyroch. Pozrime sa však na voľby aj v iných číslach.

Volebná účasť nižšia
ako celoslovenský priemer
V Žiari nad Hronom mohlo prísť k volebným
urnám 15 871 voličov. Možnosť voliť však využilo
iba necelých 3300 voličov, čo predstavuje 20,74 %.
Konkrétne v prípade volieb poslancov odovzdalo
platný hlas iba 3233 oprávnených osôb.
Najviac voličov je zapísaných vo 4. okrsku, kde sa
volí v Základnej škole na Ul. Dr. Janského. Z 2052
oprávnených voličov však svoj platný hlas odovzdalo iba 320, čo predstavuje 15,69 %. Naopak,
najväčšiu účasť zaznamenala volebná komisia v 2.
okrsku v Materskej škole na Rudenkovej ulici. Z 1196
voličov tu odhlasovalo a platný hlas odovzdalo 309
občanov, čo predstavuje 26,42 %. Najmenšiu volebnú účasť zaznamenala volebná komisia v 12. okrsku
v priestoroch Gymnázia M. Rúfusa na Ul. J. Kollára.
Z 1029 oprávnených voličov tu platný hlas odovzdalo 153 občanov, čo predstavuje 15,16 %.

Dôveru voličov dostali
Kukolík, Gelien, Flimer a Kováčová
Z 26 kandidátov na post poslanca sa v našom
okrese volili štyria zástupcovia. Najviac hlasov vo
všetkých 15 okrskoch získal žiarsky lekár a primár
OAIM, Ladislav Kukolík. V Žiari nad Hronom mu svoj

hlas odovzdalo 1736 voličov, čo je 17,22 %.
Na druhom mieste s 915 hlasmi skončil starosta
Slaskej, Daniel Gelien. Tretí, koho voliči do VÚC
prekrúžkovali, bol ďalší lekár, Vladimír Flimer. Svoj
hlas mu odovzdalo 909 voličov, čo predstavuje
9,02 %. Štvrté miesto obsadila starostka Janovej Lehoty, Božena Kováčová. Od voličov dostala 842 hlasov, čo je 8,35 %.
Zloženie poslancov sa teda nemení, opäť nás budú
zastupovať dvaja lekári a dvaja starostovia.
Do prvej desiatky sa ešte prekrúžkovali viceprimátor mesta Emil Vozár, konateľ MŠK Jozef Tomčáni,
starosta Starej Kremničky Dušan Rajčan, poslankyňa
MsZ Mária Biesová, lekár a poslanec MsZ Richard
Rišňovský a advokátka Lívia Kosťová.

O predsedovi rozhodneme
v druhom kole
V prvom kole sa o post predsedu VÚC uchádzalo
11 kandidátov. Keďže ani jeden z nich nezískal
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, o víťazovi sa
rozhodne až v druhom kole. To sa uskutoční v sobotu 23. novembra. V druhom kole sa budú o priazeň
voličov uchádzať Vladimír Maňka a Marian Kotleba.
Rovnako ako v celom Banskobystrickom kraji, aj
v našom meste získali hlasy potrebné do druhého
kola práve títo kandidáti. Vladimírovi Maňkovi
odovzdalo svoj hlas 1605 Žiarčanov, čo predstavuje 52,18 %. Marian Kotleba skončil so 630 hlasmi
a 20,48 % na druhom mieste. Na treťom mieste
skončil Ľudovít Kaník. Tomu odovzdalo svoj hlas 395
obyvateľov mesta, čo predstavuje 12,84 %.
Aj keď vo všetkých volebných okrskoch v meste
vyhral jednoznačne Vladimír Maňka, v dvoch z nich
delilo Kotlebu od prvého miesta iba 14 hlasov.
V 1. okrsku, ktorý sa nachádza v Základnej škole
na Ul. A. Kmeťa získal Maňka 82 hlasov a Kotleba
68. V 11. volebnom okrsku, ktorý je v priestoroch
Stavebného bytového družstva Pod Donátom, podporilo Maňku 91 voličov a Kotlebu 77.

Maňka versus Kotleba
Voľby do VÚC sa konali na celom území Slovenska.
V ôsmich krajoch je spolu 5932 volebných okrskov,
v ktorých je zapísaných 4 463 039 voličov. Odvoliť
ich však prišlo iba 897 536, čo predstavuje 20,11 %
účasť. Vo všetkých krajoch občania dokopy volili 408
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21,30 %
MARIÁN KOTLEBA
26 251 hlasov

49,47 %
VLADIMÍR MAŇKA
60 960 hlasov

poslancov.
V Banskobystrickom kraji máme 912 volebných
okrskoch, v ktorých je zapísaných spolu 530 301
oprávnených voličov. Vo voľbách bolo odovzdaných 130 435 obálok, čo predstavuje 24,59 %
účasť. Súčasný predseda BBSK Vladimír Maňka získal v kraji 60 960 hlasov, čo je 49,47 %. Na druhom
mieste skončil Marián Kotleba s 26 251 hlasmi, čo
predstavuje 21,30 %. Kým o predsedovi zatiaľ nie
je rozhodnuté, do poslaneckých lavíc si zasadne 49
poslancov.
V žiarskom okrese máme 55 volebných okrskov,
v ktorých je zapísaných 39 057 oprávnených voličov.
V sobotňajších voľbách do VÚC prišlo odvoliť 9054
voličov, čo predstavuje 23,18 % účasť. Z toho však
na voľby predsedu bolo platných iba 8554 hlasov
a pri voľbe poslancov bolo odovzdaných platných
obálok 8857.
Rovnako ako v našom meste, aj v celom okrese
dopadli voľby poslancov rovnako. Zmenilo sa iba
poradie. Najviac, až 3861 hlasov, získal Ladislav Kukolík. Na druhom mieste s 2822 hlasmi skončil Vladimír Flimer, na treťom s 2592 hlasmi Daniel Gelien
a štvrtá Božena Kováčová získala 2576 hlasov. (li)
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Fínska strašidelná senzácia exkluzívne v Žiari

Metalový Mikuláš zanechá darček aj v našom meste
V Žiari nad Hronom sa už 7. decembra predstaví heavy metalová skupina z Fínska, Lordi.
Ceny vstupeniek budú od 17 eur, kúpiť si ich budete môcť aj v predpredaji.
Fínski hudobníci pred niekoľkými rokmi vyhrali
známu súťaž Eurovízia, čím sa dostali do povedomia aj tým, ktorí metalovú hudbu nepoznajú
a nepočúvajú. Kapela bola dovtedy známa hlavne
vo Fínsku a v západnej Európe, ale po výhre sa
stala celosvetovou atrakciou. Senzáciu podporila
aj vizuálna stránka tohto diania, ale asi to nebolo
len strašidelnými maskami, že príjemná melodická
muzika vyhrala nad zvyšnou ponúkanou na tomto
televíznom festivale. Na Slovensku tento raz Mikuláš
prinesie darček aj do Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom, aby sme si ho rozbalili hneď
nasledujúci deň, a to v podobe niekoľkých kapiel a
strhujúcej javiskovej a hudobnej show práve v podaní Lordov.
Slovenská zastávka v Žiari nad Hronom bude

jedinou na ich aktuálnom turné nazvanom podľa
posledného albumu To Beast Or Not To Beast nazvanom Beast Of Not Tour Beast 2013 Tour.
Koncert Lordi však nebude vystúpením jednej
kapely. S kapelou v rámci turné prídu aj dvaja ich
hostia. Podrobnosti budeme vedieť v blízkej dobe.
Zaujímavosťou je aj to, že kapela ku svojej show
poslala aj zoznam techniky a svetelného parku,
ktorý je v konečnom dôsledku tak veľký a náročný,
že jeho cena presahuje vysoko honorár kapely.
Kvôli tomu, že hudobníkom býva v maskách asi
poriadne horúco, čo znásobujú aj svetlá a svetelné
efekty, kapela žiada aj nemálo výkonných ventilátorov k chladeniu svojich členov.
Tešiť sa môžete aj na ďalšie prekvapenie k tejto akcii, sledujte preto hudobné správy na spriaznených
weboch ako www.valhalla.sk alebo stránku mesta
www.ziar.sk a www.epg.sk.
Z domácej scény sa v rámci koncertu predstaví
skupina Ravenclaw z Košíc, ktorá je zoskupená okolo

Veria v prírodu
Ešte v polovici októbra zorganizovali Žiarčania
Patrik Kukla a Martin Fáber v Šášovskom
Podhradí zber smetí a odstránenie čiernych skládok. Akciu si zopakovali aj začiatkom novembra,
kedy sa k nim pripojilo 17 dobrovoľníkov.
V októbri sa Patrikovi a Martinovi spolu s ostatnými dobrovoľníkmi podarilo vyčistiť približne
10 hektárov lesného porastu, kedy sa vyzbieralo
18 vriec odpadkov. „Už od začiatku sme vedeli, že
nezostaneme len pri jednorazovom čistení,“ hovorí
Patrik Kukla a dodáva: „Chceme vyčistiť najskôr lesy
v okolí Šášovského Podhradia a neskôr pokračovať
do ďalších častí nášho okresu.“
Počas druhého čistenia vyzbierali tiež mnoho vriec
odpadkov, a to v okolí Šášovského hradu. „Chodievame často pracovať do lesa a nepáči sa nám, že
je v ňom stále veľa zbytočných smetí, ktoré tam ľudia
po sebe nechávajú. Chceme mať prírodu čistú, preto
sme prišli s myšlienkou zorganizovať podľa možností
čo najviac ľudí pohromade a pustiť sa spoločne do
upratovania,“ hovorí ďalej Patrik a Martin ho dopĺňa:

VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

„Šášovské Podhradie je moje bydlisko. Poznám to tu
ako svoju dlaň, preto sme sa s Paťom rozhodli začať
práve tu.“ Na oboch akciách sa spolu s nimi zúčastnili
aj ich kamaráti a známi. Spolu sa tak na oboch
čisteniach vystriedalo približne 20 ľudí. „Vyzbierali
sme asi tak 40 vriec odpadkov na veľkej ploche lesa.
Našim zámerom je určite v akcii pokračovať. Či to
bude ešte tento rok, záleží na počasí. V snehu by to
zrejme nešlo, ale od jari pokračujeme v plnom nasadení,“ sľubuje Patrik. Chlapci zatiaľ o svojich aktivitách priateľov informujú iba prostredníctvom sociálnej siete. Nájdete ich tam pod názvom In nature we
believe (Veríme v prírodu).
(li)

Spoločnosť K-Systém podporila žiarske Céčko
Začiatkom septembra
nadviazalo žiarske Mestské kultúrne centrum
spoluprácu so žiarskou
firmou K-Systém.
Keďže sa spoločnosť
zaoberá okrem iného
aj výrobou žalúzií, vedenie MsKC ju oslovila so žiadosťou o sponzoring vo forme výroby
a inštalácie vertikálnych žalúzií do detského
kútika. „Naša ponuka ich okamžite oslovila
a veľmi radi nás podporili,“ hovorí Zuzana
Balážová z MsKC a dodáva: „Hneď po inštalácii
farebných a hravých žalúzií v detskom kútiku
sme sa dohodli na ďalšom kroku, čo bolo osadenie horizontálnych žalúzií do Výstavnej siene
MsKC na desať okien.“ Ako poďakovanie získala
spoločnosť K-Systém priestor na reklamu, a to na
vstupenkách na všetky podujatia a tiež ich žiarske
MsKC bude propagovať na svojich podujatiach či
formou stáleho banneru v MsKC. „K-Systém má
záujem prehĺbiť vzťahy s mestom a sú radi, že

skromného, ale veľmi talentovaného speváka Maťa
Valisku. Zoznámite sa s nimi práve v Žiari.
„Ceny vstupeniek budú už od 17 eur, ich predpredaj začne už čoskoro,“ sľubuje producent žiarskeho
MsKC, Janko Kulich a dodáva: „Sme veľmi radi, že
sa nám opäť podarilo pre Žiarčanov získať niečo
výnimočné. Koncert sa koná vďaka spolupráci
s agentúrou EPG, v rámci ktorej sme v minulosti
dokázali do nášho mesta priniesť také metalové
hviezdy ako boli Tarja Turunen či Hammerfall. Spolupráca s EPG by mala v budúcom roku pokračovať
ďalšími koncertmi zvučných svetových mien.“ (li)

môžu takouto formou pomôcť a my im ďakujeme,
že nám pomohli zveľadiť naše priestory,“ uzatvára
Zuzana Balážová.
Spoločnosť K-Systém pôsobí v žiarskom regióne
od samotného vzniku, a to od roku 1991.„Vzhľadom
na veľkosť našej spoločnosti zamestnávame 99
percent ľudí práve z regiónu Žiar nad Hronom
a okolie,“ hovorí Andrea Kúdelová, vedúca divízie
obchod a marketing K-System a dodáva: Napriek
tomu, že v tejto dobe sú všetky spoločnosti nútené
šetriť, a nie je tomu inak ani u nás, vedeli sme, že
naše výrobky môžu pomôcť na správnom mieste.
Narozdiel od iných žiadostí, v ktorých nás často
žiadajú iba o finančné príspevky, Zuzana Balážová
z MsKC jasne definovala svoju požiadavku vo forme
dodávky našich výrobkov. Som presvedčená, že aj
v budúcnosti budeme v rámci našich možností
pomáhať nášmu regiónu.“ Žiarska spoločnosť už
aj v minulosti pomohla podobným spôsobom,
napríklad žiarskej nemocnici či žiarskej Materskej
škole. Pravidelne tiež podporuje športové podujatia, najmä žiarsky Streetball alebo motocross v Lov
čici.
(li)
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Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z.
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku,
v znení neskorších právnych predpisov vám oznamujeme, že v sobotu 23. novembra 2013 v čase
od 7. 00 do 22. 00 hod. sa bude konať druhé kolo
volieb na predsedu samosprávnych krajov.
Miesta volebných okrskov zostávajú nezmenené.
V našom meste máme 15 okrskov:
1. Základná škola , Ul. A. Kmeťa 4
2. MŠ, Ul. Rudenkova 1
3. Pohronské osvet. stred., Ul. Duk. hrdinov 21
4. Základná škola, Ul. Dr. Janského 2
5. Dom kultúry, Nám. MS 23
6. Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17
7. Súkr. stredná odb. škola technická, Dr. Janského 10
8. MsKC, Ul. SNP 119
9. Základná škola, Ul. Jilemnického 2
10. Základná škola, Ul. Jilemnického 2
11.Stav. bytové družstvo, Ul. Pod Donátom 3
12. Gymnázium, Ul. J. Kollára 2
13. Gymnázium, Ul. J. Kollára 2
14. SSE, a.s., Ul. Svitavská 4
15. Kultúrny dom Š. Podhradie
(r)

Pri pamätníku si
pripomenuli hrôzy vojny
V pondelok 11. novembra terénni sociálni pracovníci spoločne s deťmi zo Špeciálnej základnej
školy a ich triednou učiteľkou navštívili pamätník na
Slnečnej stráni. Ten je venovaný 26 členom rodiny
Šarköziových, ktorí boli počas druhej svetovej
vojny fašistami upálení za živa vo vlastnom dome.
„Na pomník sme položili kyticu a zapálili sviečku.
Spolu s deťmi sme si aj takýmto spôsobom pripomenuli túto tragickú udalosť. Priblížili sme im
historické udalosti z tohto obdobia a poukázali na
hrozné udalosti z minulosti, na ktoré by sa nemalo
zabúdať a mali by slúžiť ako memento aj pre ďalšie
generácie,“ uviedol Pavel Horváth, sociálny pracovník. (r)
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Poznaj svoje možnosti

Tak píšem ja

V rámci projektu ProTech sa v utorok 5. novembra uskutočnil už ôsmy ročník podujatia
Poznaj svoje možnosti. Zúčastnilo sa ho sedem
spoločností žiarskeho priemyselného parku.
Pozvanie na podujatie prijali firmy Sapa profily,
Slovalco, Finalcast, Nemak Slovakia, Fagor Ederlan Slovensko, Remeslo strojal, Tubapack a Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari
nad Hronom. „Počas podujatia sa prezentovali
jednotlivé priemyselné spoločnosti, poskytovali
žiakom a študentom informácie o výrobnom
programe, o profesiách, ktoré majú uplatnenie v spoločnostiach, a zároveň informácie
o učebných odboroch, ktoré nájdu uplatnenie v praxi
v našom žiarskom priemyselnom parku,“ hovorí Helena Gáfriková, riaditeľka žiarskeho Centra voľného
času, ktoré je jedným z organizátorov podujatia.
Po prvýkrát sa tento rok realizovala spolupráca tímov zložená zo žiakov žiarskych základných škôl
a študentov SSOŠ technickej. Práve táto nová
skúsenosť otvorila spoluprácu a nové možnosti pre
žiakov, ale aj pre pedagógov zúčastnených škôl.

Do 22. ročníka literárnej súťaže s celoslovenskou účasťou Tak píšem ja, ktorej organizátorom
je BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar
nad Hronom, sa zaslaním svojich súťažných
príspevkov zapojilo 111 autorov v štyroch kategóriách.Tento ročník bol venovaný poetke
Štefánii Pártošovej.
Súťaž si opäť našla svojho adresáta i pevné miesto
medzi ostatnými literárnymi súťažami. Vyhlasovateľ
súťaže sa predovšetkým snažil vytvoriť vhodné
podmienky pre zhodnotenie, prezentáciu a zdokumentovanie amatérskej literárnej tvorby autorov
všetkých vekových kategórií, umožniť porovnávanie
amatérskych literárnych prác v oblasti poézie, prózy
a tvorby dospelých pre deti v rámci celého Slovenska, poskytnúť príležitosť pre stretnutie amatérskych tvorcov s odborníkmi z oblasti poézie a prózy,
ktoré sú výrazne prepojené s odbornou analýzou ich
súťažných prác na špeciálnom rozborovom seminári.
Porotu, ktorej predsedala Brigita Šimonová a jej
členkami boli Veronika Inglotová a Jela Timková,
zaujali a oslovili príbehy, osobité vyjadrenia názorov, pocitov a vnímanie každodenného života autorov. Súťaže sa zúčastnili autori zo všetkých kútov
Slovenska, medzi ktorými sa nestratili ani ľudia
z nášho regiónu. V kategórií Tvorba dospelých pre
deti a mládež (poézia) získal čestné uznanie Dušan
Kliment z obce Lovčica-Trubín. V rovnakej kategórii
bola ocenená prvým miestom Janka Bernáthová
z Banskej Štiavnice. Zaujala však i v kategórii próza,
z ktorej si odniesla diplom za druhé miesto.
Vyhodnotenie literárnej súťaže spojené s vyhlásením výsledkov sa uskutočnilo 9. novembra
v sále Pohronského osvetového strediska v Žiari nad
Hronom. Súčasťou bolo literárne stretnutie autorov
s odbornou porotou, vystúpenie úspešných recitátorov ZUŠ Kremnica pod vedením Petra Luptovského a o príjemnú atmosféru sa postaral hudobník Martin Huba zo Žiaru nad Hronom. Výsledkovú
listinu, rovnako ako i Antológiu literárnej súťaže nájdete na webovej stránke Pohronského osvetového
strediska.
(mf)

„SSOŠ technická zabezpečila tento rok možnosť
zúčastniť sa podujatia aj žiakom základných škôl
z blízkeho regiónu, ako napríklad Žarnovica, Župkov,
Hliník nad Hronom, Kremnica, Jastrabá, Trnavá
Hora či Janova Lehota. Podujatia sa tak celkovo
zúčastnilo 350 žiakov 8. ročníkov základných škôl.
Za úspešnosť podujatia patrí poďakovanie vedeniu
SSOŠ technickej v Žiari nad Hronom, pedagógom,
ktorí pripravovali žiakov - členov tímov na prezentáciu, ale aj zástupcom jednotlivých priemyselných spoločností za vytrvalú spoluprácu,“ dodáva
na záver Helena Gáfriková.
(li)

Stretnutie s poéziou Štefánie Pártošovej

Koncom októbra usporiadala Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Žiari nad Hronom
spoločensko-kultúrne podujatie na počesť poetky Štefánie Pártošovej.
Pri príležitosti 100. výročia narodenia literátky jej únia venovala pamätnú tabuľu, na ktorú
finančne prispela aj poslankyňa VÚC, Božena
Kováčová. Pamätná tabuľa bola odhalená na budove Okresného úradu na Námestí MS v Žiari nad
Hronom. V príhovore podpredsedníčka OO ÚŽS
a koordinátorka podujatia Etela Šoltésová zrekapitulovala život a tvorbu poetky, pričom vyzdvihla jej
prínos v ženskom hnutí. Primátor mesta Peter Antal
priblížil slávnostnému zhromaždeniu pôsobenie poetky v našom meste a únii sa poďakoval za zorganizovanie akcie.
Po programe podujatie pokračovalo v Dome seniorov pásmom poézie z tvorby Štefánie Pártošovej
a besedou so synom a vnukom poetky, ktorí prijali
pozvanie, čím obohatili prítomných o spomienky z ostatných rokov života „babenky“ – ako ju

Žiarčania zvykli nežne oslovovať. Na svoju priateľku
zaspomínala aj Neli Veselá, ktorá dojala prítomných hostí svojim rozprávaním o neľahkej etape
života poetky – pobyte v koncentračnom tábore.
Výber z diel Štefánie Pártošovej recitovali dlhoročné
členky únie, recitátorky Festivalu umeleckého slova
Vansovej Lomnička, ako aj študentky Gymnázia
Milana Rúfusa. Odzneli známe básne zo zbierok
Dych kremeňa, Po stopách spomienok, Hlas a ozvena, Krídlo padajúcim, 99 sonetov a Váha nehy.
Celé podujatie malo neformálnu srdečnú atmosféru, bolo pohladením duše a holdom poetke a jej
poézii. Zakončené bolo malou recepciou, ktorú pomohli zrealizovať študentky Strednej odbornej školy
obchodu a služieb v Žiari nad Hronom. OO ÚŽS aj
touto cestou ďakuje kamenosochárovi Vladimírovi
Slovákovi z Ladomerskej Viesky za vyhotovenie
a osadenie pamätnej tabule. Za spoluprácu ďakuje
tiež Gymnáziu Milana Rúfusa, Strednej škole obchodu a služieb, speváckemu súboru Seniori – Optimisti
za umocnenie programu prekrásnymi piesňami
o domovine, Útulku pre dievčatá z detských domovov Lovčica – Trubín a starostovi obce Lovča Ondrejovi Bahnovi. V neposlednom rade únia vyslovuje
poďakovanie zástupcom mesta na čele s primátorom Petrom Antalom, Zväzu protifašistických bojovníkov v Žiari nad Hronom, ako aj občanom mesta,
ktorí svojou účasťou prispeli k slávnostnej atmosfére
Okresná rada ÚŽS
podujatia.

Čo nás spája s prírodou
Koncom októbra sa uskutočnila beseda s deťmi
zo VII. MŠ v Žiari nad Hronom a Klubom Essénia
na tému Čo nás spája s prírodou.
Z vychádzky v prírode, spojenej s hľadaním
pokladu, ktorá sa uskutočnila niekoľko dní pred
besedou, detičky triedy Motýlikovej a Lienkovej
namaľovali svoje najkrajšie zážitky na výkres. Všetky
výkresy sme rozložili a niektoré z nich boli témou
besedy. Beseda bola veľmi plodná. Svoje kresby
predstavovali samotné detičky. Vysvetľovali nám,
čo sa na nich nachádza, čo sa im na prechádzke
najviac páčilo. Na výkresoch sa najčastejšie objavovalo slniečko, voda, tráva, stromy a kvietky.

O nich sme si vymieňali svoje poznatky, prečo je pre
nás dôležité slniečko, prečo voda, tráva, aký majú
význam aj pre nás – ľudí, ako im môžeme pomáhať
a ochraňovať ich, prečo stromy strácajú svoje listy
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na jeseň.
Mnoho, mnoho otázok sa vynáralo v našich
mysliach. Tiež sme sa porozprávali o ovocí, ktoré
druhy je dôležité v tomto jesennom období
konzumovať. Do diskusie sa zapájali i učiteľky –
z Lienkovej triedy Silvia Klobušická a z Motýlikovej
Jana Binderová. Bolo to prvé stretnutie zástupkyne
Klubu Essénia na pôde materskej školy a bolo úžasné.
Obohatilo nás všetkých, diskutujúcich i počúvajúcich.
Klub Essénia ďakuje touto cestou všetkým, ktorí sa
podieľali na zorganizovaní krásneho a účelného
podujatia v našom meste. Pevne veríme, že toto je
prvý krok, ktorý otvorí cestu k poznávaniu krás prírody očami detí a dospelých.
Klub Essénia
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Túžim po sebe zanechať stopu
„LEN PRACOVITOSŤ, HÚŽEVNATOSŤ A VYTRVALOSŤ PLODÍ ÚSPECH.“ (ANONYM)

tvorbu,“ spomína. Ako sa hovorí: Veľkí chlapi pomaly
rastú. Ani úspech a uznanie svetových rozmerov sa
nezrodili z večera do rána. Skrývajú sa za ním tisíce
hodín driny, doráňaných prstov, boľavých lakťov,
no predovšetkým viera v samého seba a obrovské
odhodlanie.
„Dielňu som mal na začiatku v obývačke. Počúval
som televízor a pri tom pracoval. Študoval som
všetku možnú dostupnú literatúru. Jediná možná
cesta, ako sa rezbár samouk naučí vyrezávať je tak,
že dookola skúša a pracuje. V mojom prípade išlo o
16 hodín denne,“ prezrádza majster.

Túžba niečo dokázať
Ján Homola
Prácu úspešného žiarskeho rezbára Jána Homolu, ktorý začínal ako samouk, poznajú hádam
na všetkých kontinentoch sveta. Jedálenskú
súpravu si od neho objednal aj španielsky
kráľ Juan Carlos I. a jeho tvorbu si tiež obľúbil
slovenský prezident Ivan Gašparovič. Napriek
tomu, že rezbárstvo ani prácu s drevom Ján Homola v škole neštudoval, svojmu povolaniu sa
úspešne venuje už viac ako 25 rokov.
Hoci pôvodne je Ján vyštudovaným hutným
inžinierom a dlhé roky pracoval ako technológ
v kremnickej mincovni, k drevu mal vždy blízko.
„K drievku som inklinoval odmalička. Aj otec ma volal Janko drievko,“ začína rozprávať uznávaný rezbár.

Odhodlanie nadovšetko
Vzhľadom na to, že svetoznámy umelec nepochádza z rodiny, kde by sa rezbárstvo posúvalo z generácie na generáciu, začiatky boli o to ťažšie. Ani to
ho však od naplnenia svojej túžby neodradilo. Tí, čo
Jána Homolu poznajú, dobre vedia, že keď už si raz
niečo zaumieni, ide tvrdo za tým. „Ako malý chlapec
som bol v kaštieli vo Svätom Antone. Uchvátili ma
veci v ňom. Vlastne, kdekoľvek som bol, obdivoval
som všetko pekné. Len som tak „slintal“. Ani som
netušil, že to raz dokážem aj ja. Zaumienil som si
však, že s tým treba niečo robiť,“ pokračuje.

Srdcovou témou je pre Jána myšlienková tvorba.
Napríklad padajúce pierko alebo jeseň a listy. Námety čerpá predovšetkým z literatúry, z kníh, aj zo
sveta okolo seba. No a okolitému svetu zas na oplátku dáva vedieť o sebe. Umelec môže byť totiž
akokoľvek dobrý, pokiaľ o jeho tvorbe ľudia nevedia, jeho práca je, bohužiaľ, zbytočná. „V prvom rade
musíte investovať do výstav. Keď nie ste na výstave,
tak nie ste. Treba sa dostať do tých správnych
kruhov, aby vás poznali tí správni ľudia. Keď už je
vybudovaná klientela, v podstate to už ide samé,“
vysvetľuje rezbár. Zákazníci, ktorí Jána oslovujú, sú
rôzni. Jedni prídu s jasnou predstavou, iní sa zase
spoľahnú na jeho tvorivosť. Mnohí by nepovedali,
ale v maličkej dielni dokázali vyrobiť aj zariadenie
do hotela či obrovský 4-metrový stôl. Rovnako ako
každý iný, aj Ján zažil ťažké obdobia. Vďaka podpore
rodiny a spomienke na svoje predsavzatie ich vždy
úspešne prekonal. „Chcel som niečo dokázať. Niečo
vytvoriť. Zanechať takú menšiu stopu v histórii, aby
som neodišiel bez toho, aby si človek na mňa nepomyslel.“

Odkaz zhmotnený do knihy
Vo voľnom čase sa Ján venuje tvorbe novej, dosiaľ
nepoznanej, technológii z oblasti rezbárstva, ktorú
prepracováva k dokonalosti. Pre ďalšiu generáciu
rezbárov túži zanechať odkaz zhmotnený do knihy, ktorá momentálne nikde na svete neexistuje,
a v ktorej úspešný Žiarčan prezradí všetko. „Nie je
dostupná literatúra pre takých samoukov, ako som
bol aj ja. V mojej knihe bude absolútne všetko od
A po Z pre mladého začínajúceho rezbára,“ hovorí
Žiarčan, ktorého úspech možno spočíva práve v jeho
pohľade. „Mne sa páči všetko, čo je pekné alebo aj
škaredé, pretože aj to je vo svojej podstate pekné.“
Diela, ktoré vznikajú pod Jánovými rukami, sú zo
všetkých možných drevín. Pokora a vďačnosť bola
do umelca vštepená celkom prirodzene. No a to,
pochopiteľne, platí aj pri dreve. Majster si váži každý
jeden kus a v jeho dielni sa ničím neplytvá. Odtiaľ už
skutočne odchádzajú len piliny. „Žiadne drevo nie
je špatné. Ja skôr hovorím, že čím je škaredšie, tým
je krajšie a zaujímavejšie. V mojej dielni sa zužitkuje
všetko. Aj to najmenšie drievko.“

Pohladenie pre dušu
Ján Homola má rád priamych ľudí a názor každého
človek si váži. Zatiaľ čo chvála pohladí jeho srdce,
kritika mu ukáže cestu, ako to nabudúce urobiť
ešte lepšie. No a aby v dielni nebol sám, spoločnosť
mu robí čierny krkavec Karol, ktorý sa zotavuje po
vážnych zraneniach. „V podstate nie je to úspech. Je
to žitie obyčajného človeka. Skôr by som povedal, že
je to drina ocenená tým, keď po celom roku, čo je
rezbár zatvorený v dielni, napokon so svojimi prácami ide na výstavu a ľudia jeho prácu ocenia.“ (kf)

Úspech dláždený
drinou
Odvtedy už pretieklo veľa vody. Ján Homola sa
venuje práci každý deň aj 12 hodín. V neveľkej dielni
v Žiari nad Hronom sa pod vplyvom jeho rúk rodia
diela prevažne s poľovníckym motívom. Rezbárovi
sú však blízke aj reliéfy a sakrálne plastiky. Obdobie
podnikateľských začiatkov sa však z pamäti ani po
štvrť storočí vymazať nedá. „Prvé, čo som vytvoril
z dreva, bola vyrezaná pažba. Na tom som sa učil.
Postupne som prešiel na voľnejšie veci až po dnešnú

Majster vo svojej dielni

„Realizované s ﬁnančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné mesto Žiar nad Hronom.“
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MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Leonardo Lacher Maique – autorská výstava
Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom
vás pozýva na autorskú výstavu výtvarných diel
kubánskeho umelca žijúceho v našom meste
Leonardo Lacher Maique.
Výstava je sprístupnená vo Výstavnej sieni MsKC,
potrvá do 15. januára 2014.
Viac informácií získate u Aleny Kršiakovej, e-mail:
krsiakovamskc@gmail.com, mobil: 0915 727 066.

19.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
20.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
21.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
22.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
23.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
24.11. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
25.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
26.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
27.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
28.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
29.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
30.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
1.12 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.0012.00.hod.
Lekáreň Dr. Max v Tescu a Lekáreň Sunpharma
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.

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Polícia známa – neznáma
BBSKPohronské
osvetové
stredisko v Žiari nad Hronom a Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom
tento rok organizuje už 8. ročník regionálnej výtvarnej súťaže detí a mládeže pod názvom Polícia známa – neznáma . Bližšie informácie nájdete
na: www.osvetaziar.sk, 045/678 13 04.
Jarný salón 2014
Vážení výtvarníci a neprofesionálni umelci, vzhľadom na doterajšiu výbornú spoluprácu v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby a vzhľadom k skorému termínu uzávierky
22. januára 2014 si vás dovoľujeme pozvať
do regionálneho kola postupovej súťaže pre
neprofesionálnych umelcov a výtvarníkov Jarný salón 2014, ktorý každoročne organizujeme.
Uzávierka súťaže: 22.1.2014
Bližšie informácie nájdete na: www.osvetaziar.sk,
045/678 13 04.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Vesmírne fantázie Jána Lichnera
Výstava fantazijných a surreálnych výtvarných
prác lutilského maliara v Sci-fi sále KHaP je sprístupnená v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30
hod. a v čase 15 minút pred začiatkom pravidelného programu pre verejnosť. Výstava potrvá do
20. decembra.
Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále s využitím možností planetária. Poskytne vám tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých úkazov
ako sú meteory či zatmenia. Po skončení programu
je pre vás za priaznivých poveternostných podmienok pripravené pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou.
Dňa 22. novembra o 18.00 hod.
Modrá planéta a človek v rieke času
Krátky film nám porozpráva o vzťahu človeka
k svojmu kozmickému domovu od najstarších
čias jeho histórie až po dnešok. Dňa 28. novembra
o 19.00 hod.
Planetárium deťom – Dominik v mesačnom
cirkuse
Rozprávka a program pre škôlkarov. S modelmi
v UFO sále si predvedieme, ako sa pohybujú telesá
v slnečnej sústave a za priaznivého počasia sa pozriete
na oblohu cez náš astronomický ďalekohľad. Dňa
29. novembra o 16.00 hod.
Hrozba z nebies
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále doplní
demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora. Za priaznivého
počasia sa uskutoční pozorovanie večernej oblohy
ďalekohľadom. Dňa 29. novembra o 18.00 hod.
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Hľadám domov
FATTY

Fatty je zrejme kríženec
retrievera, ale je oveľa menšieho vzrastu. Má asi 3 roky,
je veľmi milá a kamarátska k
ľuďom aj ku psíkom. Je kastrovaná, očkovaná a čipovaná. Vhodná do bytu alebo
do rodinného domu.
LABÍK

Labík je asi 2-ročný kríženec malého vzrastu. Je
poriadne akčný, miluje prechádzky a ľudskú spoločnosť. So psíkmi sa znesie
bez problémov, je vhodný
do bytu alebo rodinného
domu. Je kastrovaný, očkovaný a čipovaný

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

HUGO

23.11. ProCare, MUDr. Hajdučáková, Priemyselná
12, Žiar nad Hronom (601 30 17)
24.11. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
30.11. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
1.12. MUDr. Elena Považancová, Ul. Dr. Janského
15, Žiar nad Hronom (679 09 48)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Hugo je mladý, asi 1,5-ročný psík malého vzrastu (cca
10 kg). Je veľmi milý, aktívny, potrebuje veľa pohybu.
Je vhodný aj k deťom a
znesie sa s inými psíkmi. Je
kastrovaný, očkovaný a čipovaný.

POĎAKOVANIE
Milí Žiarčania,
chcem sa poďakovať
za obrovskú dôveru
vám všetkým, ktorí
ste mi odovzdali hlas
vo voľbách do VÚC BB.
V Žiari nad Hronom som
získal druhý najväčší
počet
odovzdaných
hlasov, a teda aj vďaka vám disponujem mandátom poslanca BBSK. Je to pre mňa ako rodáka
tohto mesta veľmi pozitívna správa, považujem
to za veľký prejav dôvery, a zároveň za záväzok
voči vám. Ako váš poslanec som vám k dispozícií
a je možné ma kedykoľvek kontaktovať cez
www.danielgelien.sk.
Daniel Gelien, poslanec BBSK

CHEEKY

Cheeky je v útulku vyše
roka! Od šteniatka nepozná
nič iné len koterec. Je menšieho vzrastu (asi 12 kg) , je
odčervená, očkovaná a čipovaná, kastrovaná.
PEPO

Pepo je malý, prítulný psík
s veľkým, priateľským srdcom otvoreným pre každého. Ľudí miluje, je kamarát aj
so psíkmi. Pepo bude očkovaný, odčervený, čipovaný a kastrovaný.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737 alebo Miroslavu
Taranzovú na 0904 066 648 (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

www.utulokziar.sk

Verejné poďakovanie
Ďakujeme pani riaditeľke Helene Gáfrikovej
z Centra voľného času za udelenie Ceny riaditeľky CVČ a krásneho anjela, za moje vyznanie
poslania babky a lásky k vnúčikovi Samkovi.
Skutočne som bola milo prekvapená, až dojatá.
Ešte raz ďakujem a prajem vám veľa úspechov
vo vašej záslužnej práci.
Jožka Gašparíková
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PREDAJ

•Predám kuchynský stôl a bielu skriňu s nadstavcom. T: 045/672 65 95

www.geodesy-service.sk

3/23

•Predám krásnu 20-ročnú palmu. Cena: 30 €. T: 045/67 90 693 – volať
po 16.00 hod.
12/23
•Predám rohovú sedačku (ľavý roh) z béžovej ekokože + taburet.
T:0905 910 712
24/23
•Predám 3/4 zimný kabát, J&B, 175/L, vnútorný kožuch, kapucňa,
vrecká, zapínanie na gombíky, výložky, zipsy (JustBoys). Cena: 20 €.
T: 0902 828 424
31/23

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

•Predám poháre na zaváranie, 7 dcl s vrchnákmi na zakrúcanie
a hrniec, priemer 25 cm. T: 0902 828 424
32/23
•Predám časopisy: Spark 2000 – 2010 (0,50 €/kus), Rock Shock 2003 –
04 (0,50 €/kus), Fanzine 2006 – 08 (0,50 €/ks), Sanctury Express – heavy
(0,30 €/kus), foto Freedom Call (0,20 €/kus), Premiere 2000 – 01 (1 €/
kus), Premiere 2002 (0,70 €/kus), Premiere 2004 – 06 (0,50 €/kus), Total
film 2000 (1 €/ks), Film Mag 2009 (1 €/kus), Block Baster 12/05 (1 €/kus),
DVD a Video 2004 – 07 (0,20 €/kus), Film Mag Special 1/06 (0,30 €/kus),
Melodie Rock Fanzine 2008 (1 €/kus), Rock Hard 12/04 (2 €), Hard Rocker
08 – 09 (2 €/kus), Spike 03 – 04, Report Music 06 – 07, Maxim, S. Music.
Spark Poster Gallery č. 5. Obsahuje 16 veľkých plagátov + bootleq. Cena:
3,30 €. (Death Angel, Monster Magnet, Edguy, Iced Earth, In Flames, Ever
Grey, Cans, W.A.S.P., R. Wild, Exodus, Motorhead, C. Corpse, Endless, Therion) T: 0902 828 424
41/23
•Predám zbierku hercov 1985 – 2000 (stránky, dvojstránky) za 8 €.
Predám zbierku spevákov a skupín 1985 – 2005 za 10 €. T: 0902 828 424
36/23

•Predám VHS – Genesis, Doors, Dire Straits a iné. Cena: 2,50 €/kus.
Predám 10 DVD, filmy s Paolom Villaggiom a 3 CD Greenhorns – Zlatá éra
1967 – 1974. T: 0902 828 424
38/23
•Predám pánske hodinky Eiger, cena: 2 € a vreckové hodinky s retiazkou Europa, cena: 3 €. T: 0902 828 424
39/23
•Predám DVD: R. Müller 2x, Europe, M. Loaf, Bon Jovi, UDO, A. Cooper, Culture Club, Buty, Prince, Nonstop Párty, Pražský výběr II. Kiss,
Roy Orbison, Spiritual Kvintet, Wohnout, Framus Five, Těžkej Pokondr,
Doors, Metal & Rock, Hitparáda televíznej zábavy, Queensryche, Therion, Moody Blues, Santana, Live at Montreux 77-05, CCR, Hammer Fall,
Shaman, Gamma Ray, Jorn, Ch. Isaak, Guns´n´Roses, Doro, Steppenwolf,
Savage Circus, Blind Guardian, AC/DC, Overkill, Thunder, Dream Theatre,
Troggs, Sonata Artica, Ramones, Anastacia, R. Stewart, All for Metal v. 2,
Def Leppard, Cream, Rush, Megadeth, W. Ash. T: 0902 828 424
40/23

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 3-izbový byt v OV s výmerou 72 m2 na Hviezdoslavovej ulici v
Žiari nad Hronom. Cena dohodou po obhliadke. T: 0903 844 672 2/23
•Predám záhradu s výmerou 549 m2, so záhradnou chatkou, v Lutile,
pri Lutilskom potoku (pod bývalou základnou školou). Cena dohodou.
T: 0944 291 627
4/23
•Predám 3-izbový byt v osobnom vlastníctve, neprerobený (len plastové okná), na 2. poschodí - 64 m2, Ul. Hviezdoslavova, Žiar nad Hronom. T: 0907 424 626
9/23
•Predám väčší rodinný dom v Trnavej Hore. T: 0908 558 387

11/23

•Predám garáž za planetáriom. Cena: 5 500 €. T: 0905 721 353

13/23

•Predám 2-izbový byt v ZH, prízemie, slušný vchod. Cena dohodou.
T: 045/671 60 54
15/23
•Predám garáž za Hviezdoslavovou ul. v ZH, 17 m2, elektrina. Cena
dohodou. T: 0949 210 129
20/23
•Predám 1-izbový byt v osobnom vlastníctve, v pôvodnom stave, na 4.
poschodí s výťahom, v ZH. Cena dohodou. T: 0908 239 751
28/23
•Predám záhradku s výmerou 2 áre, v Žiari nad Hronom, pri Lutilskom
potoku (pod Kauflandom). T: 0915 236 980
29/23
•Predám 2-izbový byt s loggiou na Etape, 3. poschodie zo 7. Tiché
prostredie, blízko MHD. Rozloha 50 m2. T: 0905 577 327
43/23
•Predám RD v Starej Kremničke, 4 + 1, s veľkou dvojgarážou, vo vnútri
prebehla rozsiahla rekonštrukcia. Poprípade je možná výmena za 2 alebo 3-izbový byt v ZH + doplatok. Cena dohodou. T: 0905 921 397 14/23

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

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P172/2013:
Panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova,
pôvodný stav . Nová cena 10.600
EUR (pôvodná cena: 15.500 EUR),
výmera: 22 m2
P242/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný
stav. Cena: 21.000 EUR, výmera:
35 m2
P154/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný
stav. Cena: 21.000 EUR, výmera:
35 m2
P098/2012:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, centrum mesta, pôvodný
stav. Cena: 28.560 EUR, výmera: 43
m2
P220/2013:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
čiastočná rekonštrukcia. Cena:
25.000 EUR, výmera: 48 m2
P233/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, kompletná
rekonštrukcia. Cena: 42.000 EUR,
výmera: 55 m2
P215/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom
v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských
hrdinov, čiastočná rekonštrukcia.
Nová cena: 26.000 EUR, výmera:
51 m2
P195/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Š. Moysesa, pôvodný
stav. Cena: 24.500 EUR, výmera 60
m2
P234/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. M. R. Štefánika, pôvodný stav - zachovalý. Cena: 32.000
EUR, výmera: 61 m2
P229/2013:
2-izbový panelový byt loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočná rekonštrukcia. Cena:
39.990 EUR, výmera: 62 m2
P235/2013:

3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, pôvodný stav - zachovalý.
Cena: 35.000 EUR, výmera: 63 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Nová cena: 41.000 EUR, (pôvodná
cena 42.000 EUR), výmera: 69 m2
P213/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Nová cena: 42.000 EUR, výmera:
72 m2
P061/2011:
4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Nám.
Matice slovenskej, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 43.000 EUR,
(pôvodná cena 67.000 EUR), výmera: 80 m2
P214/2013:
4-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, kompletná rekonštrukcia.
Cena: 58.000 EUR, výmera: 83 m2
P177/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočná rekonštrukcia.
Nová cena: 52.000 EUR, (pôvodná
cena 62.000 EUR), výmera: 84 m2
DOMY:
P151/2012:
Rozostavaný RD v Lutile. Nová
cena: 99.000 EUR, (pôvodná cena
110.000 EUR), zastavaná plocha:
298 m2, úžitková plocha: 360 m2,
výmera pozemku: 1.819 m2
P193/2013:
RD v Slaskej, pôvodný stav. Cena:
53.000 EUR, zastavaná plocha: 157
m2,výmera pozemku: 1.776 m2
P223/2013:
RD v Kremnici, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 129.800 EUR,
(pôvodná cena 152.000 EUR), zastavaná plocha: 409 m2, výmera
pozemku: 2.594 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekon-

štruovaný. Nová cena: 63.000 EUR,
(pôvodná cena 67.500 EUR), úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2
P237/2013:
RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín,
pôvodný stav. Cena: 29.990 EUR,
zastavaná plochy: 111 m2, výmera
pozemku: 1922 m2
P240/2013:
RD v Lutile (gazdovský), pôvodný
stav. Cena dohodou, zastavaná
plochy: 120m2, výmera pozemku:
612 m2
POZEMKY:
P003/2011:
4 stavebné pozemky v Lutile (časť
„Nová Lutila“), určené na stavbu
RD, siete na pozemku. Cena: 40
EUR/m2, výmery od 1.018 m2 do
1.392 m2
P010/2011:
Stavebný pozemok v Lutile (časť
„pod horou“), určený na stavbu RD,
siete pri pozemku. Cena: 33.830
EUR, výmera: 784 m2
P180/2013:
Stavebný pozemok v Trnavej Hore
(stred obce), určený na stavbu
RD, siete na pozemku. Nová cena:
19.990 EUR, (pôvodná cena 27.000
EUR), výmera: 605 m2
P004/2011:
Stavebné pozemky v Žiari nad
Hronom (Farské lúky), určené na
priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena: 33,20 EUR/m2, výmera 77.107 m2
OSTATNÉ:
P205/2013:
Záhradná chata v Lutile (záhradkárska osada), kompletne zrekonštruovaná. Nová cena: 33.000 EUR, (pôvodná cena 34.500 EUR), zastavaná
plocha: 28 m2, výmera pozemku:
405 m2
P132/2012:
Obchodný priestor – pohostinstvo
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 45.000
EUR

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem izbu v dvojizbovom byte. Cena: 125 € vrátane energií.
T: +420 737 060 658
1/23
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový zariadený byt v ZH. T: 0948
014 848
8/23
•Prenajmem byt s rozlohou 50 m2. Treba vidieť. T: 0905 452 273

18/23

•Ponúkam na prenájom 3-izbový byt v Žiari nad Hronom na sídlisku
Etapa. Byt sa nachádza na 1. z 12 poschodí v zateplenom panelovom
dome s rozlohou 73 m2. Byt je v pôvodnom stave s vymenenými plastovými oknami a dvomi loggiami. Cena za prenájom je 310 €/mesiac
vrátane energií. Byt je voľný od januára 2014. T: 0948 573 770
23/23
•Výhodne prenajmem garáž v ZH. T: 0908 191 157

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
slavova ul. Cena nájmu a energií spolu: 295 €. T: 0907 424 626

34/23

•Prenajmem 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom.
T: 0948 310 357 – volať po 16.00 hod.
42/23
•Dám do prenájmu garáž pri Poľnohospodárskom družstve v ZH. Voľná
od 1. decembra. T: 671 64 38, 0918 791 087
17/23

30/23

•Dám do prenájmu 3-izbový nezariadený byt na 2. poschodí, Hviezdo-

noviny.ziar.sk

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením veľký 3-izbový byt, 80 m2 za dva menšie – 1 a 2-izbový byt.
T: 0911 939 596
10/23
•Ponúkam na výmenu starší rodinný dom v Lovčici s pozemkom cca
565 m2 za 2-izbový tehlový byt v ZH. T: 0948 514 212
22/23
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

SPOMIENKAtkov
V tichosti vyprosme
veľký dar pokoja,
kým sa nám duše
raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav
tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretnem,
je naša útecha.
Dňa 20. novembra si pripomíname 3. výročie od
úmrtia našej drahej mamy a starkej
Alžbety Barborky Moravčíkovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
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 8. 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
Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 9. novembra uplynulo 14 rokov, keď nás po tragickej nehode
navždy opustila
Evka Glušáková, rod. Čengerová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Spomína sestra Mária a rodina.

Spomeňte si na svojich najbližších
prostredníctvom MN

Informovaný
sa vie chrániť
Začiatkom novembra sa v Základnej škole
na Ulici M. R. Štefánika uskutočnil prednáškový blok na tému Informovaný sa vie chrániť.
Prednášky sa zúčastnili žiaci VI. ročníka. Úlohou prednášky bolo uviesť žiakov do problémových situácií, aby ich v budúcnosti mohli bez
problémov zvládnuť. Tiež, aby vedeli, čo je násilie a ako sa správať v prípade ohrozenia. Prebrala
sa aj problematika drog a iných návykových látok. Prednášajúcimi boli Jozef Kováč, člen MsP,
Jana Šmondrková z OR PZ v Žiari nad Hronom
a Radovan Černák zo žiarskeho Centra voľného
času.
(jk)

noviny.ziar.sk
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

1963
2013

V týchto dňoch si pripomíname 50. výročie založenia Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom, našej Dvojky. Hovorí sa, že päťdesiatka, to nie je žiadny vek. Tiež by sme mohli vo
svete určite nájsť množstvo škôl, ktoré pretrvali storočia. V prípade našej školy si však dovolíme
povedať, že za toto obdobie si toho prešla naozaj veľa. Aj na pozadí množstva spoločenských, politických, či kultúrnych zmien si však vždy zachovala svoju najdôležitejšiu a krásnu úlohu – vzdelávanie mladých ľudí.

... a súčasnosti

Čriepky z histórie ...

•Škola uplatňuje školský vzdelávací program
zameraný na spoločenskovedné predmety samozrejme so všestranne harmonickým rozvojom
každého žiaka

•Dňa 01.11.1963 1. pavilón školy víta zo Sv. Kríža
pedagogický zbor pod vedením riaditeľa p. Jána
Schmidtmayera
•Škola začína so 16 riadnymi triedami a 1 večernou triedou (512 žiakov), najviac žiakov (1061 v 33
triedach) bolo v šk. r. 1971/72
•V šk. r. 1974/75 odštartovala úspešná éra„matematických“ tried
•V r. 1986 dokončená definitívna podoba školy
s 8 pavilónmi (3 hlavné budovy, 2 prístavby, telocvičňa, dielne, školská jedáleň so školským klubom
detí -„družinou“)

Dvojka

•V r. 2002 sa škola stáva samostatným právnym
subjektom a zriaďovateľskú funkciu preberá mesto
Žiar nad Hronom
•V r. 2004 z prenajatých priestorov odchádza
gymnázium a do školy sa sťahujú zamestnanci
a žiaci zrušenej 3. ZŠ a svoje miesto tu nachádza aj
CVČ

•Život školy obohacuje realizácia projektov o. i.
ProTech, Zdravý úsmev, Škola dokorán, Infovek,
Lego Education, First Lego League, Tenis do škôl,
Jolly Phonics, eTwinning, a to aj na medzinárodnej
úrovni
•Uplatniť moderné vyučovacie metódy našich
odborne neustále sa vzdelávajúcich pedagógov
(Klub moderných učiteľov) umožňujú aj nadštandardné materiálno-technické podmienky odborných učební aj tried vo vynovených priestoroch
všetkých pavilónov školy
•Naši žiaci dosahujú vynikajúce úspechy v predmetových olympiádach, spoločenskovedných,
prírodovedných, technických, umeleckých aj športových súťažiach
•Škola vie prispôsobiť vyučovanie individuálnym
potrebám detí nadaných, zdravotne postihnutých
a s vývinovými poruchami učenia, choré deti využívajú SKYPE vyučovanie
•Všestranne zamerané záujmové krúžky zabezpečujú zmysluplné využívanie voľného času detí
•Medzi originálne aktivity školského klubu detí
ÚLIK s 10 oddeleniami patrí aj ÚLIK-iáda a Intergalaxia

•Dňa 02.02.2010 riaditeľka školy p. Monika Dobrotová prestrihuje pásku kompletne zrekonštruovanej a moderne vybavenej školy a jej areálu, z ktorého sa stráca aj známy bazén
•Od r. 1963 do r. 2013 nachádza v škole svoj druhý
domov niekoľko tisíc žiakov a takmer 300 pedagógov pod láskavým vedením 10 riaditeľov (v súčasnosti je to Mgr. Ľubica Baranová)
•Počas tejto doby vzniká množstvo pôvodných
aktivít z pera Dvojky - Imatrikulácia prvákov, Vianočné trhy, Májovica, Večer želaní, Vianočné rozmary, či legendárne Rozlúčkové programy 4. a 9.
ročníka

19. november 2013 | Mestské noviny

•Obojstranne prínosná je spolupráca s rodinou,
médiami (ATV), mestskými inštitúciami aj s materskými školami

oslavuje

Naša škola je miestom plným nádherných, a tak dôležitých spomienok každého jedného z nás. Žiaci,
ktorí pred rokmi sedávali v našich laviciach, teraz prichádzajú na zápis už so svojimi vlastnými deťmi.
A práve takéto okamihy považujeme za najkrajší úspech, za odmenu našej dlhoročnej práce a za potvrdenie kvality našej školy.
Želáme ti, naša milá Dvojka, do ďalších rokov veľa úsmevov...
My všetci z Dvojky
noviny.ziar.sk

•O našich aktivitách informuje školské rádio, časopis a školská webová stránka www.zsstefanikazh.
edu.sk

50
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ŠPORT

Pohár primátora mesta Žiar nad Hronom ostal doma

Pohár SNP v karate

KARATE

KARATE

Žiar nad Hronom sa 9. novembra stal dejiskom
1. kola pohára Stredoslovenského zväzu karate. Pre
vekové kategórie 14 až 20 rokov bol turnaj zároveň
nominačným na majstrovstvá republiky dorastencov
a juniorov.
Turnaj bol otvorený, a tak pozvanie naň prijalo 325 športovcov zo 45 klubov z celého Slovenska a 1 klub z Poľska.
Kluby zároveň súťažili o Pohár primátora mesta, ktorý
do súťaže venoval primátor Žiaru nad Hronom, Peter Antal.
Súťaž na domácej pôde bola pre pretekárov z domáceho Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom veľkým lákadlom a
do bojov sa odhodlali zasiahnuť aj naši menej skúsení pretekári. Úvodnou disciplínou boli súborné cvičenia kata.
V kategórii 5 – 7-ročných dievčat sa výborne darilo našim najmenším pretekárkam: Natália Volfová si vybojovala
striebornú medailu a Alexandra Biela bronzovú medailu.
Medaila tesne unikla Ivane Gahírovej, ktorá skončila štvrtá.
V mladších žiačkach 8 – 9-ročných si pekne počínala Ester Šišková, ktorá si vybojovala bronz. V rovnakej vekovej
kategórii u chlapcov sme mali nášho najskúsenejšieho karatistu Šimona Sečkára. Úradujúci majster Slovenska nedal
súperom šancu a súťažou prešiel bez straty bodu až k víťaznému koncu.
V mladších dorastencoch príjemne prekvapil Zdenko
Vanka, pre ktorého je kata len doplnkovou záležitosťou
popri športovom zápase, keď obsadil striebornú pozíciu.
Druhým príjemným prekvapením v tejto kategórii bol výkon Romana Kvasňáka, ktorý prvý raz štartoval na takomto
väčšom turnaji a za svoj výkon nakoniec získal bronzovú
medailu.

Aris Nikolas Čela v akcii.

Pohár SNP je jeden z najstarších karate turnajov
na Slovensku. Jeho 28. ročník sa konal 27. októbra
v Banskej Bystrici.
Turnaj je súčasťou Európskeho turnaja univerzít v karate
a tento rok sa ho zúčastnilo 20 klubov zo Slovenska a 1 klub
z Poľska. Oproti minulým ročníkom umožňoval štart nielen
seniorským vekovým kategóriám, ale aj dorastencom od
14 rokov, čo využili aj naši karatisti z MŠK Žiar nad Hronom.
Obsadenosť turnaja, čo sa týka počtu pretekárov, bola viac
než skromná, no priateľská atmosféra tento nedostatok
kompenzovala a diváci mali možnosť vidieť pekné výkony
pretekárov. Za žiarske farby nastúpili Nina Jelžová a Milan
Laurov.
Prvá do bojov zasiahla naša úspešná 13-ročná pretekárka
Nina Jelžová. Medzi staršími dorastenkami (14 –15 rokov)
do 50 kg v nie v príliš obsadenej kategórii sa starších súperiek nezľakla a z turnaja si odniesla striebornú medailu.
Pre Milana bol tento turnaj poslednou možnosťou doladiť formu pred Majstrovstvami sveta juniorov, na ktorých
bude reprezentovať Slovenskú republiku. Po týždennom
výpadku z tréningov kvôli zraneniu bolo v Milanovom
prejave cítiť neistotu, no s pribúdajúcimi zápasmi sa Milan
dostával do formy. V semifinále za remízového stavu poslali
rozhodcovia do finále nášho súpera, a tak Milan zabojoval
o bronz, kde uspel a tým úspešne ukončil vystúpenie našej
malej výpravy na tomto podujatí. Ľubomír Striežovský,
tréner Karate klub MŠK Žiar nad Hronom

Rastislav Štyriak majstrom
Stredoslovenského zväzu karate
Po disciplíne kata nasledovalo dekorovanie medailistov.
Úlohy sa ujali primátor mesta Peter Antal, viceprimátor Emil
Vozár a konateľ MŠK Jozef Tomčáni. Po krátkej prestávke sa
rozbehla disciplína športový zápas kumite, v ktorej náš klub
už stabilne dosahuje výborné výsledky.
V najmladších dievčatách 5 – 7-ročných do 24 kg sa opäť
podarilo presadiť NatáliiVolfovej, ktorá si k medaile z kata vybojovala v zápase ešte bronz. Z kategórie nad 24 kg si svoje
prvé kumiťácke striebro odniesla Ivana Gahírová.
V starších žiačkach 10 – 11-ročných do 35 kg sa podarilo
VeronikeVíglašskej vybojovať bronz.V žiackych kategóriách
sa darilo aj chlapcom. Z kategórii do 35 kg si bronz odniesol
Aris Nikolas Čela. Prvé kumiťácke zlato vybojoval úradujúci
majster Slovenska Erik Sklenka v kategórii do 40 kg.
V mladších dorastencoch sme mali viacej želiezok v ohni,
od ktorých sa očakával zisk medaile. V kategórii do 40 kg sa
predstavila úradujúca majsterka Slovenska Natália Rajčanová, ktorá ani na tomto turnaji nepocítila horkú chuť prehry
a kategóriu vyhrala. V chlapčenskej kategórii do 40 kg sa
do finále prebojoval Zdenko Vanka. Tu však narazil na skúsenejšieho súpera, a tak mu do zbierky pribudla strieborná
medaila. V dievčenskej kategórii do 50 kg nenašla konkurenciu naša skúsená pretekárka Nina Jelžová. V kategórii
nad 50 kg zase zabojovala Dominika Veisová, ktorá síce neprešla cez semifinále, no v boji o bronz už nezaváhala.
V kategóriách od 14 rokov sa bojovalo o postup na majstrovstvá republiky a o titul majster Stredoslovenského
zväzu karate. V starších dorastencoch nastúpili naši najlepší
pretekári a bolo to vidieť aj na výsledkoch. V kategórii starších dorasteniek do 54 kg nastúpili Nina Jelžová a Dominika
Veisová. Obe do kategórie ešte vekom nepatria, no súťaž
umožňovala ostaršenie. Dievčatá sa starších súperiek nezľakli a nakoniec sme obe mohli vidieť na stupňoch víťazov.
Nina si vybojovala bronz a Dominika dokonca zlato a stala

Nina Jelžová, 2. miesto.

sa tak majsterkou Stredoslovenského zväzu karate. Svoje
kvality ukázal aj náš skúsený pretekár MichalVýrostko, ktorý
v kategórii do 63 kg našiel premožiteľa až vo finále.
V starších junioroch do 68 kg si titul majstra Stredoslovenského zväzu vybojoval Rastislav Štyriak. Len o vlások ušiel
titul Diane Hoghovej, ktorá v kategórii nad 60 kg skončila
strieborná.
Medailová bilancia 6 prvých, 6 druhých a 8 tretích miest
náš klub vyniesla v súťaži klubov na najvyššie miesto, a tak
Pohár primátora prvýkrát ostal na domácej pôde.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, čo nám pomohli
s organizáciou tejto kvalitnej súťaže – pracovníkom MsKC
za poskytnutie priestorov a odborného personálu, mestu a
MŠK za podporu, rodičom pretekárov a realizačnému tímu
za pomoc pri chode turnaja a pretekárom za predvedené
výkony.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
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Milan Laurov, 3. miesto.
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Na východe bojovali, ale prehrali
BASKETBAL - MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLSTI MLADŠÍ MINIŽIACI
BASKETBAL – MUŽI I. LIGA VÝCHOD

PU Akademik Prešov – MŠK BK Žiar nad Hronom 75:73 (22:12, 17:20, 11:26, 25:15)
Strelci: Tomáš Nemčok 14 b. (1 trojka), Miroslav Kráľ 13
b., Maroš Vrtík a Martin Zibrínyi po 11 b., Milan Šoltés a Ján
Sklenár po 9 b., Milan Hintoš 4 b., Jozef Oravec 2 b.
Úvod stretnutia nám nevyšiel, stále sme doťahovali súperov náskok, ktorý na konci prvého polčasu bol 7 bodov.
Na druhý polčas sme nastúpili ako vymenení, zlepšili sme
obranu aj útok a na konci tretej štvrtiny sme už vyhrávali o
8 bodov. V poslednej štvrtine zápasu na scénu vstúpili rozhodcovia, ktorí neobjektívnym pískaním výrazne ovplyvnili zápas v prospech domáceho tímu, ktorý si to víťazstvo
vôbec nezaslúžilo.
Jovica Kovinčič, tréner
Slávia TU Košice – MŠK BK Žiar nad Hronom 96:77 (26:22, 26:22, 23:20, 21:13)
Strelci: Martin Zibrínyi 14 b. (3 trojky), Maroš Vrtík, Ján
Sklenár a Milan Hintoš po 12 b., Milan Šoltés 11 b. (3 trojky),Tomáš Nemčok 9 b., Miroslav Kráľ 6 b., Branislav Pipíška
1 b.

Strelci: Nemčok 22 b., Zibríniy 17 b., Oravec 17 b.,Vrtík 16
b.,T. Fábry 6 b., Šoltés a Sklenár po 5 b.
Bol to pre nás ťažký zápas, nastúpili sme oslabený bez
podkošových opôr Hintoša a Kráľa. Prvý polčas to tak aj vyzeralo, stále sme doťahovali súperove vedenie. V druhom
polčase sme zlepšili obranu a začalo sa nám aj strelecky
dariť, začali sme vyhrávať, postupne zvyšovať náš náskok a
priviedli zápas k úspešnému koncu. Za odovzdaný bojový
výkon hlavne v druhom polčase si zaslúži pochvalu celé
mužstvo.

Juniorom sa vedúce družstvá tabuľky
nepodarilo zdolať
BASKETBAL – JUNIORI

BK MŠK Žiar nad Hronom – Handlová 71:86 (30:43)
Strelci: Košťál, Kádaši po 17 b., Švarc 11 b., Kašša 8 b., Galko 7 b.,Tenkel 6 b., Skladan 5 b.

BK MŠK Žiar nad Hronom – Prievidza 65:87 (32:42)
Strelci: Švarc 21 b., Kádaši 15 b., Galko 13 b., Kašša 8 b.,
Páleník, Skladan,Tenkel a Šouc po 2 b.
Naši juniori odohrali dva rôzne zápasy, hrali proti
momentálne vedúcim družstvám juniorskej ligy. Kým
v prvom zápase proti Handlovej odovzdali snaživý bojový
výkon a ukázali kolektívnu hru, za čo boli odmenení potleskom z hľadiska, nedeľný zápas bol iný.
V nedeľu proti Prievidzi iba prvú štvrtinu hrali na takej
úrovni, začali strácať lopty, hrali viac individuálne ako
kolektívne, čo malo za výsledok zaslúženú výhru hostí.
Víkendové zápasy ukázali pokrok v niektorých herných
činnostiach, ale je stále veľa vecí, ktoré naši chlapci musia
zlepšovať.
Jovica Kovinčič, tréner

S favorizovaným súperom sme tri štvrtiny zápasu hrali
vyrovnanú partiu. O víťazstve rozhodla posledná štvrtina,
kde naši chlapci nepremenili niekoľko podkošových „tutoviek“ a náš súper to dokonale využil a presným zakončovaním priviedol zápas k úspešnému koncu. Naši chlapci
v oboch zápasoch statočne bojovali a zaslúžili si aspoň
jedno víťazstvo.
Jovica Kovinčič, tréner

Z ťažkého zápasu
vyšli víťazne Žiarčania
BK MŠK Žiar nad Hronom – Lučenec 88:71 (44:47)

Volejbalový sumár
Sumár výsledkov družstiev VK MŠK Žiar nad Hronom po víkende 9. a 10. novembra. Kadetky sú po
víťazstvách nad Liptovským Hrádkom vo svojej súťaži
už tretie.

Zostava: Kupčiová, V. Krajčiová, Šestáková, Rihová, Kazárová, Drienková, J. Hrončeková,
Rusnáková,
Petlušová,
Šedivcová, Kartíková, Királyová, libero Zošiaková.
Tréner: Peter Kollárik, asistentka: Valéria Šestáková.

VOLEJBAL – KADETKY I. TRIEDA STRED

4. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKM Liptovský Hrádok 3:1 (14, 8, -24, 26)/3:2 (16, -11, 20, -20, 13)
Zostava: Drienková, B. Hrončeková, Talánová, Šurková, Rajčanová, K. Krajčiová, V. Krajčiová, Kupčiová,
Kružlicová, Silná, Schwarzová, Rihová, Zošiaková.
Tréneri: Alena Bieliková, Peter Rozinay, Peter Kollárik.
1. Hnúšťa
2. Poltár
3. Ž.Hronom
4. L. Hrádok
5. Brusno
6. AC Žilina
7. Krupina
8. Detva
9. B. Bystrica
10. KUVIK Žilina
11. VA Žilina
12. Zvolen

12
12
12
12
10
12
10
12
12
10
10
12

10
8
8
6
7
7
5
4
2
1
0
0

0
2
1
2
0
0
2
0
0
1
2
0

0
0
1
2
1
1
1
2
1
0
0
1

2 31:9
2 30:14
2 30:15
2 29:17
2 24:11
4 23:18
2 24:15
6 18:27
9 15:31
8 9:27
8 11:28
11 4:36

30
28
27
24
22
22
20
14
7
5
4
1

STARŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED

4. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – MVK Poltár 2:3 (20, -25, 14, -13, -3)/0:3 (-22, -18, -22)

1. Poltár
2. Detva
3. Brusno
4. Lt. Hrádok
5. Žiar nad Hronom
6. B. Bystrica
7. Krupina
8. VA Žilina

8
8
8
7
8
8
7
8

6
6
4
4
2
2
2
0

1
0
3
1
0
0
0
0

0
1
0
0
2
2
0
0

1 22:7
1 21:9
1 21:11
2 16:12
4 13:18
4 12:18
5 9:15
8 0:24

20
19
18
14
8
8
6
0

STARŠIE ŽIAČKY – II. TRIEDA STRED – JUH

4. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom „B“ – TJ
ŠK VK Krupina „B“ 3:0 (24, 14, 8)/ 3:0 (18, 26, 12)
Zostava: Kollárová, Vašová, Čechová, Ružičková, Trokšiarová, Bieleková, Mekíšová, Turčanová, Adamová,
Blahyjová. Tréneri: Pavol Dobrovič, Beáta Šikeťová.
1. R. Sobota
2. Hnúšťa
3. Brusno„B“
4. Zvolen
5. L. Hrádok„B“
6. Žiar n. Hronom „B“
7. Krupina„B“

8
8
8
8
8
8
8

8
7
6
6
2
2
0

0
0
0
0
1
0
0
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0
1
0
0
0
0
0

0
0
2
2
5
6
8

24:1
23:5
19:7
18:9
10:17
8:18
2:24

24
22
18
18
8
6
0

8. Detva„B“

8

0

0

0

8

1:24

0

Mladšie žiačky – I. trieda Stred – Juh
4. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – MVK
Poltár 0:3 (-13, -20, -24)/0:3 (-9, -15, -10)
Zostava: Adamová, Bieleková, Blahyjová, Balážová, Kapiašová, Kollárová, Pulišová, Rišňovská, Ružičková, Sedláková,
Selecká, Trokšiarová, Turčanová, Vašová. Tréneri: Pavol Dobrovič, Beáta Šikeťová.
1. Brusno
2. Poltár
3. Krupina
4. B. Bystrica
5. Hnúšťa
6. Žiar nad Hronom
7. R. Sobota
8. Lovinobaňa
9. Krupina„B“
10. Brusno„B“
11. Zvolen
12. Hnúšťa„B“

12
12
12
12
12
12
10
10
12
12
12
12

10
11
8
6
7
5
4
3
2
2
1
0

1
0
1
2
1
2
1
1
1
0
1
0

1
0
0
3
1
0
1
0
0
2
1
2

0 35:8
1 34:8
3 30:13
1 30:16
3 28:15
5 22:20
4 18:19
6 16:22
9 9:31
8 13:30
9 11:33
10 5:36

33
33
26
25
24
19
15
11
8
8
6
2
(tg)

Pozn.: V stĺpcoch tabuliek je - 1. počet zápasov, 2. počet víťazstiev 3:0 a 3:1 (3 body), 3. počet víťazstiev
3:2 (2 body), 4. počet prehier 2:3 (1 bod), 5. počet
prehier 1:3 a 0:3 (0 bodov), 6. skóre, 7. počet bodov.

Mestské noviny | 19. november 2013

15

ŠPORT

Pre Žiar 6 medailí
PLAVCI

Koncom októbra sa v Dolnom Kubíne uskutočnili
Jesenné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní. V peknom 25-metrovom bazéne súťažilo spolu
285 plavcov z 12-tich športových klubov, medzi ktorými sa nestratili ani naši plavci.
Žiarsky plavecký klub reprezentovali Martin Andreánsky,
Alex Karkuš, Ema Barančoková, Kristína Kminiaková a Stanislava Sivičeková.
Dve striebra si vyplával Martin Andreánsky, a to v disciplínach 50 m motýlik (27,56 s) a 100 m voľný spôsob (57,18 s).
V disciplíne 50 m voľný spôsob obsadil 4. miesto a 5. miesto
v disciplíne 100 m motýlik.V konkurencii starších plavcov sa
presadil Alex Karkuš, ktorý si s časom 28,81 s na kraulovej 50tke vyplával taktiež striebro. Bronzovú medailu si vyplával

časom 33,92 s v disciplíne 50 m znak. Nešťastné 4. miesto
obsadil v disciplíne 100 m voľný spôsob.
Dve bronzové medaily získala Stanislava Sivičeková. V disciplíne 50 m motýlik s časom 35,93 s a 100 m
motýlik s časom 1:21,89 s. Trikrát štvrté miesto jej patrí
v disciplíne 50 m voľný spôsob, 200 m a 400 m polohový pretek. Za prvou trojkou skončila Ema Barančoková,
ktorá obsadila 4. miesto v disciplíne 400 m polohový
pretek a 5. miesto v disciplíne 200 m voľný spôsob. Kristína Kminiaková najlepšie skončila v disciplínach 50 m
prsia a 200 m voľný spôsob, v ktorých obsadila 6. miesto.
Umiestnenia plavcov vo všetkých disciplínach nájdete
na www.plavanie.mskziar.sk.
PK MŠK Žiar nad Hronom

Plavci spolu s trénerkou Martinou Bartkovou.

Debakel Zvolenčanov
FUTBAL – PRÍPRAVKA U11

LP SsFZ 7. kolo: MFK Lokomotíva Zvolen – FK Pohronie 7:30 (5:11, 2:19)
Góly: Sučák (8), Tatár (7), Urgela (6), Pivarči (3), Rosenberg
(2), Foltán, Ščepko, Beňo, Šuster.
Zostava:Žember, Krištof – Pivarči, R. Beňo, Urgela, Ščepko,
T. Kukučka,Tatár, Skučka, Sučák, Rosenberg, Foltán, Šuster.
Ďalší debakel od našej prípravky si odniesol Zvolen. Inkasoval 30 gólov.
Aj keď musím vysloviť nespokojnosť s prístupom viacerých hráčov k zápasu. Mysleli si, že po posledných výborných a hlavne vysokých výsledkoch to príde samé a súper
sa porazí sám. Do zápasu sme vstúpili nekoncentrovane
a vlažne, čo súper využil a potrestal nás úvodnými gólmi.
To by sa nám nemalo stávať a musíme začať chlapcov pripravovať na zápasy už aj mentálne. Hlavne na to, že každý
sa na nás chce už vytiahnuť a potrápiť nás. Nakoniec sme
vysoko vyhrali, ale spokojní sme ani zďaleka neboli. To, že
chlapci odohrali deň predtým ťažký zápas proti Ružomberku (U12), že sme hrali na rozmermi malom a veľmi nekvalitnom ihrisku, chlapcov neospravedlňuje za nezvládnutý
prvý polčas. Musíme stále pracovať zodpovedne, poctivo,
kvalitne, skromne, ale aj s patričným sebavedomím podporeným našou trojročnou prácou. Preto sú„naši najmenší“
výkonnostne úplne inde ako väčšina súperov, s ktorými sa
stretávame. Dúfam, že tie dosť kritické slová cez polčas, v
priebehu zápasu aj po ňom padnú na úrodnú pôdu, chlapci si zoberú naše rady a postrehy k srdcu, pretože nás čaká
ešte veľa práce a s tým nové výzvy.
Rastislav Urgela, tréner

Víťazná odveta v Podbrezovej
MZ 1. liga MŽS: ŽP Šport Podbrezová U12 – FK Pohronie
U11 1:4 (1:2)
Góly: Tatár (2), Urgela, Sučák.
Zostava: Krištof – Pivarči, T. Kukučka, Skučka, Sučák, R.
Beňo, Urgela, Rosenberg, Rajčan, Šuster,Tatár.
- dopĺňali sme partiu U12 s 11 hráčmi roč. 2003 našej kategórie,
- konečný výsledok spolu s našou U12 bol 7:4 pre chlapcov z Podbrezovej (U12 prehrala 6:0), hralo sa súbežne na
2 ihriskách v systéme 7 + 1, dosiahnuté výsledky sa potom
spolu zrátali.
V chladnom a daždivom počasí sme nastúpili na odvetu
v Podbrezovej (domáci zápas sme vyhrali 7:1). Chlapci až na
nekoncentrovaný úvod, v ktorom sme po rohovom kope
zbytočne inkasovali, podali snaživý, zodpovedný výkon
a súpera skoro do ničoho nepustili. Strelili sme 4 góly, ďalší
regulárny nám rozhodca neuznal a neodpískal čistú penaltu na prenikajúceho Jakuba Rosenberga, ktorý išiel sám
na brankára. Ale aj to sa stáva a musíme na takéto situácie
chlapcov pripraviť. Stretnutie sme však kontrolovali až do
konca a zaslúžene zvíťazili.
Rastislav Urgela, tréner

Prehra o gól s Duklou Banská Bystrica U12
MZ 1. liga MŽS: FK Pohronie U11 – FK Dukla BB U12 1:2
(0:2) Gól: Rosenberg.
Zostava: Žember, Krištof – Pivarči, T. Kukučka, Skučka,

Sučák, Ščepko, R. Beňo, Urgela, Rosenberg, Rajčan, Foltán,
Tatár.
dopĺňali sme partiu chlapcov U12 s 13 hráčmi roč.
2003 našej kategórie, konečný výsledok spolu s našou
U12 bol 3:7 pre banskobystrickú Duklu (U12 prehrala
2:5), hralo sa súbežne na 2 ihriskách v systéme 7 + 1, dosiahnuté výsledky sa potom spolu zrátali.
V poslednom zápase jesennej časti sme narazili na snaživého protivníka, s ktorým sme na ich domácom ihrisku
prehrali o gól 3:2 po výbornom výkone. História sa nezvykne opakovať, ale v tomto prípade sa tak stalo. Opäť sme so
staršími Bystričanmi o gól prehrali, ale musím povedať, že
po veľmi kvalitnom výkone, keď sme súpera herne doslova„žmýkali“ na ich polovici. Nepodarilo sa nám však streliť
góly po šanciach, ktorých sme vypracovali dosť a proti bol aj
brankár hostí, ktorý chlapcov aj nás trénerov privádzal svojimi zákrokmi niekedy do zúfalstva. Inokedy mu pomohli
vlastní hráči alebo bola proti konštrukcia brány. Toto všetko
nás stálo víťazstvo. Takže musíme na koncovke pracovať
naďalej. Sú aj takéto zápasy, keď súper prejde za celý zápas
päťkrát na našu polovicu a z troch príležitostí (nie šancí) nám
strelí dva góly. To sa nám stalo v prvom polčase v priebehu
pár minút, keď sme dvakrát inkasovali a potom sa súper
už len húževnato bránil, čo mu stačilo. Škoda, lebo sme
mali veľmi dobre rozohraný zápas. Napriek prehre musím
chlapcov za ich výkon pochváliť.V poli sme boli futbalovejší,
aktívnejší a hlavne lepší ako Banskobystričania. Ďakujem rodičom za ich podporu a záverečný potlesk, ktorý si chlapci
určite zaslúžili.
Rastislav Urgela, tréner

Aj po prehre s Duklou budú Žiarčania zimovať na 4. mieste
FUTBAL – U13

FK Pohronie U13 – Dukla Banská Bystrica 6:9 (3:1)
Zostava: Dovec, Chromík – Santa, Harach, Zelina,
Jelža, Pelach, Bulla – Bahno, Dovčík, Zedek, Vrška –
Mihál, Novák, Kúdela, Oťapka (Lauko, Puliš, Jaroš).
Góly: Bahno 2, Oťapka 2, Vrška, Bulla.
Zápas bol v prvom polčase veľmi vyrovnaný, o
čom svedčil aj polčasový výsledok 3:1 pre nás, keď
na jednom ihrisku sa v prvom polčase zrodila bezgólová remíza a na druhom chlapci vyhrali 3:1.
V druhom polčase sme na jednom z ihrísk dostali
6-gólovú sprchu a na druhom sme zvíťazili 3:2. Po
sčítaní je skóre v prospech Duklu 6:9.

Po vydarených výkonoch chlapcov v jesennej
časti súťaže sme skončili na peknom 4. mieste aj
vďaka výraznej pomoci chlapcov, ktorí hrávajú vo
vyššej kategórii, avšak sú aj naši spoluhráči a rovesníci. Poďakovanie patrí Davidovi Zedekovi, Erikovi
Vrškovi, Norovi Brodzianskemu (aktuálne už hráč
Spartak Trnava) a Adamovi Uhliarikovi. Všetkým
našim chlapcom chcem poukázať nato, že futbal
sa dá hrať aj s TOP súpermi akými je MŠK Žilina, Ružomberok, Dukla alebo Podbrezová. Chalani z U14
(Zedek, Vrška) pravdepodobne pôjdu na hosťovanie do Trnavy. Chcem im popriať veľa úspechov
a ostatným našim hráčom, že nás čaká náročná
zimná príprava, aby sme sa im mohli aspoň časom
dorovnávať.
Michal Fabian, tréner
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Prípravka FK Pohronie U11 má za sebou parádnu a úspešnú jesennú časť
FUTBAL – PRÍPRAVKA U11

290 strelených súťažných gólov v 18-tich zápasoch.
Prípravka U11 FK Pohronie pod vedením trénerov bratov Urgelovcov sa v jesennej časti ročníka 2013/2014
predstavila v dvoch súťažiach v Stredoslovenskom
regióne. Hrala so svojimi rovesníkmi (roč. 2003) v Lige
prípraviek SsFZ (skupina Juh) a okrem toho odohrala aj
11 zápasov v 1. LMŽS (1. liga mladších žiakov, skupina
Stred), keď vypomáhala ročníku 2002 (U12). Ponúkame
vám krátke zhodnotenie.
Liga prípraviek SsFZ (skupina Juh)
7 zápasov: 7 – 0 – 0 so skóre 242:24
Do tejto súťaže sa zapojilo 9 tímov ročník narodenia 2003
(U11): FK Pohronie, FK Dukla Banská Bystrica, FK Jupie Banská
Bystrica, ŽP Šport Podbrezová, MFK Lokomotíva Zvolen, MŠK
Rimavská Sobota, MFK Strojár Krupina, MFK Detva, MFK Revúca. Chlapci odohrali 7 súťažných zápasov (nehrali sme iba
s FK Jupie BB, ktorý tak ako aj my vypomáhal staršiemu ročníku) v novom systéme 5+1 súbežne na dvoch ihriskách (2 x 25
min), s ktorým prišiel ako s novinkou SFZ, aby hral čo najväčší
počet hráčov. To je asi jediné, čo nám táto súťaž dala, že všetci hráči dostávali kopec priestoru v hre (minutáž). Pri všetkej
úcte k súperom a ich kvalite, nás ani jeden tím dostatočne nepreveril (hlavne v defenzíve). Naši chlapci v zápasoch doslova
excelovali a viacerým súperom uštedrili vysoké debakle.
V 7 zápasoch nastrieľali neskutočných 242 gólov a inkasovali
len 24 krát! Ich herný prejav sa dal niekedy porovnať k hre
„mačky s myšou“, hrali tímovo, kombinačne a futbal si všetci
užívali. Potešili nás trénerov, našich fanúšikov a najmä svojich
rodičov.
Rastislav Urgela, tréner
Strelci v Lige prípraviek SsFZ (242 gólov): 55 – Samuel
Urgela, 38 – Jakub Rosenberg, 30 – Michal Sučák, 26 – Viktor
Tatár, 17 – Samuel Rajčan, 16 – Daniel Bohuš, 13 – Tomáš
Kukučka, 11 – Ľubomír Foltán a Sebastián Ščepko, 9 – Matuš Skučka, 6 – Adrián Pivarči, 5 – Radoslav Beňo, 4 – Martin
Šuster, 1 – vlastný.
1. LMŽS (Stredoslovenský región)
11 zápasov: 8 – 0 – 3 so skóre 48:1
1. Liga mladších žiakov (skupina Stred), do ktorej sme
v jesennej časti nakukli ako „pomocníci“ kategórie U12, sa
hrala tiež novým spôsobom. Systém 7+1 na dvoch ihris-

kách súčasne nám dal priestor odohrať popri našich starších
kamarátoch 11 kvalitných zápasov s hráčmi ročníka 2002.
Zo začiatku sme nevedeli, ako sa s novou súťažou, novým
systémom, pravidlami a fyzicky zdatnejšími súpermi chlapci
vysporiadajú, ale až samotné zápasy ukázali, že sú pripravení
na vysokej hernej, technickej a futbalovej úrovni. V každom
zápase súperi po väčšinu času ťahali za kratší koniec. Samotné zápasy nám ukázali, že sa uberáme správnym smerom
v tréningovom procese a mladší žiaci klubov v Stredoslovenskom regióne nestačia stále ešte našim prípravkárom.
Odohrali sme výborné zápasy najmä s Duklou Banská Bystrica, Ružomberkom, Žilinou, ktoré patria medzi top tímy
našej súťaže. Z 11 zápasov sme 8 x zvíťazili a len v troch sme
našli premožiteľa. Vo všetkých troch sme prehrali o gól (v Ružomberku 1:0 a s Duklou BB 3:2, 2:1), pričom sme boli lepším
tímom. Nepremenili sme však šance, súper nás potrestal a
z minima vyťažil maximum. Takže musíme ešte popracovať
najmä na koncovke pod tlakom súpera a efektívnejšie ich využívať. Napriek tomu sa nám podarilo streliť pekných 48 gólov a inkasovať len 14 v spomínaných 11 zápasoch. Chlapci si
celkovo súťaž vychutnali a už teraz sa s nami trénermi tešia na
jarné zápasy. Sme radi, že si na naše domáce zápasy začalo
hľadať cestu čoraz viac divákov, ktorých naši najmenší lákajú
najmä svojimi výkonmi a v neposlednom rade aj vynikajúcimi výsledkami. Ďakujeme všetkým za podporu.
Rastislav Urgela, tréner
Strelci 1. LMŽS (48 gólov): 14 – Samuel Urgela, 11 – Jakub
Rosenberg, 10 – Viktor Tatár, 5 – Michal Sučák, 2 – Sebastián
Ščepko, Radoslav Beňo, Adrián Pivarči, 1 – Matúš Skučka, Samuel Rajčan.
Celkovo sme v obidvoch súťažiach odohrali 18 zápasov,
15-krát zvíťazili a len tri krát prehrali. Strelili spolu 290 gólov
a inkasovali 38. Najlepším strelcom prípravky sa stal Samuel
Urgela so 69 gólmi. Chlapci ukázali, kam až siahajú ich schopnosti a ja verím, že ich budú posúvať ešte ďalej. Sú výborná
partia na ihrisku aj mimo neho, tešia sa z úspechov a na každý
tréning. Keďže majú stále niektorí len 9 či 10 rokov, môžem
vyjadriť z ich prístupom k ich tréningovým aj zápasovým povinnostiam veľkú spokojnosť.Tak isto aj s dochádzkou. Aj keď
vieme, že to nie vždy je tak, ako si predstavujeme my tréneri.
Jednotlivcov vyzdvihovať nebudem, lebo futbal je kolektív-

Kalendár športových podujatí
Mesto Žiar nad Hronom pripravuje Kalendár
športových podujatí na rok 2014. Hlavným cieľom je spracovanie športových podujatí, ktoré
sú určené pre deti, mládež a širokú verejnosť
a ich zaradenie do kalendára podujatí organizovaných mestom, telovýchovnými a športovými
subjektmi, ktoré pôsobia na území mesta Žiar
nad Hronom.
Ide o podujatia miestneho charakteru, ale i významné podujatia s celoslovenskou pôsobnosťou,

ktoré sa budú organizovať v priebehu roka v našom
meste.
Svoje návrhy je potrebné zaslať do 25. októbra.
Nesmú chýbať nasledovné údaje: názov a ročník
podujatia, termín konania, miesto konanie, hlavný
organizátor, spoluorganizátor podujatia, rozpočet.
Návrhy zasielajte na adresu: Mestský úrad – správa
majetku mesta (J. Žiak), Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar
nadHronom.
(r)

ny šport. Ale určite sú v našom tíme už teraz„malé futbalové
osobnosti“, ktoré mali parádnu jeseň a mužstvo vždy potiahnu (zaujíma sa o nich Dukla BB či MŠK Žilina). Ďalej tiež hráči,
ktorí sa herne prebudili či hráči, ktorí majú svoju výkonnosť
ako na hojdačke. To však k ich veku ešte patrí. Chémia v tíme
je však správna, preto to funguje ako má a chlapcov futbal
baví. Užívajú si ho.
Rastislav Urgela, tréner
Hráči (15): Július Žember, Dávid Krištof, Samuel Urgela,
Jakub Rosenberg, Michal Sučák, Viktor Tatár, Samuel Rajčan,
Daniel Bohuš, Tomáš Kukučka, Ľubomír Foltán, Sebastián
Ščepko, Matuš Skučka, Adrián Pivarči, Radoslav Beňo, Martin
Šuster.
Všetko o práci, výsledkoch a úspechoch prípravky U11 si
môžete nájsť na ich webovej stránke: http://www.fk-ziar-nad-hronom-2003.sk/.

Ocenenie športovec mesta
Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie.
Slávnostné ocenenie Športovec mesta Žiar nad Hronom
za rok 2013 sa uskutoční vo februári 2014 v Divadelnej sále
MsKC.
Vyhodnotení budú športovci v kategórii: žiactvo, dorast,
dospelí, športový kolektív. Ocenení budú aj tréneri z jednotlivých klubov, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj športu v našom
meste.
Svoje návrhy športovcov i trénera, ktorí v roku 2013 dosiahli popredné umiestnenia na súťažiach v rámci kraja
a Slovenska je potrebné zaslať v termíne do 31. decembra
na adresu: Mestský úrad – správa majetku mesta (J. Žiak),
Ul.Š.Moysesa46,96519ŽiarnadHronom.
(r)

