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V tomto čísle:
NOVEMBROVÉ ZASADNUTIE MSZ

Vo štvrtok 28. novembra sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Poslanci na ňom okrem iného schvaľovali
aj rozpočet na roky 2014 až 2016. Strana 2.

Rozšíria cintorín v Šášovskom Podhradí

VIANOČNÉ TRHY

Aj tento rok sa obyvateľa mesta môžu tešiť
na predajné Vianočné trhy. Priamo na námestí
sa uskutočnia v dňoch od 16. do 23. decembra.
Informácie o predajných časoch či o kultúrnom
programe nájdete na 3. strane.

STRANA 3

MIKULÁŠ NEVYNECHÁ ANI ŽIAR

Mikuláš so svojim sprievodom sa chystá navštíviť aj žiarske deti. Okrem sladkostí sa môžu
tešiť na Škriatkovské tvorivé dielne, divadelnú
rozprávku a spoločne s Mikulášom rozsvietia
vianočný stromček na námestí. Viac informácií
na 5. strane.

Výtlky budú opravovať
priebežne počas zimy

PREZENTOVALI ROBOTY POMÁHAJÚCE
PRI ŽIVELNÝCH POHROMÁCH

STRANA 4
Koncom novembra sa v našom meste uskutočnil ďalší ročník najväčšej robotickej súťaže pre
mladých konštruktérov. Do First Lego League sa
v tomto ročníku zapojilo 64 tímov zo Slovenska.
Strana 6.

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

0905 602 942

Banskobystrický
kraj má nového
predsedu

NÓRSKY DEŇ
11. december od 15.00 hod. v MsKC
MODERUJE JOŽO PROČKO
Vstup voľný

STRANA 3
Výhodne
vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď v hotovosti.

0905 33 23 88
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Z novembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 28. novembra sa žiarski poslanci
stretli na 6. riadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov.
Medzi prvými bodmi rokovania bola informácia o plnení rozpočtu mesta, ktorú prítomným
predniesol hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo. Zo
správy, ktorú poslancom predniesol, vyplýva, že
k 30. septembru tohto roka boli celkové skutočné
príjmy mesta na úrovni 10 356 523 eur, čo predstavuje plnenie na 81 % oproti schválenému
rozpočtu. Celkové skutočné výdavky mesta boli
na úrovni 8 823 407 eur, čo predstavuje plnenie na
69 % oproti schválenému rozpočtu. Bežné príjmy
boli ku koncu septembra naplnené na 79 % schváleného rozpočtu v celkovej sume 8 345 971 eur.
Bežné výdavky boli čerpané na 70 % v celkovej
sume 7 298 974 eur. Saldo bežného rozpočtu za
deväť mesiacov tak bolo na úrovni 1 046 997 eur.
Kapitálové príjmy boli na úrovni 2 002 241 eur
oproti a kapitálové výdavky, ktoré boli čerpané
v celkovej výške 1 315 865 eur, tvorili kladné saldo
kapitálového rozpočtu vo výške 686 376 eur. Príjmové finančné operácie boli vo výške 8 311 eur. Výdavkové finančné operácie – splátka istiny z úverov
bola ku koncu septembra v sume 208 568 eur.
Zároveň s informáciou o plnení rozpočtu predniesol Juraj Gallo aj návrh na 4. zmenu rozpočtu,
ktorú poslanci schválili.
Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra na
rok 2014 predniesla jeho riaditeľka, Michaela Pribilincová. Rozpočet MsKC na budúci rok je navrhnutý
v celkovej výške 466 348 eur, pričom príspevok od
zriaďovateľa, ktorým je mesto, predstavuje sumu
368 100 eur.

touto otázkou. Plat primátora sa schvaľuje v zmysle
zákona. Ten je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
2,53 – 6. platová skupina. Priemerná mesačná
mzda zamestnanca bola v roku 2012 vo výške 805
eur. Na základe tohto je plat primátora mesta 2037
eur. Rovnako ako vlani, aj tentoraz poslanci odklepli primátorovi 66,5 percentné zvýšenie. Spolu
tak mesačný plat primátora predstavuje 3392 eur.
Informáciu o prebiehajúcich projektoch mesta
predniesol hlavný projektant mesta, Pavel Mužík.
V súčasnosti sa mesto podieľa na štyroch projektoch. Najväčším z nich je Centrum zhodnocovania
odpadov. Ako Pavel Mužík informoval, v septembri
sa uskutočnili odovzdávaco-preberacie konania
nedokončených stavieb od spoločnosti Eurobilding a Remeslo stav. Mesto začiatkom októbra
odstúpilo od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie diela – stavebné práce. Spoločnosť Eurobilding odstúpenie neakceptuje, správnosť krokov
mesta však Ministerstvo životného prostredia potvrdilo vnútornou kontrolou, zároveň ministerstvo
uskutočnilo kontrolu priamo na mieste. Tá dopadla
úspešne. „Výsledkom intenzívnej práce celého tímu
je vypracovanie kompletnej dokumentácie pre
nové verejné obstarávanie,“ uviedol pred poslancami projektant mesta.
Ďalšími projektmi mesta sú Učme sa aj vo vyššom
veku, Bezpečnosť obyvateľstva v meste Žiar nad
Hronom a Digitalizácia Kina Hron.

Poslanci protestu prokurátora
nevyhoveli
Správu o sociálnej pomoci a sociálnych službách
poskytovaných občanom mesta v roku 2013
predniesla poslancom vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa, Monika Minárová. Informáciu a vyhodnotenie práce s mládežou pripravila koordinátorka práce s mládežou, Dominika Švecová. Správa
okrem iného obsahovala sumár aktivít koordiná-

Schválili viacročný rozpočet mesta
aj plat primátora
Poslanci schvaľovali aj návrh viacročného
rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016. Návrh
rozpočtu mesta na rok 2014 je v celkovej sume
11 728 200 eur tak na strane príjmov, ako aj
výdavkov. Poslanci zobrali na vedomie návrh
viacročného rozpočtu na roky 2015 a 2016. Keďže
v zmysle zákona je mestské zastupiteľstvo povinné
opätovne raz ročne prerokovať plat primátora, na
novembrovom zasadnutí sa poslanci zaoberali aj

tora, zoznam mládežníckych výmen, ktorých sa
zúčastnili aj mladí Žiarčania, zorganizované verejné
podujatia pre žiarsku mládež a sumár aktivít Mestskej obývačky v prvom polroku 2013. Na rad prišli
aj Všeobecne záväzné nariadenia. Prvým bolo VZN,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy
a školského zariadenia.
Poslanci sa museli zaoberať aj protestom
prokurátora, ktorý žiada zrušenie uznesenia MsZ
č. 80/2013. MsZ v ňom nesúhlasilo s predloženou
žiadosťou o zmene stavby pred dokončením Shopping Parku. „Okresná prokuratúra to vyhodnotila
tak, že takéto uznesenie, najmä čo sa týka toho, že
sa viaže na žiadosť o zmenu stavby, je akýmsi zasahovaním do kompetencií preneseného výkonu
štátnej správy a stavebného úradu,“ uviedol počas
zasadnutia primátor mesta. Poslanci sa voči tomuto protestu ohradili. „Nesúhlasím s tým, že
prokuratúra chce zrušiť naše uznesenie,“ uviedol
poslanec Richard Rišňovský a dodal: „My dávame
svoje stanovisko, či súhlasíme, alebo nesúhlasíme
s predloženým návrhom, to však stavebný úrad nie
je povinný, dokonca ani oprávnený, akceptovať.
Prijatým uznesením sme teda nijako nezasiahli do
stavebného konania, čo sa týka povolenia výstavby. Nesúhlasím, aby sme odvolali stanovisko, ktoré
sme prezentovali.“ Poslanci nakoniec uznesenie,
ktoré prokuratúra navrhla, neschválili. Aj ďalším bodom programu bol protest prokurátora proti VZN
mesta č. 12/2012 o miestnych daniach. Keďže VZN
sa bude opätovne schvaľovať po prijatí novely v NR
SR, ani tomuto protestu žiarski poslanci nevyhoveli a neschválili ho. Na mesto bolo tiež doručené
upozornenie od prokuratúry na porušenie Zákona
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Prokuratúra zistila, že mesto doteraz nevydalo
príslušné VZN. MsZ toto upozornenie zobralo na
vedomie a prednostke mesta uložilo zabezpečiť
vypracovanie návrhu VZN a jeho predloženie na
najbližšom zasadnutí MsZ.
Ďalším bodom rokovania bola aj správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu
mesta. Poslanci schválili závery z preskúmania
jeho aktuálnosti, v zmysle ktorých nie je potrebné
obstarať zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie. Prijaté bolo aj VZN o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. V závere
zasadnutia prišla na rad aj správa o hospodárení
MŠK za rok 2012, ktorú predložil jeho konateľ Jozef
Tomčáni. Keďže poslanci vyjadrili pripomienky
k predloženej správe, z rokovania zastupiteľstva
bola stiahnutá. Správa bude po jej upravení opäť
poslancom predložená na najbližšom zasadnutí.
Na konci novembrového zasadnutia MsZ sa
primátor poďakoval Jurajovi Gallovi, ktorý viac
ako 10 rokov zastával post hlavného ekonóma
mesta. Ten k 1. decembru požiadal o uvoľnenie
z funkcie. Jeho funkciu bude do výberového konania zastávať vedúci oddelenia daní, Martin
Majerník.
(li)
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Mesto rozšíri cintorín v Šášovskom Podhradí
Ako sme vás pred niekoľkými týždňami informovali, obyvatelia Šášovského Podhradia spísali
petíciu, v ktorej vedenie mesta žiadajú o opravu
zatekajúceho domu smútku. Mesto im v ich
požiadavke vyhovie.
Dom smútku v mestskej časti Šášovské Podhradie
je v kritickom stave. Zateká do neho a opadávajú na
ňom fasádne omietky. V dezolátnom stave je aj katafalk a oplotenie cintorína. Na základe požiadavky
a spísanej petície, pod ktorú sa podpísalo niekoľko
rodín, si bol primátor Peter Antal miestny cintorín
obzrieť. Ako priznal, oplotenie cintorína aj opravu
domu smútku považuje za oprávnenú požiadavku
obyvateľov tejto mestskej časti. „Požiadavky
občanov z tejto časti mesta sú oprávnené, v blízkej
dobe preto osadíme okolo objektu cintorína nové

Dom smútku v Šášovskom Podhradí
je v dezolátnom stave.

oplotenie,“ sľubuje primátor Žiaru a dodáva: „V
týchto dňoch tiež na zimu zakonzervujeme objekt
domu smútku. Počas jarných mesiacov začneme
s rekonštrukciou strechy, aby do domu smútku nezatekalo. Opravíme tiež opadávajúcu fasádu, aby sa
stavba ďalej neznehodnocovala.“
Z pohľadu vedenia mesta je tiež nutné nielen
opraviť poškodené oplotenie, ale cintorín aj
kapacitne rozšíriť. „Keďže v jednej časti susedí cintorín s mestskými pozemkami, rozhodli sme sa ho
kapacitne rozšíriť. Pri oprave oplotenia ho preto
rozšírime smerom dohora, kde pribudne možnosť
nových hrobových miest,“ dodáva žiarsky primátor.
Keďže v obci nebýva až tak veľa pohrebov, vedenie
mesta počíta, že kapacitne bude takéto rozšírenie
cintorína postačovať.
(li)

Už počas tejto zimy sa budú výtlky v meste opravovať priebežne
Tak ako pred niekoľkými mesiacmi avizoval
súčasný primátor Peter Antal, už túto zimu sa
budú výtlky v meste opravovať priebežne počas
zimy. Po zimných mesiacoch tak v meste nebudú
ostávať desiatky výtlkov.
Novú techniku na opravovanie výtlkov zakúpi mestská eseročka Technických služieb zo
svojho rozpočtu. Cena stroja, ktorý výtlky opraví, je
približne 12-tisíc eur. „Výtlky, ktoré sa budú po meste
objavovať, budeme môcť upravovať priamo počas
zimy,“ hovorí Peter Jagoš z technických služieb
a pokračuje: „Poslúži nám na to prístroj infražiarič.
Pravdepodobne do konca januára by mal prísť do
Žiaru zo Spojených štátov amerických. Výsledkom
bude zvýšený komfort pre občana. Cesty v meste
tak na jar nebudú rozbité, ako tomu bývalo po minulé roky.“
Už teraz majú technické služby nakúpený a uskadnený nový asfalt. Keď to bude potrebné, priamo zo
skladu sa zoberie a použije do vzniknutého výtlku.
„Najakútnejšie výtlky budeme opravovať do 48
hodín,“ sľubuje Peter Jagoš.

Vozovku bude možné opraviť
aj v mínusových teplotách
Pomocou novej technológie, infra-recykláciou vozovky za tepla, bude možné cestu opravovať aj v mínusových teplotách. Oprava pritom nepotrvá dlhšie
ako pol hodinu, do jednej hodiny už bude možné
na opravovanom výtlku obnoviť prevádzku vozi-
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Vianočné trhy opäť s pestrou ponukou
Vianočné trhy sa už aj v našom meste začínajú
stávať tradíciou. Tento rok sa uskutočnia v dňoch
od 16. do 23. decembra.
Stánky s predajným tovarom budú otvorené v čase
od 10.00 do 18.00 hod. a stánky s občerstvením o dve
hodiny dlhšie, a teda do 20.00 hod. Vianočné trhy
sa tak ako po minulé roky uskutočnia na Námestí
Matice slovenskej. „Uvedená lokalita zodpovedá
požiadavkám z hľadiska dispozičného riešenia a
existujúcej technickej infraštruktúry, ktoré sú nevyhnutné pre organizáciu vianočných trhov,“ informuje
Ján Žiak z Mestského úradu v Žiari nad Hronom. Ako
ďalej dodáva, tento rok bude pripravených
desať predajných stánkov, v ktorých sa vystrieda
osemnásť predajcov. „Predajný sortiment bude opäť
bohatý. V stánkoch s občerstvením sa bude podávať
varené víno, punč, medovina, ale napríklad aj chlieb
s cibuľou. V ponuke budú tiež mäsové a cukrárenské
výrobky, včelie produkty ako med, fľašková medovina, oblátky, cukrovinky, orechy, sušené ovocie, syry,
údené výrobky či syrové pagáčiky,“ vymenúva ďalej
Ján Žiak. Na svoje si prídu aj milovníci vianočného
tovaru. Do Žiaru sa totiž chystajú zavítať predajcovia rôznych vianočných ozdôb, sošiek, venčekov,
sviečok, dekorácií, anjelikov či betlehemov. Svoj
tovar budú ponúkať aj výrobcovia háčkovaného
a pleteného tovaru či keramikári. „Záujem prejavili aj predajcovia dekorovaného skla, remeselných
a darčekových predmetov s vianočnou tematikou
a odevných doplnkov ako sú šály, rukavice a čiapky,“
dodáva Ján Žiak.

Žiarivé Vianoce

Kultúrny program počas vianočných trhov
bude opäť v réžii žiarskeho Mestského kultúrneho centra. Prinášame vám kompletný program.
Program:
16. 12. Pondelok 16.00 – 17.00 hod.

Infražiarič privezú do Žiaru z USA.

diel. Navyše, oprava pomocou novej technológie je
finančne menej nákladná ako klasická.
„Na opravu vozovky pomocou infra-recyklácie
za horúca sa využíva existujúci asfaltový materiál
z opráv ciest bez rezania, iba sa očistí výtlk, ktorý po
pridaní omladzovacej emulzie a zahriatí zmesi získa
pôvodné vlastnosti. Vďaka použitej infratechnológii
nahrievania sa môže využívať do mínus 5 stupňov,“
konkretizuje Peter Jagoš.
Kazetový infra-nahrievač sa skladá zo štyroch
segmentov, pričom podľa veľkosti výtlku sa zapnú
buď všetky kazety, alebo len potrebný počet. Pomocou plynových horákov z propánových fliaš sa
cez kazetu zahreje celá vozovka okolo výtlku na
teplotu horúceho asfaltu, čo kontroluje obsluha
teplomerom. Po úplnom nahriatí, ktoré trvá 10 – 15
minút, sa do výtlku nasype horúci asfalt z kontajnera,
ktorý sa rozprestrie a zhutní. Povrch nového asfaltu
sa napenetruje katiónaktívnou emulziou, ktorá ho
utesní pred vodou a pevne ho spojí s pôvodným
povrchom.
(li)

Čas vianočný:
program vianočných hitov
speváka Roba Opatovského.
Reprodukovaná hudba od 15.00 do 18.00 hod.

17. 12. Utorok 16.00 – 17.00 hod.

Vinšujeme vám: program vianočných piesní,
kolied, vinšov žiarskych súborov. Vystupuje: MSS
Sekera, ŽSS FS Hron a ďalší.
Reprodukovaná hudba od 15.00 do 18.00 hod.

18. 12. Streda 16.00 – 17.00 hod.

Vianočné
hlasy:
koncert
vianočných
piesní a populárnych piesní v podaní známej
a cappella formácie Free Voices z Prešova.
Reprodukovaná hudba od 15.00 do 18.00 hod.
19. 12. Štvrtok 16.00 – 17.00 hod.

Živý Betlehem so SZ Holúbky z Kríža
Reprodukovaná hudba od 15.00 do 18.00 hod.

20. 12. Piatok 16.00 – 17.00 hod.

Šťastné a veselé s Katkou Koščovou: tradičné
slovenské koledy v netradičných aranžmánoch
v podaní speváčky Katky Koščovej a klaviristu.
Reprodukovaná hudba od 15.00 do 18.00 hod. (li)

OZNAM O PRERUŠENÍ PREMÁVKY AUTOBUSU MHD

Mesto Žiar nad Hronom a SAD oznamujú, že premávka autobusu MHD zo Závodu SNP na cintorín
bude v období od 15. decembra 2013 do 15. marca 2014 z dôvodu sťaženej prevádzky spoja v prípade
sneženia prerušená.
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Živý Betlehem bude aj tento rok.
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Nórsky deň
Pred niekoľkými týždňami navštívila naše
mesto a niektoré firmy v žiarskom priemyselnom
parku veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva, J. E.
Inge Magistad. Pri tejto príležitosti informovala,
že chce Žiarčanom priblížiť svoju krajinu.
Počas takzvaného Nórskeho dňa chce Inge Magistad informovať Žiarčanov o svojej krajine, ako aj
o hodnotách, ktoré Nórsko vzýva a o bilaterálnych
vzťahoch. Nórsky deň je určený nielen pre firmy
v priemyselnom parku s nórskou účasťou a ich
zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť z okolia.
Nórsky deň sa uskutoční v stredu 11. novembra
o 15-tej hodine v žiarskom Mestskom kultúrnom
centre. Návštevníci podujatia budú môcť ochutnať
špeciality nórskej kuchyne, pozrieť si výstavu foto-

grafií o Nórsku, zasúťažiť si a nebudú chýbať ani
rôzne zábavné atrakcie pre deti. Predstaví sa tiež
nórska speváčka Karen Rosenberg Olsen a v priestoroch Céčka „zakotví“ nafukovacia loď Vikingov. Svoju
zručnosť si budú môcť prítomní vyskúšať v tvorivých
dielňach pri remeslách a zašportovať si na simulátore bežiek. V tento deň tiež určite stretnete Elfov
a Trolov, ktorí neodmysliteľne patria k severskej mytológii. V prípade, že máte radi kinematografiu, pozrite si nórske filmy pre deti a dospelých. Podujatím
bude sprevádzať a moderovať zabávač Jožo Pročko.
Organizátormi podujatia sú Innovasjon Norge,
Nórska ambasáda, mesto Žiar nad Hronom, MsKC
a spoločnosti Slovalco, Sapa a Bring.
(li)

V Žiari našli vrecia s falošnými dvojeurovkami

Na falošnej minci ľahko oddelíte
stred od prstenca.

V stredu 27. novembra sa pri výkopových prácach v blízkosti mŕtveho ramena Hrona našli
mince, ktorých hodnota je približne 56-tisíc eur.
Mince sú pravdepodobne falošné.
Trinásť vriec dvojeurových mincí našiel náhodou bagrista pri výkopových prácach. Dvojeurovky boli uložené v trinástich vreciach. Ich hodnota je približne 56-tisíc eur. Mince sú s najväčšou
pravdepodobnosťou falošné. “Vzhľadom na
prebiehajúce vyšetrovanie nebudeme k tomuto
poskytovať žiadne bližšie informácie,“ uviedla v čase

nálezu mincí policajná hovorkyňa Petra Vašková.
Bežný človek môže mať problém rozoznať falošnú
dvojeurovku od pravej. Pri aktuálnych napodobeninách stačí napríklad zatlačiť na strednú časť mince
s vyobrazením Európy, ktorá sa oddelí od prstenca.
Pri vyššej kvalite falošnej mince pomôže iba magnet.
Dvoj aj jednoeurovka majú magnetický stred a ich
skúšku je možné urobiť priložením magnetu k stredu podozrivej mince. Falošnú mincu môže prezradiť
aj jej celkový vzhľad a farba. Pri dvojeurovke by sa
ľudia mali zamerať aj na nápisy na hrane.
(li)

Banskobystrický kraj povedie Marian Kotleba
Ako sme volili v Žiari
Žiarčania chodili k volebným urnám v 15 volebných okrskoch. Volebná komisia odovzdala spolu
3421 obálok, čo predstavuje 21,43 percentnú účasť.
Najviac voličov prišlo v 6. okrsku, ktorý je v Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika. Odvoliť prišlo 263
Žiarčanov, čo je 26,78 %. Naopak, najmenej ich
prišlo v 4. okrsku, ktorý sa nachádza v Základnej
škole na Ulici Dr. Janského. K volebným urnám prišlo
z 2047 oprávnených voličov iba 280, čo predstavuje
13,68 % účasť.
Vo všetkých 15 volebných okrskoch v meste
vyhral Marian Kotleba. Svoj hlas mu odovzdalo 2064
Žiarčanov, čo je 61,03 %. Vladimír Maňka dostal
dôveru od 1318 obyvateľov mesta, čo predstavuje
38,97 %.
Marian Kotleba, nový predseda BBSK.
V sobotu 23. novembra sa uskutočnilo druhé
kolo volieb na predsedu samosprávnych krajov.
O post šéfa Banskobystrického samosprávneho kraja sa „pobili“ Marian Kotleba a Vladimír
Maňka.
Marian Kotleba kandidoval za Ľudovú stranu
Naše Slovensko. V Banskobystrickom kraji mu svoj
hlas odovzdalo 71 397 občanov, čo predstavuje
55,53 %. Vladimír Maňka, ktorého podporovali strany ako Smer – SD, HZD, SZ, SMS, SMK-MKP, ĽS-HZDS
a KDH získal od voličov 57 164 hlasov, čo je 44,46 %.
Kotleba teda získal o 14 233 voličských hlasov viac
ako jeho konkurent a stal sa novým predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja.

Plány nového predsedu
Počas tlačovej besedy Marian Kotleba poďakoval
svojim voličom. „Táto dôvera je pre mňa obrovským
záväzkom a som odhodlaný spraviť všetko pre to,
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aby mohli voliči aj po štyroch rokoch povedať, že
voliť ma bolo správnym rozhodnutím,“ uviedol Kotleba po svojom zvolení. O personálnych otázkach
na úrade zatiaľ odmietol hovoriť. Ako prisľúbil, určite
vycestuje aj do mikroregiónov. Nový predseda sa
neobáva, že by s ním zastupiteľstvo nespolupracovalo. „Myslím si, že poslanci dobré nápady podporia. Ak sa rozhodnú ma bojkotovať, sami sa budú
zodpovedať svojim voličom za takéto rozhodnutie,“
skonštatoval Kotleba.

Poslanci za žiarsky obvod Kotlebu
nebudú bojkotovať
Aj keď výsledok volieb viacerých prekvapil, poslanci za žiarsky obvod sa nechystajú nového predsedu
bojkotovať. „Som rád, že sme sa všetci štyria poslanci
za náš obvod zhodli v tom, že nás ľudia zvolili preto, aby sme niečo robili a nie sa hrali na urazených
a ješitných. Treba hľadať spôsoby spolupráce a nie
dôvody izolácie. Župan potrebuje poslancov a poslanci župana. Sme odsúdení na spoluprácu a ak
chceme tento kraj ťahať k rozvoju, zbytočné vzájomné invektívy tu nebudú mať miesto. Ale zdravý
sedliacky rozum a chuť niečo zmeniť,“ skonštatoval
Daniel Gelien. Podobný názor zastáva aj Ladislav Kukolík: „Je to veľké prekvapenie. Môžeme byť sklamaní aj nespokojní, ale musíme rešpektovať legitímne
rozhodnutie občanov. Čas všetko ukáže, s akými
návrhmi príde nový župan. Som však jednoznačne
zástancom kooperácie a nie konfrontácie
v krajskom parlamente. Aby Čierny Peter neostal
v rukách občanov nášho kraja.“
(li)
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Knihu pokrstili lupeňmi kvetov

Aj v Žiari uviedli knihu do života tri sudičky.
V edícii Kvety vášne žilinského vydavateľstva
Artis Omnis vyšla pred niekoľkými týždňami
prvotina Žiarčanky Kristíny Falťanovej. Na
knižnej Bibliotéke sa sudičkami knihy Modlitba za hriech stali herečky Karin Haydu a Lucia
Hurajová a markizácka moderátorka Adriana
Poláková.
Debut Žiarčanky sa dostáva na pulty kníhkupectiev práve v týchto dňoch a čitateľom sľubuje naozaj dobré čítanie. Prvý krst knihy sa uskutočnil na
knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave, kde sa jeho
sudičkami stali Haydu, Hurajová a Poláková. Keďže

román vyšiel ako prvý z edície Kvety vášne, jeho autorka sa ho rozhodla pokrstiť práve kvetmi. Ako hovorí, sama kvety miluje a navyše, ľalia je aj na obale jej
románu. „V Bratislave sme krstili lupeňmi z tulipánu,
krvavočervenými z ruže a už spomínanými lupeňmi
z ľalie,“ hovorí Kristína.
Keďže je Žiarčankou a svoje mesto má veľmi rada,
rozhodla sa knihu uviesť do života aj v našom meste.
Žiarskymi sudičkami knihy sa stali prvá dáma mesta,
Božka Antalová, moderátorka televízie Markíza,
Martina Mečiarová a redaktorka Mestských novín,
Lenka Ihradská.
„Knihu sme spolu so sudičkami uviedli do života
aj v Žiari vo štvrtok 28. novembra. Som veľmi rada,
že ma prišli podporiť viaceré osobnosti verejného
života, ako aj ostatní Žiarčania. Dúfam, že sa im
kniha bude páčiť a s radosťou ju odporučia aj svojim známym,“ dodáva Kristína. Kto si knihu zakúpil
alebo priniesol so sebou, autorka mu ju v tento deň
aj podpísala. Ak ste žiarsky krst nestihli, knihu si
môžete kúpiť vo väčšine internetových kníhkupec-

tiev a v našom meste v Knihe pre teba a v predajni
kníh v obchodnom dome Prior.

Hráme o knihu s venovaním
Kristína Falťanová jednu knihu s venovaním darovala aj do súťaže v našich novinách. Stačí, ak do
10. decembra správne odpoviete na otázku: Ako sa
volá hlavná hrdinka románu Modlitba za hriech?
Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného, pre
ktorého sa kniha môže stať príjemným vianočným
darčekom. Svoje odpovede môžete priniesť do redakcie Mestských novín, ktorá sídli v budove Bieleho
domu na 6. poschodí, alebo ich posielať e-mailom
na adresu: mn@ziar.sk.
(li)

Tajomný príchod Mikuláša

Foto archív.

Po roku aj do nášho mesta opäť zavíta Mikuláš
so svojím sprievodom. Mikulášska nádielka
vyvrcholí spoločným rozsvietením stromčeka
priamo na námestí.
Príchod Mikuláša sa deťom aj tým skôr narodeným
spája predovšetkým s hromadou sladkostí, s rozprávkami a rozprávkovými bytosťami. Každoročne
sa o príchod Mikuláša do mesta stará žiarske Mestské
kultúrne centrum. Inak tomu nebude ani tento rok.
„Deťmi milovaný Mikuláš príde žiarske deti aj tento
rok privítať priamo na námestie,“ hovorí Michaela

Pribilincová, riaditeľka Céčka a dodáva: „Spolu so
svojimi pomocníkmi a so všetkými deťmi spoločne
rozsvietia vianočný stromček. Samozrejme, nebudú
chýbať ani sladkosti.“
Mikulášske slávnosti sa uskutočnia vo štvrtok
5. decembra. Aj tento rok bude v priestoroch
kultúrneho centra pre deti pripravený zaujímavý
kultúrny program. „Od 15-tej hodiny budú môcť
deti v Škriatkovských tvorivých dielničkách popustiť
uzdu svojej fantázii a vlastnoručne vyrobiť darček
pre svojich blízkych. Neskôr si môžu v estrádnej sále
pozrieť veľkú divadelnú rozprávku Mikuláš a Alica
v krajine zázrakov. Kým po minulé roky sme deťom
púšťali rozprávky v kinosále, tento rok sme sa rozhodli pre divadlo. Vstupné na rozprávku sa platiť
nebude. Dúfame, že deťom aj rodičom tým urobíme
radosť,“ hovorí Pribilincová.
Mikuláš so svojím sprievodom by na námestie
mali prísť o 17-tej hodine. Ako však riaditeľka Céčka
tajomne dodáva, jeho príchod bude pre všetkých
prekvapením, perfektne však zapadne do rozprávky,
ktorú pred rozsvietením stromčeka zahrajú divadelníci zo Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej
Parákovej.
(li)

Objavili krásu svojho mesta

Mestský mládežnícky parlament zrealizoval
ďalší projekt pre mladých. Tento raz bol určený

mladým ľuďom so záľubou fotiť a zachytiť krásu
mesta prostredníctvom objektívu.
Vďaka lektorom Miroslave Taranzovej a Martinovi
Turčanovi sa desať mladých Žiarčanov v októbri
učilo správne fotografovať, správne nastaviť svoj
fotoaparát, či získať vzácne rady a tipy. Výsledky z
tohto workshopu môžte vidieť v priestoroch MsKC
hneď pri vstupe. Výstava fotografií vzniknutých
počas projektu podporeného O2, ThinkBig a
Nadáciou Ekopolis bude trvať približne do polovice decembra. Týmto spôsobom by sme vás
chceli pozvať pozrieť sa na diela talentovaných
mladých fotografov: Viktória Haringová, Veronika Matejíčková, Michaela Pribilincová, Monika
Reiterová, Petra Sekáčová, Peter Hanzlík, Andrej Sliacky a už spomínaných lektorov. Dúfame, že aj vy
objavíte krásu nášho mesta.
(dš)
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Venovanie do knihy priamo od autorky.

Na Stredoškolákovi sa
prezentovalo 38 škôl
V utorok 19. novembra sa uskutočnil už
17. ročník prezentačnej výstavy stredných
škôl pod názvom Stredoškolák. Na podujatí sa
prezentovalo 38 škôl.
Počas podujatia môžu žiaci 8. a 9. ročníkov
každoročne získať prehľad o možnostiach štúdia
na stredných školách či informácie o otváraných
študijných a učebných odboroch. „Tento rok sa na
Stredoškolákovi prezentovalo 38 stredných škôl,“
informuje Ľubica Salayová z Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a ďalej
spresňuje: „Okrem nášho mesta mali tento rok zastúpenie aj stredné školy z Banskej Štiavnice, Novej
Bane, Zvolena, Kremnice, Žarnovice, Banskej Bystrice, Handlovej, Kalnej nad Hronom, Piešťan, Levíc,
Hodruše – Hámrov, Brezna a z Hliníka nad Hronom.“
Zo žiarskych sa už tradične prezentovali Gymnázium
Milana Rúfusa, SOŠ obchodu a služieb, Súkromná
SOŠ technická, Súkromná obchodná akadémia
a Súkromná pedagogická a sociálna akadémia. „Deviataci prichádzali najmä z nášho okresu. Novinkou
oproti minulým ročníkom boli letáky s názvom Čím
budem? a Prehľad zúčastnených stredných škôl,
na ktorom bola stredná škola označená číslom pre
lepšiu orientáciu,“ dodáva Salayová.
Deviataci mohli tiež využiť možnosť vyskúšať si
počítačový program, ktorý im pomohol v rozhodovaní a orientácii pri výbere štúdia na strednej škole.
Všetkým záujemcom, vrátane žiakov so
špecifickými poruchami učenia a ich rodičov,
poskytli poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie odborní zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Súčasťou
podujatia bola aj Burza informácií o trhu práce
určená študentom stredných škôl, ktorú zabezpečil
ÚPSVaR Banská Štiavnica.
(li)
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Od adventu až do Vianoc
Keď zazvonia zvony a ohlásia príchod
čarokrásnych Vianoc, vtedy odložte všetky starosti a prežite tieto sviatky v šťastí a v radosti.
Po adventnom venci prichádzajú dni sviatočné,
ktoré zaklopú na dvere nášho všedného života. Každý
rok prinášajú do príbytkov chvíle s neopakovateľnou
atmosférou. Až za štedrovečerným stolom si uvedomujeme, prečo Vianoce nazývame sviatkami pokoja.
Z diaľky prichádza vianočná melódia, vítajme
Ježiška, Božieho syna. Keď na celom svete slávia
príchod toho, čo proroci predpovedali - príchod
Mesiáša. Vtedy moje srdce láskou zahorí, keď na
sviatočnom stole svieca sa rozhorí.
Obdobie adventu tiež má svoje čaro. 6. decembra
je Mikuláša, ktorý svojou dobrotou a láskou obdarúva deti, a tak symbolizuje príchod Vianoc. Od Lucie
začnú z rôznych kútov Slovenska prichádzať do rodného kraja do rodín vianočné pozdravy so želaním
zdravia, šťastia a bohatého Ježiška. Vianočné pozdravy umocňujú predvianočnú atmosféru a sú posolstvom pre rodičov od svojich detí, ktoré sú možno
v zahraničí. Pozdravmi oslovujeme našich priateľov,
príbuzných či známych. Predvianočnú atmosféru
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Knižnicu navštívila spisovateľka
Jitka Vítová

pociťujeme všade, kde sa len pohneme.
Mnohí sa práve v tieto predvianočné dni radi vracajú do svojho rodiska, do rodnej obce k rodičom
či známym, aby spoločne s nimi oslávili príchod
Mesiáša. Mnohí by radi v tieto sviatočné dni
navštívili rodičovský dom, rodnú chalúpku, kde uzreli svetlo sveta. Pozdraviť susedov či priateľov, ale
už nemajú kde. Rodičovský dom je zbúraný, obec
zanikla, a tak vianočné sviatky budú sláviť tam, kde
sa odsťahovali. Zrazu máme zvláštny pocit a z duše
zatúžime aspoň na chvíľu byť doma, medzi svojimi,
a zaspomínať si s nimi na tie krásne chvíle, s tebou,
domovina moja. To je preto domov, o ktorom sa ti
sníva, pretože rád sa vraciaš do rodného kraja.
Viktor Obertáš

V pondelok 25. novembra privítali v Mestskej knižnici Michala Chrásteka milého hosťa,
spisovateľku Jitku Vítovú.
Jitku Vítovú počas podujatia sprevádzala redaktorka, Radana Sedláčková z vydavateľstva Thov. Jitka
Vítová žije a pracuje v Hradci Králové a je autorkou
knižky O Kvetuške a fúzačovi. Práve túto knižku predstavila druhákom z „Jednotky“. Zoznámila ich nielen
s Kvetuškou, ale aj so zaujímavou hmyzou ríšou.
Deti pozorne počúvali ukážky z knihy, poznávali
chrobáčikov a pracovali z ilustráciami.
V príjemnej atmosfére prežilo šesťdesiat druhákov
zaujímavé zábavné dopoludnie. Božena Kaššová

Po stopách spomienok

Spomínanie na Štefániu Pártošovú.
V stredu 20. novembra sa v priestoroch
žiarskeho Pohronského osvetového strediska
uskutočnilo stretnutie, na ktorom si prítomní pripomenuli sté výročie narodenia poetky Štefánie
Pártošovej.
Literárno-hudobné pásmo k životu a tvorbe

Štefánie Pártošovej pripravilo BBSK – Pohronské
osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci
so Spolkom slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici. Na podujatie prijal pozvanie aj spisovateľkin
syn. Prítomní hostia si počas komorného podujatia pripomenuli tvorbu poetky, ktorá istý čas žila aj
v našom meste. Nechýbal ani výber z jej diel a hostia, z ktorých mnohí Pártošovú aj osobne poznali, si
vypočuli aj básne z niektorých jej zbierok.
„So Štefániou Pártošovou som sa stretávala na
spisovateľských a vedeckých podujatiach. Vnímala
som ju ako rozhľadenú a múdru spolubesedníčku,“
charakterizuje
poetku
Brigita
Šimonová,
vysokoškolská pedagogička a literárna historička.
Poézia Pártošovej našla svoje najsilnejšie žriedlo
v ľudskej skúsenosti z obdobia druhej svetovej

vojny. „Jej poézia je veľkým básnickým mementom, pôsobivým výkričníkom na ľudskou biedou
a človekom vojny,“ hovorí Jana Borguľová zo Spolku
slovenských spisovateľov a dodáva: „Takýto hlas
môže presvedčivo znieť iba od človeka, čo to videl
a prežil a môže to povedať nielen v mene živých, ale
aj mene pamiatky mŕtvych.“
Štefánia Pártošová sa narodila 28. októbra 1913
v Trenčíne. Už v mladosti sa zapájala do politického
života, zúčastnila sa tiež Slovenského národného
povstania ako zdravotníčka. Neskôr bola väznená
v Korytnici, Ružomberku a Ilave. Časť svojho života
prežila aj v Žiari nad Hronom. Venovala sa písaniu
poézie pre dospelých a pre deti a mládež a veľmi
ojedinelo aj prekladom.
(li)

First Lego League opäť aj v Žiari
Vo štvrtok 21. novembra sa uskutočnilo v poradí 3. slovenské regionálne kolo najväčšej robotickej súťaže pre mladých konštruktérov vo
veku 10 až 16 rokov First Lego League. Organizuje ju Nadácia pre deti Slovenska.
Celá súťaž je na Slovensku pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska, pričom organizátorom
v Žiari nad Hronom je Centrum voľného času
v Žiari nad Hronom. Spoluorganizátorom súťaže
je Mestské kultúrne centrum. Hlavná téma už 6.
ročníka je Divoká príroda – živelné pohromy. Žiaci
a študenti skonštruovali robotov, ktorí pomáhajú
zvládať zemetrasenia, víchrice a iné pohromy.
„Celosvetová súťaž v robotickom Legu učí deti
získať široké spektrum zručností, od programovania až po komunikačné zručnosti a tolerancii v tímovej práci,“ hovorí Helena Gáfriková, riaditeľka
žiarskeho Centra voľného času a dodáva: „Okrem
toho, členovia súťažných tímov sú deti od desať
do šestnásť rokov, ktoré každý rok spoznávajú inú
oblasť života, nakoľko téma každého ročníka je
centrálne vyhlasovaná. Súťažný tím tak tento rok
musel spoznať všetky riziká prírodných katastrof,

zoznámiť sa s odborníkmi na danú tému vo svojom regióne a navrhnúť riešenia na daný problém.“
V regionálnom kole v Žiari nad Hronom sa stretlo
11 súťažných tímov, ktoré si zmerali sily v súťažných
kategóriách Robot – design a Teamwork. „Prezentácia výskumného projektu na vyhlásenú tému
a pre deti najdôležitejšou kategóriou bola Robot –
Game, v ktorej plnili deťmi naprogramované roboty
súťažné úlohy na špeciálnom hracom stole,“ dopĺňa
informácie Gáfriková.
Najvyváženejší výkon podal tím i-droid zo ZŠ
v Žarnovici: víťaz Robot-Game (383 bodov v 2.
finálovej jazde), najlepšia tímová práca, 2. najlepší
výskumný projekt, o bod tesne 2. miesto v Robot
– Design = náskok 25 bodov v celkovom poradí.
Cenu za najlepší výskumný projekt získali Legáči zo
žiarskeho Gymnázia Milana Rúfusa, tím známy aj z
Letnej Ligy FLL. Porota mala radosť z tímu Amazing
Team zo ZŠ Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom,
ktorý sa s najlepším výsledkom v Robot – Game
prebojoval do finálového turnaja, v celkovom poradí skončil na 2. mieste a získal Mimoriadnu cenu
poroty. „Centrum voľného času ďakuje všetkým
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Mimoriadna cena poroty zostala v Žiari.
sponzorom, ktorí podporili súťaž darčekmi pre
súťažné tímy, a preto ani jedno dieťa neodchádzalo
bez odmeny a motivácie do ďalšieho ročníka. Veľké
poďakovanie patrí aj všetkým členov odborných
porôt, za zodpovedný a spravodlivý prístup k hodnoteniu, za prácu v ich osobnom voľne,“ dodáva na
záver riaditeľka žiarskeho CVČ.
Na turnaje po celom Slovensku sa registrovalo
64 tímov zo základných a stredných škôl, z centier
voľného času či iných organizácií zameraných na
rozvoj detí a mládeže. Na súťaž sa tento rok registrovalo približne 200 000 detí z viac než 70 krajín. Celosvetové kolo sa uskutoční v USA v apríli budúceho
roku.
(li)
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Park Štefana Moysesa – biotop netopierov
Myotis dasycneme

Myotis myotis

Netopiere patria medzi zaujímavé a na druhy
bohaté skupiny živočíchov. Patria do triedy Chiroptera.
Netopiere sú nočné živočíchy. Deň prespia
v nejakom úkryte, večer alebo v noci odtiaľ vyletujú. V zimnom období upadajú do zimného
spánku (hibernácia). V mnohých krajinách sú
netopiere hlavnými zástupcami biodiverzity
cicavcov a na niektorých malých oceánických ostrovoch sú to jediné pôvodné druhy cicavcov.
Netopiere sú dôležitou súčasťou životného prostredia a znižovaním ich početnosti sa porušuje
rovnováha v životnom prostredí. Sú veľmi citlivé na
zmeny a viazané na miesta, kde žije človek. Región
Žiarskej kotliny sa v ostatných rokoch stal predmetom záujmu autorov z rôznych oblastí. K hlavným
predmetom záujmu patrí tematika životného prostredia a ďalšie odbory. Územie Žiarskej kotliny bolo
doteraz z chiropterologického hľadiska pomerne
málo preskúmané. Kotlina je známa svojou nepriaznivou situáciou v oblasti životného prostredia.
Škodlivé vplyvy spôsobované predovšetkým priemyselným závodom na výrobu a spracovanie hliníka mali od počiatku zahájenia výroby v roku 1953
veľmi nepriaznivý dopad na životné prostredie
so všetkými jeho zložkami v tejto kotline. Rozsiahle
znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy, vnášanie
cudzorodých látok do prostredia a potravného
reťazca, nedomyslené zásahy do krajiny a hromadenie odpadu zapríčinili podstatne zhoršený stav
životného prostredia s vysokým stupňom devastácie a ohrozenosti v Žiarskej kotline. Niektoré
nepriaznivé antropogénne činnosti z minulosti sú
v súčasnosti značne obmedzené, ale ich vplyv na
okolité prostredie môže pretrvávať po mnohé roky.
Znečisťujúce imisie sa kumulujú aj v hmyzej zložke
regionálnej bioty, a tým ovplyvňujú jej zloženie
a početnosť. Táto skutočnosť by sa mala prejavovať
aj v populáciách sekundárnych konzumentov –
medzi nimi aj v diverzite a početnosti chiropterofauny.

Parky sú ostrovmi netopierov
Na Slovensku patria netopiere k silne ohrozeným
druhom s klesajúcim trendom početnosti populácií. O ich ekologických nárokoch sa vie pomerne
málo. Okrem toho, že ich najviac ovplyvňujú mikroklimatické podmienky v úkrytoch a dostupnosť
potravy, nie sú dostatočne objasnené vzťahy
druhov k jednotlivým biotopom, priaznivé a nepriaznivé stavy biotopov a príčiny ohrozenia týchto
biotopov. Do popredia sa dostáva dôležitosť
zisťovania prítomnosti netopierov v sídlach
a zabezpečenie ochrany prítomných populácií.
Na Slovensku je v súčasnosti zistených 28 druhov
netopierov, pričom viac ako 15 druhov je možné
nájsť aj v ľudských sídlach. Netopierom poskytujú
ľahko získanú potravu, ktorú láka svetlo z lámp
pri parkoch, záhradách a trávnatých plochách a

Pipistrellus pipistrellus
dostatočné množstvo úkrytov pre rozmnožovanie
a párenie, výnimočne aj pre zimovanie. Pôvodnými úkrytmi netopierov sú stromové dutiny, špáry
pod kôrou stromu, skalné štrbiny a predovšetkým
jaskyne. Parkové prostredie poskytuje vysokú
ponuku úkrytových možností, čím sa výrazne
odlišuje od lesného prostredia. Najmä vďaka tomu
je vhodným objektom na výskum ekológie stromových druhov netopierov. Bohato vegetačne
štruktúrované parky sú označované za ostrovy pre
netopiere v intenzívne využívanej krajine.

Stromoradia z listnatých drevín
Dominantou nášho mesta je park u niekdajšieho
arcibiskupského renesančne barokového zámku
s klasicistickou prestavbou, postavený v roku
1680, renovovaný v rokoch 1782 – 1794 a upravovaný v 19. a 20. storočí. Park má rozlohu
5,70 ha. Vyznačuje sa systémom krížových alejí a je
to jediný zachovalý park s pravidelnou úpravou
na strednom Slovensku. Park leží v lužnej polohe. Vybudovaný bol v druhej polovici 18. storočia s pravidelnou sieťou chodníkov s výraznými hlavnými
cestami. Vysadené bolo množstvo stromov. Podľa
rozmerov stromov sa usudzuje, že pochádzajú ešte
z pôvodných výsadieb, spred viac ako 200 rokov.
Mnohé z nich sú už značne poškodené a vyžadujú
si odborný zásah do koruny. Park je súčasťou areálu
kultúrnej pamiatky – kaštieľa v Žiari nad Hronom.
Mestský park predstavuje vhodný biotop pre viaceré druhy živočíchov. Je zaradený do kategórie
A1+A2, čiže ide o park mimoriadne architektonicky a biologicky významný. Z jednej strany je
park ohraničený štátnou cestou Žiar nad Hronom
– Prievidza, z druhej strany komunikáciou Žiar nad
Hronom – Kremnica. Pod južnou vežou kaštieľa
bol park doplnený terasovitou záhradou a vodnou
nádržou. Dreviny v mestskom parku sa vyznačujú
bohatou druhovou rozmanitosťou. Nachádzajú sa
rovnomerne na celom území parku najčastejšie
v skupinách, ktoré sú väčšieho i menšieho rozsahu
s rôznym počtom drevín a druhovým zložením.
Môžeme tu nájsť skupinu, v ktorej sa nachádza
Acer platanoides, Betula pendula, Aesculus hippocastanum, Tilia cordata, Pinus sylvestris a mnohé
iné skupiny drevín, ktoré rastú v tesnej blízkosti.
V menšej miere sú v parku zastúpené solitérne
dreviny. V niektorých častiach parku môžeme vidieť
stromoradia pozostávajúce z listnatých drevín ako
napríklad stromoradie pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum), javora mliečneho (Acer
platanoides) a iných, ktoré z oboch strán lemujú
chodníky v parkoch. Najpočetnejšie zastúpené
druhy sú Tilia cordata (tvorí 20% všetkých stromov
v parku), Carpinus betulus (12%), Alnus glutinosa
(8%), Acer campestre (7,7%), Acer platanoides
(6%), Picea abies (12,5%) a Picea pungens (6%). Tieto dreviny sú zaujímavé pre netopiere z hľadiska
svojho habitatu a rozlohy koruny, ako aj z hľadiska
veku. Mnohé z nich dosahujú vek okolo 200 rokov.
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Nactalus noctula

Myotis daubentonii

Práve v nich sa nachádza veľa dutín, ktoré slúžia
netopierom ako úkryt.

V žiarskom parku sídli päť druhov
netopierov
V dutinách stromov nachádzajú netopiere
svojrázne, nie celkom presne preskúmané mikroklimatické podmienky. Výber dutín netopiermi
je ovplyvňovaný hlavne teplotou a vlhkosťou
vzduchu v priestore stromových štrbín. Teplota
v stromovej štrbine je ovplyvňovaná hrúbkou
stromu, orientáciou a umiestnením otvoru, ako
aj výškou dutiny v strome. Netopiere málokedy
osídlia stromovú dutinu s viacerými otvormi navonok, s možnosťou prievanu alebo silnejšieho
prúdenia vzduchu. V r. 2006 – 2010 bolo v parku
zaznamenaných 5 druhov netopierov: Myotis
myotis, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Myotis daubentonii a Myotis dasycneme.
Okrem rastlinstva je v parkovej kompozícii veľmi
dôležitým biologickým faktorom voda, ktorá spĺňa
dôležitý ekologický aspekt. Toto je dôležité najmä
pre druh Nyctalus noctula, ktorý vyhľadáva krajinu so zmiešaným lesným porastom a dostatkom
vodných plôch. Dominantnú zložku spoločenstva
tvorí v parku Myotis myotis. V letnom období je
možné ho takmer vždy zahliadnuť vo večerných
hodinách pri lovení hmyzu. Pipistrellus pipistrellus – jedince vylietavajú po západe slnka z bočnej
steny pivničných priestorov pod kaštieľom v parku.
Ich aktivita trvá dlho do noci, potom park opúšťajú
a presúvajú sa za potravou. Je to pôvodne stromový druh, ktorý sa však v súčasnosti zdržuje
často v ľudských obydliach, kde sa cez deň ukrýva
v štrbinách múrov a v rôznych škárach. Nyctalus noctula – v parku sa tento druh netopiera
nachádza v dutinách stromov, vydáva dosť silný
cvrkotavý zvuk. Počas večernej aktivity lieta rýchlo
a pomerne vysoko. Na konci letného obdobia je
možné ho pozorovať ešte za svetla.
Ochrana netopierov u nás je legislatívne
dostatočná, a pre akúkoľvek manipuláciu s netopiermi je potrebné mať výnimku z Ministerstva
životného prostredia SR. Praktická ochrana teda
spočíva najmä v starostlivosti o letné kolónie,
riešení problémov s netopiermi na sídliskách
a v ochrane ich biotopov, a mala by zabrániť
znižovaniu druhovej rozmanitosti netopierov.
Rovnako dôležité sú úkrytové biotopy (podkrovia,
stromové dutiny) aj lovné biotopy. Ochrana biotopov netopierov je do veľkej miery obmedzená
limitovanými poznatkami o ekológii netopierov.
Prvým krokom k zlepšeniu tohto stavu by malo byť
šírenie informácií o živote netopierov a zdôrazniť
ich dôležitosť pre životné prostredie. Negatívny
vzťah k živočíchom je hlboko v podvedomí, a tak je
vhodné výchovou pôsobiť na myslenie verejnosti
a priamo sa zapájať do aktívnej ochrany.
Mgr. Jana Maďarová
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blahoželanie
V knihe tvojho života strana
75 sa otvára,
na život s tebou spomíname
s úctou a vďakou v tichom
dojatí,
kto z nás a kedy ti,
drahá mamička a babička,
všetku tú lásku a
starostlivosť odplatí?
Dňa 2. decembra sa dožila
krásneho životného jubilea 75 rokov
naša drahá mamička,
babička a svokra
Mária Kopecká.
Do ďalších rokov, milá maminka, ti z celého srdca prajeme veľa, veľa zdravia, hojnosť
Božieho požehnania, prajeme ti, aby si dožila
ešte veľa krásnych a slnečných dní a rokov
v plnom zdraví a našej blízkosti, pretože dožiť
sa nového rána je zázrak a najkrajší dar Pána...
Alena a Roman s rodinami.
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Od Ondreja do Troch kráľov

Hľadám domov

Srdečne vás pozývame na stretnutie
v predvianočnom čase pod názvom
Od Ondreja do Troch kráľov.

Benji je mladý, asi 2-ročný
psík odobratý z otrasných
podmienok. Žil na metrovej
reťazi. Napriek zlej minulosti
na ľudí nezanevrel, je vďačný za každú pozornosť. So
psíkmi sa znesie bez problémov, je vhodný do rodinného domu alebo do bytu. Je
kastrovaný, očkovaný a čipovaný.

V programe, v ktorom vám predstavia zvyky
našich predkov, sa predstavia Folklórny súbor
Hron s jeho Cimbalovou hudbou pod vedením
Zuzany Sykorjakovej a detský Folklórny súbor
Hronček pri Centre voľného času.
Podujatie sa uskutoční 17. decembra v Divadelnej sále Mestského kultúrneho centra
o 18.00 hod.

Dr. Janského 477/4
Tel. č. : 0905 200 270 – Dušan Štefan
0905 750 910 – Mariana Hrmová
045/672 34 70 – kancelária
web: marshallreality.sk
mail: marshall@marshallreality.sk

BENJI

ALMA

Alma je priateľská nemecká ovčiačka. Iných psíkov neznesie, takže musí
ísť do rodiny, kde bude jediným psom. Na jedno
očko je slepá, ale nijako ju to neobmedzuje. Aj
napriek tomu, že je už staršia (má cca 7 rokov), je
aktívna, v dobrom zdravotnom stave. Je očkovaná, čipovaná a kastrovaná.
LABÍK

Labík je mladučký, 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.

MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Čas vianočný, čas sviatočný
Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom vás
pozýva na výstavu vianočných ozdôb z polovice
20. storočia pod názvom Čas vianočný, čas sviatočný. Výstava je sprístupnená v pracovné dni v čase
od 8.30 do 17.30 hod. do 10. januára 2014.
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 – Náš pohľad na
oblohu
Dňa 6. decembra o 18.00 hod.
V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Dňa 13. decembra o 18.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00 do
21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.0012.00.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.

PONÚKAME:
RIEŠENIE PROBLÉMOV PRI EXEKÚCII
RI
A PONUKA
NÁHRADNÉHO BÝVANIA
ODKUPOVANIE
O
ZADĹŽENÝCH BYTOV
ZAD

FATTY

PONUKA – PREDAJ:
•3-izb. byt – OV, 7. posch., rozloha: 63 m2, čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena:
40 000 €
•4-izb. byt – OV, 1. posch., čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena: 46 500 €
•Dom – OV, rodinný dom, Dolná Ves, cena:
9 000 € - AJ NA SPLÁTKY
•Dom – OV, RD, Stará Kremnička, rozloha pozemku: 623 m2, cena: 35 000 € – AJ NA SPLÁTKY
•Obchodno-kancelársky priestor – OV, rozloha:
209 m2, na Ul. Hollého, cena: 80 000 €
•NP – svojpomocná dielňa – OV, rozloha pozemku:
142 m2, Ul. Hutníkov
PONUKA – PRENÁJOM:
•Skladové priestory
•Obchodno-kancelárske priestory

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.
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

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

7.12. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
8.12. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
14.12. MUDr. Ingrid Kupcová, Ul. Dr. Janského 2,
Žiar nad Hronom (672 22 72)
15.12. Dentino, MUDr. Kukolík, A. Kmeťa 11, Žiar
nad Hronom (673 39 99)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Stavebné sporenie s 13,5% zhodnotením
a autopoistenie = kľúč k diaľničnej známke ZADARMO

Zuzana Ivanová 0908 283 025

noviny.ziar.sk

10

3. december 2013 | Mestské noviny

INZERCIA
PREDAJ

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

www.geodesy-service.sk

3/24

•Predám krásnu 20-ročnú palmu. Cena: 30 €. T: 045/67 90 693 – volať
po 16.00 hod.
10/24
•Rozpredám rôzne veci z rodinného domu. Ceny dohodou.
T: 0944 166 939
20/24
•Predám stacionárny bicykel zn. K-Master Kruk. Cena: 150 €, dohoda
možná. T: 0904 071 702, 045/672 62 37
30/24
•Predám DVD Judas Priest, U. Heep, HammerFall, Doors, Moody Blues,
Queensryche, Sonata Arctica, Ch. Isaak, Thunder, Kiss, Doro, GammaRay, Udo, Steppen Wolf, R. Stewart, Santana, Therion, Anastacia, Jorn,
Guns´n´Roses + rôzne výbery heavy a pop. T: 0902 828 424
35/24

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

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

•Predám 10 CD Box: God Save This Box! Punk 1978 – 1980. Cena:
25 €. T: 0902 828 424
36/24
•Predám farebné kalendáre 60 x 42: N´Sync, Cliff Richard, Bowie, G.
Michael. Každý má 12 obrazových strán. Cena. 2 €. T: 0902 828 424 37/24
•Predám hudobné DVD od AC/DC po Whitesnake, filmy – horory,
komédie, dobrodružné, Planet food, Tajemství starověku, Cesty kolem
světa, vojnové, porno. CD: rock, pop, country, metal od 60´s + výbery.
Plagáty od 1990 po 2006, pop, metal, chlapčenské. Knihy hudobné +
herci, časopisy hudobné: Spark 2000 – 2010, filmové: Premiere 2000 –
2005 a i. MP3, stránky, dvojstránky, fotografie, obrázky. T: 0902 828 424
38/24

•Predám VHS, CD, plagáty, MP3, knihy, mince, časopisy, DVD/hudba,
film, porno. T: 0902 828 424
40/24
•Predám výber: rock – metal CD: Fast & Furious, Rock Hits & Ballads 1 +
2 vol., 18 Star Metal, Heart, Rainbow, Spark Gallery vol. 4 + 5, Spark 2000,
Rainbow, Rock´s´Cool, MOR 2013, Blackfoot, Matadors. T: 0902 828 424
41/24

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 2/24
•Predám záhradu s výmerou 549 m2, so záhradnou chatkou, v Lutile,
pri Lutilskom potoku (pod bývalou základnou školou). Cena dohodou.
T: 0944 291 627
4/24
•Predám väčší rodinný dom v Trnavej Hore. T: 0908 558 387
•Predám garáž za planetáriom. Cena: 5 500 €. T: 0905 721 353

9/24
11/24

•Predám 2-izbový byt v ZH, prízemie, slušný vchod. Cena dohodou.
T: 045/671 60 54
13/24
•Predám 1-izbový byt v osobnom vlastníctve, v pôvodnom stave, na 4.
poschodí s výťahom, v ZH. Cena dohodou. T: 0908 239 751
14/24
•Predám záhradku s výmerou 2 áre, v Žiari nad Hronom, pri Lutilskom
potoku (pod Kauflandom). T: 0915 236 980
15/24
•Predám starší rodinný dom v Jalnej. Cena dohodou. T: 0944 166 939
21/24

•Predám 2-izbový byt s loggiou na Svitavskej ulici, 1. poschodie.
Rozloha 50 m2. Zachovalý, čiastočná rekonštrukcia. Cena dohodou hotovosť. T: 0904 651 100
25/24
•Predám RD v Sklených Tepliciach (4 izby, kuchyňa, kúpeľňa + WC, komora, kotolňa, garáž). Cena dohodou. T: 0911 848 071
26/24

•Dám do prenájmu 2-izbový byt na Ul. A. Štefanku na 5. poschodí, s
rozlohou 76 m2, s balkónom. T: 0905 930 082
27/24
•Predám 1-izbový tehlový byt, na prízemí v ZH, blízko centra, bezbariérový, plastové okná, dom je zateplený, kúpeľňa prerobená, slušný
vchod. Plocha bytu je 34,5 m2 + pivnica 2,8 m2. Cena dohodou. T: 0908
387 735 – volať od 14.00 do 16.00 hod.
31/24

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem izbu v dvojizbovom byte. Cena: 125 € vrátane energií.
T: +420 737 060 658
1/24
•Výhodne prenajmem garsónku v ZH. T: 0908 191 157

16/24

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P216/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletná rekonštrukcia. Nová
cena: 28.500 EUR, (pôvodná
cena 29.000 EUR), výmera: 36 m2
P243/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletná rekonštrukcia. Cena:
28.000 EUR, výmera: 41 m2
P241/2012:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica M. Chrásteka, pôvodný stav. Cena:
19.990 EUR, výmera: 35 m2
P244/2012:
2-izbový tehlový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica Š. Moysesa, pôvodný stav - zachovalý.
Cena: 25.000 EUR, výmera: 54
m2
P228/2013:
2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletná rekonštrukcia. Cena:
36.000 EUR, výmera: 63 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
P239/2013:
3-izbový tehlový byt v K r e m n
i c i, centrum mesta, kompletná
rekonštrukcia. Cena: 54.900 EUR,
výmera: 64 m2
P042/2011:
3-izbový tehlový byt s garážou
v Žiari nad Hronom, Ul. Dr. Janského, nadštandardná rekonštrukcia, vrátane zariadenia.
Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná cena 103.000 EUR), výmera:
100 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

•Prenajmem 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom.
T: 0948 310 357 – volať po 16.00 hod.
17/24
•Dám do prenájmu garáž pri Poľnohospodárskom družstve. Voľná od
1. decembra. T: 671 64 38, 0918 791 087
18/24
Prenajmem 2-izbový byt so zariadením, slnečný, tehlový, zateplený,
s balkónom, nachádzajúci sa v centre mesta na 3. poschodí. Voľný ihneď.
Cena: 320 €/mesiac + energie. T: 0905 371 592
22/24
•Dám do prenájmu 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Čiastočne prerobený. Cena: 300 €. T: 0918 527 307
23/24

DOMY:
P245/2013:
RD v Dolnej Vsi, novostavba.
Cena: 163.000 EUR, zastavaná
plocha: 110 m2,výmera pozemku: 625 m2
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena:
157.000 EUR, (pôvodná cena
178.000 EUR), výmera pozemku:
823 m2
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
P116/2012:
RD v Starej Kremničke, pôvodný stav. Nová cena: 17.500 EUR,
(pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha: 156 m2, výmera
pozemku: 1.156 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 zrekonštruovaný. Nová cena: 63.000
EUR, (pôvodná cena 67.500
EUR), úžitková plocha: 100 m2,
výmera pozemku: 410 m2
P182/2013:
RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 203.000
EUR, zastavaná plocha: 1.402 m2,
výmera pozemku: 2.835 m2
P237/2013:
RD v Lovčici-Trubín, časť
Trubín, pôvodný stav. Cena:
29.990 EUR, zastavaná plochy: 111 m2, výmera pozemku:
1922 m2
P238/2013:
RD - dvojgeneračný v Hliníku
nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 88.000 EUR, zastavaná plochy: 326 m2, výmera
pozemku: 947 m2
P240/2013:
RD v Lutile (gazdovský), pôvod-

ný stav. Cena dohodou, zastavaná plocha: 120m2, výmera
pozemku: 612 m2
P193/2013:
RD v Slaskej, pôvodný stav. Cena:
53.000 EUR, zastavaná plocha:
157 m2,výmera pozemku: 1.776
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
P002/2011:
3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty
alebo chalupy, siete na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera jedného pozemku:
800 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
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari
nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena:
254.5000 EUR, výmera: 5.090 m2
P126/2012:
Stavebný pozemok v Žiari
nad Hronom (Ul. SNP), určený
na priemyselnú výrobu, siete
na a pri pozemku. Nová cena:
81.000 EUR, (pôvodná cena:
100.000 EUR), výmera 3.116 m2
OSTATNÉ:
P236/2013:
Obchodný priestor – cukráreň
a cukrárenská výroba v Žiari
nad Hronom, Svätokrížske námestie, Cena 253.000 EUR

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
adený. Voľný ihneď. T: 0905 371 592

29/24

•Prenajmem 1-izbový byt s rozlohou 50 m2. Treba vidieť. T: 0905 452
273
24/24

•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt v Žiari nad Hronom.
Slušný vchod, nezariadený. Cena 310 €/mesiac s energiami. T: 0905 320
616
32/24

•Dlhodobo prenajmem tehlový byt pri tržnici v Žiari nad Hronom.
Cena: 290 € vrátane energíí, internetu, digi TV. T: 0905 396 041
28/24

•Prenajmem byt na Etape, cca 30 m2. Volať po 180.00 hod. T: 0940 354
956
34/24

•Prenajmem 2-izbový slnečný tehlový byt v centre mesta ZH, zari-

noviny.ziar.sk

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením veľký 3-izbový byt, 80 m2 za dva menšie – 1 a 2-izbový byt.
T: 0911 939 596
8/24

DARUJEM
•Darujem škrečky džungarské. ZH. T: 0949 292 985

44/24
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

SLUŽBY

ZAMESTNANIE

•Ponúkam rekonštrukcie bytového jadra, frézovanie starých
omietok, murovky, omietky, obklady a dlažby. Používam profesionálnu techniku. Mám tridsaťročnú prax, ktorá je zárukou kvalitnej a
precíznej práce. Žiar nad Hronom a okolie. Kontaktovať ma môžte
na telefónnych číslach: 0905 39 44 66 alebo 0908 93 60 33.

•Ponúkame prácu predavača/-čky zábavnej pyrotechniky v našich
predajniach v Žiari nad Hronom, v Banskej Štiavnici. Podmienky: vlastný
telefón, zodpovednosť, bezúhonnosť. T: 0902 506 395
43/24

27/20

•Ponúkam prácu na pozíciu recepčnej. Sme dvojzmenná prevádzka
(nočná zmena, denná zmena). Požadujem počítačové znalosti, zdravotný preukaz a chuť učiť sa nové veci. Len ako vedľajší pracovný pomer!
T: 0905 200 270
33/24

POĎAKOVANIEtkov
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
dňa 11. novembra 2013 prišli
rozlúčiť s našou drahou mamou
a starou mamou
Máriou Drugdovou,
ktorá nás navždy opustila vo
veku 82 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIEtkov
Stíchlo navždy srdce zlaté,
zhasol sa v tvojich očiach svit.
Ťažko sa nám bude tu bez teba,
Evička, žiť.
Neúprosný osud,
to najdrahšie nám vzal,
na poslednú cestu nás predčasne vyhnal.
Úctu a posledné zbohom našej drahej manželke,
mamičke a babičke
Evke Sedliakovej
sme 12. októbra 2013 boli vzdať, a že ste tam boli
s nami, za to vám chceme poďakovať.
Smútiaca rodina
SPOMIENKAtkov
Utíchol tvoj hlas, srdce prestalo biť
a my už len so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 9. decembra si pripomíname
3 roky od chvíle, keď nás navždy
opustil manžel, otec, starý otec
a pradedo
Ján Gašparík
vo veku 80 rokov.
S láskou v srdci spomína manželka, deti a ostatná
rodina.
SPOMIENKAtkov
Kto ťa poznal,
ten pozná našu bolesť,
ten vie čo sme v tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej –
spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Dňa 24. novembra sme si pripomenuli 10. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Iveta Viliemová, rod. Šarközyová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú bratia, sestry a švagriné.
SPOMIENKAtkov
Dňa 28. novembra sme si pripomenuli 5. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš
otec
Tomáš Kupči.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Milovaní odišli, ale
všetko krásne,
čo nám dali, navždy ostáva v nás.
Dňa 25. novembra
uplynulo 12 rokov,
keď nás navždy
opustila naša drahá mama a starinká
Kristína Záhorská.
Dňa 6. januára 2014 uplynie 30 rokov, keď na večný odpočinok odišiel náš drahý otec a starký
Jozef Záhorský.
S láskou spomínajú dcéry a vnúčatá s rodinami.

SPOMIENKAkov
Zavrel si svoje oči,stíchol tvoj láskavý
hlas, netušil si, že nám nestihneš
na rozlúčku ani slovko povedať.
Tvoje dobré srdce prestalo biť,
i keď si túžil s nami tak veľmi žiť.
More lásky so sebou si vzal, hory bolesti si zanechal.
Prázdno je tam, kde znel tvoj láskavý hlas,
spomienka na teba nikdy nevymizne z našich sŕdc.
Je len klamné zdanie, že čas rany zahojí,
za lásku, dobrotu a obetavosť sme ti vďační.
Dňa 4. decembra uplynie už 20 rokov od smutnej
chvíle, kedy nás náhle opustil vo veku 63 rokov
náš drahý a milovaný otecko a dedko
Pavel Pecha.
Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
Kto ste ho poznali, venujte mu spomienku tichú.
S láskou spomína dcéra Dagmar, vnuk Lukáš,
vnučka Livka s manželom.

Spomeňte si
na svojich najbližších
prostredníctvom MN
SPOMIENKAtkov
Prišlo to tak zrazu, nečakane
A nádeje na život už niet,
zostalo prázdne miesto v dome
a pár nedokončených viet.
Cítime veľký smútok a žiaľ,
zrazu nič nie je také,
ako by si človek prial ...
Dňa 11. decembra uplynú 4 roky, čo nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec
Tibor Nagy.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Život odišiel,
láska a bolesť v srdci zostali.
Dňa 12. decembra si pripomenieme piate výročie úmrtia
Miloslava Mancíra.
S láskou a úctou spomína celá
rodina.

SPOMIENKAtkov
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 3. decembra si pripomíname
9 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý manžel a otec
Jozef Olajec.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn
s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Roky utekajú, čas plynie,
ale spomienka na teba
v našich srdciach stále ostáva.
Dňa 15. novembra sme si
pripomenuli 27 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Marián Hlaváčik.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú súrodenci.

noviny.ziar.sk

SPOMIENKAtkov
Len kytičku kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 9. decembra si pripomenieme 1. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Tibor Rozinay.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali a sú ti
vďační za lásku a obetavosť.
Dňa 28. novembra uplynulo
15 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný
Jozef Santoris.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
Spomínajte s nami.
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Záložka do knihy spája školy
Cirkevná škola v Žiari nad Hronom sa prihlásila do
projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu
je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými
základnými školami a podpora čítania prostredníctvom
výmeny záložiek do kníh.
Žiaci mohli na záložkách ľubovoľnou technikou stvárniť
svojho obľúbeného literárneho hrdinu. Partnerskou školou
Žiarčanov sa stala Základná škola Staškov. Žiaci prvého stupňa usilovne pracovali na svojich výtvoroch. Na hodinách čítania sa rozprávali o knihách a literárnych hrdinoch, ktoré ich
v poslednom období zaujali. V skupinách pracovali na spoznávaní rozprávkových postavičiek, ktoré priraďovali k nadpisom. Po prečítaní úryvku z literárneho diela hádali, o akú
rozprávku ide a dopĺňali závery rozprávok. Na ich záložkách,
ktoré tvorili pre žiakov zo Staškova, môžete vidieť rozprávkových hrdinov ako Janka Hraška, Danka a Janka, Kubko a Maťko, Mach a Šebestová, Šmolkovia či Lolek a Bolek.

Pozvánka
Žiaci druhého stupňa si na hodinu literatúry priniesli svoje
obľúbené knihy. Každý z nich si vybral svoju obľúbenú literárnu postavu, o ktorej porozprával celej triede. Neskôr začali žiaci vyrábať záložky, na ktorých sa snažili zobraziť nimi vybrané
literárne postavy, či už maľovaním, kreslením, alebo lepením.
Z druhej strany záložky vypísali vlastnosti svojej literárnej postavy.
(r)

Digibooks má už viac než 70 000 publikácií pre nevidiacich
V digitálnej knižnici pre nevidiacich Digibooks (www.
digibooks.sk, spravovaná Občianskym združením Infoblind so sídlom v Bratislave) bola koncom októbra
úspešne pridaná a sprístupnená v poradí už 70-tisíca
publikácia.
Išlo o časopis Vesmír č. 10 z roku 2010. Digitálna knižnica
pre nevidiacich Digibooks už od konca roku 2003 predstavuje významnú iniciatívu v oblasti prístupnosti informácií
pre občanov s ťažkým zrakovým postihnutím, otvorená pre
členstvo tak občanom Slovenskej, ako i Českej republiky. Čísla tohtoročných prírastkov do knižnice ukazujú mimoriadne
výsledky. Prvý kvartál skončil s novým kvartálnym rekordom
– 5 143 publikácií. Prvý polrok skončil s rekordným polroč-

ným výsledkom – 7 052 publikácií. 22. septembra bola zaradená v poradí 10-tisíca publikácia za tento rok a Digibooks
je tak dnes veľmi blízko od dosiahnutia rekordného ročného
prírastku z roku 2010 (12 166).Tieto mimoriadne úspešné výsledky sú ukážkou poctivej každodennej intenzívnej práce,
komunikácie s vydavateľmi a autormi, obetavosti, ochoty
dobročinne pomôcť a tým napomôcť pre zlepšovanie príležitostí pre občanov s ťažkým zrakovým postihnutím. Je to
prejavom dôvery, ochoty a poctivej práce všetkých ľudí, ktorí
sa na tomto úspechu zaslúžili. Osobitne je potrebné poďakovať všetkým darcom a dobrodincom za každú pomoc, ktorú
prejavili pre realizáciu skvelej veci oceňovanú stovkami spokojných čitateľov.
(r)

Tretiaci navštívili starkých v domove dôchodcov
Žiaci tretích ročníkov zo Základnej školy na Ulici Dr.
Janského navštívili starkých v žiarskom Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb.
Pre starkých si tretiaci pripravili krátke pásmo básní a piesní
a nechýbali ani malé darčeky, ako napríklad čajníky a lienky,
ako symbol starostlivosti o starších ľudí.„Po programe sme sa
premiestnili do spoločenskej miestnosti, kde žiaci spoločne
so starkými zahrali spoločenské hry,“ informuje pedagogička
Mária Štangová a dodáva:„Deti si priniesli známu spoločenskú hru Človeče, nehnevaj sa. Jednoznačne najzaujímavejšou hrou však pre neboli klobúčiky, ktoré ich naučili hrať
práve starkí z domova. Deťom tiež ukázali svoje izby a obdarili
ich cukríkmi.Veľmi silný zážitok bola pre mňa situácia, keď ich
viedli deti do spoločenskej miestnosti, tlačili ich na vozíkoch,
nakladali do výťahu a s nepredstieraným záujmom aj rados-

ťou im pomáhali. Myslím, že si z tohto stretnutia odniesli úctu
a spolupatričnosť so staršími ľuďmi, ktorí sú mnohokrát odkázaní na pomoc druhých.“
(li)

Základná škola s materskou školou Š. Moysesa
vás pozývajú na Vianočný deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční v stredu 11. decembra.
Program:
•Svätá omša, sv. ruženec – v kaplnke o 12.45 hod.
•Zázraky Pána Ježiša
– besiedka ŠKD v kaplnke o 14.00 hod.
•Tvorivé dielne v ŠJ od 14.00 do 18.00 hod.
•Vianočné pásmo – Vianočný príbeh, pásmo Štedrý
večer, koledníci,
tanček – v kaplnke o 15.30 a 16.30 hod.
•Zvieratá v zime – zážitková hodina prírodovedy
v 3.A o 15.00, 16.00 a 17.00 hod.
•Úlohy pre bystré hlavičky
– kartičkové programy na PC pre predškolákov v PC
Tom a Jerry od 15.00 do 18.00 hod.
•Hudba je liek – hudobno-pohybové hry v ŠT
od 14.00 do 18.00 hod.
•Rozprávková angličtina – Mestská a viediecka
myška (zážitková hodina) v jazykovej učebni
o 14.00, 15.00 a 16.00 hod.
•Anjeličku môj strážničku – máme dobrých
kamarátov v 4. A o 14.00, 15.00 a 16.00 hod.
•Chlieb náš každodenný (zážitková hodina)
– čarovné slovíčka, prosba a vďaka za chlieb v 4. A
o 14.00, 15.00 a 16.00 hod.
•Video, animácie, titulky – práca žiakov v PC Tom
a Jerry od 14.00 do 15.00 hod.
•Zábavná literatúra v 8. A od 15.00 do 15.45 hod.
•Modlitba sv. ruženca k Božiemu milosrdenstvu
za našu školu a našich budúcich prváčikov
v kaplnke o 13.30 hod.
•Angličtina netradične – povolania (ukazovačka)
na chodbe pri 9. A – priebežne
•Netradičné športy v telocvični od 13.45 hod.
•Otvorená hodina dejepisu
– práca s interaktívnou tabuľou v 7. B o 15.00 hod.
•Hráme sa na interaktívnej tabuli
– v 3. B od 14.00 do 18.00 hod.

Starkí spomínali spolu s deťmi

Učitelia na „Jednotke“
profesionálne rastú

Veselé dopoludnie na ľudovú nôtu v krojoch, do ktorých sa vyobliekali deti aj učiteľky, sa uskutočnilo v Materskej škole – elokované triedy na Ul. A. Kmeťa č. 17.
V tento deň trieda s ľudovými domčekmi bola vyzdobená
výšivkami, maľovanou keramikou, kolískou, kolovrátkom
a rôznymi inými ľudovými výrobkami. Tety z POS tkali, vyrábali paličkovou technikou čipku alebo stromček šťastia. Deti
boli ich pozorovatelia, ale aj aktívni pomocníci. Zapojili sa do
čistenia orechov, jabĺk na koláče, ktoré nám prišli upiecť naše
staré mamy. Porozprávali nám aj svoje zážitky z detstva. Malé
deti lúpali a triedili fazuľu a kukuricu. Všetci sme si s Helenou
Soboslayovou a učiteľkami vyrobili veselé brmbolce z vlny
a dekoratívne vyzdobili podľa vlastnej fantázie šatôčky ku
kroju. Nielen práca, ale najmä zábava bola dominantná v tento deň. Na harmonike nám po celý čas vyhrával pánTrenčan.
Ľudové tance a piesne zneli celou budovou materskej školy.

Čas jesenných prázdnin strávili učitelia zo Základnej
školy na Ul. Dr. Janského v príjemnom prostredí Starých
Hôr, kde pokračovali v získavaní poznatkov v oblasti niektorých inovatívnych metód efektívneho učenia.
Zámerom tohto vzdelávania bolo zatraktívniť vyučovací
proces, vytvárať prostredie podporujúce rozvoj osobnosti
žiaka a pozitívnu klímu v triede. „Toto stretnutie nám umožnilo poznať súčasné trendy v oblasti výchovy a vzdelávania,“
hovorí pedagogička Mária Pružinová a dodáva: „Vo veľmi
tvorivej atmosfére sme si prakticky vyskúšali viaceré metódy
vyučovania, napríklad zážitkové, aktivizujúce, skupinové, projektové a ďalšie, ktorými chceme spestriť vyučovanie našim
žiakom. Už prvá časť tohto vzdelávania, ktorú sme absolvovali ešte v júli, bola pre nás veľmi podnetná, preto veríme, že
aj tieto zručnosti, ktoré sme nadobudli, budú prínosom aj pre
našich žiakov.“
(r)

Deti z Myškovej a Motýlikovej triedy vystúpili s pásmom ľudových tancov. Dobrá nálada, metóda zážitkového učenia
určite zanechala na deti dobrý dojem. Veríme, že aj takouto
formou sa nám podarilo u detí šíriť a rozvíjať lásku k ľudovej
kultúre.
MŠ – elokované triedy, Ul. A. Kmeťa č. 17
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Juniori bojovali, ale na východe neuspeli
BASKETBAL – JUNIORI DORASTENECKÁ LIGA VÝCHOD

BK 04 AC LB Spišská NováVes – MŠK BK Žiar nad Hro-

nom 75:67 (23:22, 19:15, 20:19, 13:11)
Strelci: Martin Švarc 36 b. (4 trojky), Matej Košťál 12 b. (2
trojky), Patrik Štefanča 10 b. (1 trojka), Marek Galko 5 b., Vladimír Kašša 4 b. Do hry zasiahli: Marek Páleník, MarekTenkel,
Matej Kňaze, Štefan Skladan.
Bol to bojovný a pomerne kvalitný zápas. Naši chlapci
počas celého zápasu udržiavali s kvalitným súperom krok,
a keď v polovici 3. štvrtiny vyrovnali, zdalo sa, že by mohli aj
uspieť. V závere im však rapídne ubúdali sily a zápas už nedokázali zvrátiť vo svoj prospech. Za výkon a predvedenú
hru si všetci zaslúžia pochvalu.
BKM Svit – MŠK BK Žiar nad Hronom 71:50 (14:9,

20:15, 14:12, 23:14)
Strelci: Marek Galko 11 b., Patrik Štefanča 10 b., Matej Kňaze 8 b. (2 trojky), Štefan Skladan 5 b. (1 trojka), Matej Košťál,
Marek Tenkel a Martin Švarc po 4 b., Vladimír Kašša a Parek
Páleník po 2 b.
Hlavná príčina prehry je veľmi slabá úspešnosť streľby
celého týmu, väčšinu zápasu sme sa strelecky presadzovali
iba spod koša, čo bolo málo na zdolanie kvalitného súpera.
Pochváliť možno dobrú a agresívnu obranu niektorých hráčov počas celého zápasu.
Jovica Kovinčič, tréner

Volejbal – volejbalový víkend 16. a 17. 11.
VOLEJBAL

Kadetky opäť potvrdili svoju príslušnosť k stredoslovenskej špičke. Posun v tabuľke smerom nahor zaznamenali aj juniorky.

STARŠIE ŽIAČKY –II. TRIEDA STRED – JUH

5. kolo: ŠKM Liptovský Hrádok „B“ – VK MŠK Žiar nad
Hronom „B“ 0:3 (-20, -20, -25)/3:2 (-20, -26, 19, 17, 10)

JUNIORKY – I. LIGA VÝCHOD

1. R. Sobota
2. Hnúšťa
3. Zvolen
4. Brusno„B“
5. L. Hrádok„B“
6. Žiar Hronom „B“
7. Krupina„B“
8. Detva„B“

5. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VO AC Uniza Žilina 3:2 (17, -21, -20, 12, 12)/3:0 (13, 11, 20)
1. P. Bystrica
2. L. Hrádok
3. Hnúšťa
4. Kežmarok
5. S. N. Ves
6. Žiar
7. Zvolen
8. B. Bystrica
9. Žilina

10
10
8
8
8
8
8
10
10

10 0 0 0 30:1
9 1 0 0 30:4
4 0 1 3 15:13
4 0 1 3 16:15
4 0 1 3 14:14
2 2 0 4 13:16
2 0 0 6 8:19
1 1 0 8 8:27
0 0 1 9 5:30

30
29
13
13
13
10
6
5
1

9
9
8
6
2
3
0
0

1
0
0
0
2
0
0
0

0
1
0
1
0
1
0
0

0 30:3
0 29:5
2 24:10
3 21:13
6 13:22
6 13:21
10 3:30
10 1:30

29
28
24
19
10
10
0
0

MLADŠIE ŽIAČKY –I. TRIEDA STRED – JUH

5. kolo:TJ ŠK VK Krupina„B“ – VK MŠK Žiar nad Hronom
0:3/0:3

KADETKY – I. TRIEDA STRED

5. kolo: MVK Detva – VK MŠK Žiar nad Hronom 0:3 (-21, -26, -18)/0:3 (-17, -19, -23)
V prvom zápase Žiarčanky prehrávali v druhom
sete už 21:6, na podanie však prišla Katka Krajčiová, potiahla do 21:17 a vrátila ich späť do setu. Dobrým kolektívnym výkonom, aj s pomocou striedajúcich hráčok Hrončekovej a Kružlicovej, následne
dokázali naše volejbalistky set vyhrať. Aj keď v ďalšom
priebehu mali znovu v určitých fázach výpadky a zbytočne
poľavili, dokázali vyhrať bez straty setu obidva zápasy. (ab)

10
10
10
10
10
10
10
10

1. Hnúšťa
2. Brusno
3. Žiar nad Hronom
4. L. Hrádok
5. Poltár
6. Krupina
7. AC Žilina
8. Detva
9. KUVIK Žilina
10. VA Žilina
11. B. Bystrica
12. Zvolen

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
11
10
8
8
7
7
4
3
2
2
0

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

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

2 37:10
2 36:11
2 36:15
2 35:17
4 30:20
4 31:22
6 24:24
8 18:33
10 15:33
10 18:35
11 15:37
13 4:42

36
34
33
30
28
26
22
14
11
10
7
1

Poltár
2. Brusno
3. Krupina
4. R. Sobota
5. B. Bystrica
6. Žiar nad Hronom
7. Hnúšťa
8. Lovinobaňa
9. Krupina„B“
10. Brusno„B“
11. Zvolen
12. Hnúšťa„B“

14
14
14
14
12
14
14
14
14
14
12
14

13
12
10
7
6
7
7
3
2
2
1
0

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

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

1 40:8
0 41:9
3 36:13
4 30:22
1 30:16
5 28:20
5 28:21
9 20:34
11 9:37
10 13:36
9 11:33
12 5:42

39
39
32
26
25
25
24
12
8
8
6
2

STARŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED

5. kolo: TJ ŠK VK Krupina – VK MŠK Žiar nad
Hronom 3:0 (13, 25, 17)/3:1 (20, -27, 14, 16)
1. Detva
10
2. Poltár
10
3. Brusno
10
4. Krupina
10
5. L. Hrádok
10
6. B. Bystrica
10
7. Žiar nad Hronom 10
8. VA Žilina
10

8
7
5
5
4
2
2
0

0
1
4
0
1
1
0
0

noviny.ziar.sk

1
1
0
0
1
2
2
0

1 27:9
1 27:11
1 27:13
5 18:17
4 19:21
5 16:23
6 14:24
10 0:30

25
24
23
15
15
10
8
0

Z druhého stretnutia I. ligy junioriek Východ Žiar
nad Hronom – Žilina (3:0). Foto: Tomáš Gemza.
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V Rimavskej Sobote tesná prehra o gól
FUTBAL – II. LIGA

19. kolo: MŠK Rimavská Sobota – FK Pohronie 1:0 (0:0)
Zostava: Packo – Úškrt, Kamas (71. Drobňák), Sekereš,
Sedliak, F. Zvara, Bobor (66. Páleník), Abrahám (58. Rybanský),
Paraj, Sojka, Urgela.
V 19. kole II. ligy cestovali Pohrončania do Rimavskej Soboty, kde podľahli domácemu MŠK tesne 1:0.
V prvom polčase mali miernu prevahu domáci, no zahodili
pár dobrých šancí. Najväčšiu spálili v 27. min., keď lopta po
rohu už smerovala do brány, ale Úškrt ju bravúrne na čiare zastavil. Pohrončania hrozili najmä po štandardkách, ktoré však
gólový efekt nepriniesli. Po zmene strán sa na ťažkom teréne
hra vyrovnala, obe mužstvá sa bojovnosťou pokúšali strhnúť
víťazstvo na svoju stranu. Po nedôraznom odkope brankára
Packa sa to podarilo nakoniec domácim, keď loptu zachytil
Válovčan a z 25-tich metrov lobom zabezpečil domácim najtesnejšie vedenie. Od tohto momentu sa už Rimavská Sobota veľmi do útoku netlačila, strážila skôr najtesnejšie vedenie,
o ktoré však mohla prísť, keď zakončoval Sekereš, no jeho hlavičku bravúrne zneškodnil Kostolanský. V závere už domáci

uhrali víťazstvo, aj keď Pohrončania sa za svoj výkon určite
hanbiť nemusia. Nechýbalo veľa a do druholigovej tabuľky si
mohli zapísať ďalší cenný bod.
Štefan Zaťko, tréner FK Pohronie: „Počas celého zápasu
sme sa nedokázali vysporiadať s ťažkým terénom. Nepodali
sme očakávaný výkon. Súper si vypracoval gólové príležitosti
a potom nám dal v podstate bez šance gól a vyhral zaslúžene.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk
13
11
10
11
7
7
8
5
5

3
4
6
2
7
7
4
5
5

3
4
3
6
5
5
7
9
9

34:12
31:12
24:13
31:15
24:19
24:19
34:32
18:27
16:30

Góly: A. Kukučka (2), Hric (2), Olajec.

16
15
8

42
37
36
35
28
28
28
20
20

FUTBAL – U11

1. FK POHRONIE U10 – MFK STROJÁR KRUPINA U10 5:0

16:27
19:40
13:35

TABUĽKA

1. ŽP Šport Podbrezová 19
2. MFK Zemplín Mich. 19
3. Partizán Bardejov 19
4. 1. FC Tatran Prešov 19
5. MŠK R. Sobota
19
6. ŠK SFM Senec
19
7. FC Spartak Trnava B 19
8. FC ŠTK 1914 Šamorín 19
9. MFK D. n. Váhom
19

FK Pohronie robili radosť v Badíne
V sobotu 16. novembra sa šiesti najmladší chlapci tímu
U11,ročníknarodenia2004–Hric,Krčmár,Boška,Olajec,
A. Kukučka a Bohuš zúčastnili halového turnaja prípraviek pre kategóriu U10 (kde vekovo patria) v športovej
hale v Badíne. Boli doplnení o ďalších štyroch hráčov (P.
Beňo, Javorský, Kováč, Baláž) a suverénnym spôsobom,
výsledkovo aj herne, ovládli celý turnaj. Zúčastnili sa ho
štyri mužstvá, hralo sa 1 x 16 min, dvojkolovo.
Chcel by som poďakovať všetkým chlapcom za výborné
výkony na turnaji. Za hru, ktorú predvádzali, pekné akcie a
ešte krajšie góly. Niektorí hrali lepšie, iní striedali na palubovke aj slabšie chvíľky. Ja som si to s radosťou odsledoval na
tribúne a brat Rado chlapcov výborne usmerňoval na hracej
ploche.
Rastislav Urgela, tréner
Výsledky zápasov (6):
6 – 0 – 0 so skóre 28:6, 18 bodov = 1. miesto

10. FK Slovan Duslo Šaľa 19 4 4 11
11. FK Pohronie
19 4 3 12
12. MFK Tatran L. Mikuláš19 1 5 13

2. FK JUPIE BB U10 – FK POHRONIE U10 2:4

Góly: Boška (2), Olajec, Javorský.

Tréning s reprezentantom
U17 Šimonom Kupcom
FUTBAL – U13

3. MFK LOKOMOTÍVA ZVOLEN U10 – FK POHRONIE U10 2:7

Góly: Bohuš (3), Baláž (2), Hric, Olajec.
4. FK POHRONIE U10 – MFK STROJÁR KRUPINA U10 4:0

Góly: Bohuš (2), A. Kukučka, P. Beňo.
5. FK POHRONIE U10 – FK JUPIE BB U10 5:0

Góly: Olajec (2), A. Kukučka, Krčmár, Bohuš.
6. FK POHRONIE U10 – MFK LOKOMOTÍVA ZVOLEN U10 3:2

Góly: Bohuš (2), A. Kukučka.
Strelci gólov: Bohuš (8), Olajec (5), A. Kukučka (5), Hric (3),
Boška (2), Baláž (2), P. Beňo, Krčmár, Javorský.
Zostava: Boška, Krčmár, Hric, Bohuš, Olajec, A. Kukučka, P.
Beňo, Kováč, Baláž, Javorský.
Tréneri: Radoslav Urgela, Rastislav Urgela

Na tréningovú jednotku do Žiaru zavítal v novembri aj bývalý hráč Žiaru nad Hronom, aktuálne
Dukly Banská Bystrica a slovenský reprezentant,
Šimon Kupec. Žiarčanov navštívil za účelom spestriť si koniec jesennej časti sezóny jeseň 2013 –
2014.
Našim chlapcom sa tréning veľmi páčil, od začiatku
tréningu po rozcvičke Šimon ukázal chlapcom nejaké
narážačky a, samozrejme, aj samostatnú prácou s loptou. Tréningová jednotka vyvrcholila mini zápasom,
v ktorom náš reprezentant odohral s chlapcami aj
na jednej aj na druhej polovici. Na záver sme dostali
pekný darček v podobe jeho reprezentačného dresu z
Majstrovstiev sveta 2013 v Spojených arabských emirátoch.
M. Fabian, tréner

Testovali talentovaných cyklistov
CYKLISTIKA

V utorok 19. novembra sa v Žiari nad Hronom
uskutočnilo testovanie Centier talentovanej mládeže.
Po roku mladí cyklisti opäť zišli v Žiari nad Hronom
v Základnej škole na Jilemnického ulici, kde mali opäť
vytvorené výborné podmienky. Testov sa zúčastnilo
120 mladých cyklistov z celého Slovenska.
(r)
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Ďalšie víťazstvo na palubovke súpera
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI

ŠBK Handlová – BK MŠK Žiar nad Hronom 20:69
(9:39)
Strelci: Horváth 24, Bača 14, Krajčovič 13, Šonkol 6, Novák 4, Olajec 2, Kotlárik 2, Mihál 2, Ihring 2, Grochal, Kucej,
Greguš.
ŠBK Handlová – BK MŠK Žiar nad Hronom 15:48
(5:23)
Strelci: Bača 14, Horváth 11, Krajčovič 6, Olajec 6, Kucej 4,
Novák 3, Kotlárik 2, Grochal 2, Greguš, Šonkol, Mihál, Ihring.

Ďalšie víťazstvo si pripísali na konto mladší žiaci basketbalového klubu, ktorí odohrali svoj tretí dvojzápas za sebou
na palubovke súpera.
Súpera z Handlovej zdolali presvedčivo, aj keď v niektorých momentoch, najmä druhého zápasu, ukázali aj domáci, že ich v žiadnom prípade netreba podceňovať.
V obidvoch zápasoch nastúpili všetci hráči, ktorí mali dosť
priestoru si vyskúšať svoje basketbalové zručnosti a schuti
si zahrať.
Juraj Horváth, tréner

Prehru zo Spišskej napravili výhrou v Bardejove
BASKETBAL - STARŠÍ ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK 04 AC LB Spišská
NováVes 73:89 (21:24, 16:23, 23:17, 13:25)
Strelci: Jakub Kádaši 37 b. (2 trojky), Jaroslav Pavol 10 b.,
Samuel Horváth a Marek Ostáš po 8 b., Eduard Rajnoha a
Matúš Šály po 4 b., Matúš Dérer 2 b.
Vstup do celoslovenskej ligy starších žiakov Žiarčanom
nevyšiel podľa predstáv. Proti kvalitnému súperovi začali
priveľmi ustráchane. Len za úvodné dve minúty mali 7 stratených lôpt a rýchlo prehrávali 2:9. V nedôraznom výkone
pokračovali domáci celý prvý polčas a do šatne išli s 10 bodovým mankom. Rovnako začali aj v tretej štvrtine a súper
získal postupne až 15 bodový náskok. Od stavu 43:58 však
prišiel v zápase zvrat, keď domáci hráči začali kombinovať a
hrať bez rešpektu a dokázali za 6 minút vyrovnať na 64:64.
Tu sa však od nich odvrátilo šťastie pri zakončení a hlavne
objektívne pískanie rozhodcov. Záver zápasu tak už patril
opäť hosťom, ktorí, treba uznať, boli na palubovke väčšinu
času lepším tímom.

MŠK BK Žiar nad Hronom – Investor Kings Bardejov
89:71 (18:21, 28:14, 17:27, 26:9)
Strelci: Jakub Kádaši 41 b. Marek Ostáš 15 b., Jaroslav
Pavol 10 b., Eduard Rajnoha 7 b., Matúš Dérer a Samuel
Horváth po 6 b., Ľuboš Kuchár 2 b., Matúš Šály a Jakub
Nagy po 1 b.
V zápase proti Bardejovu predviedli Žiarčania koncentrovanejší a bojovnejší výkon. Prvá štvrtina bola v podaní
oboch tímov pomerne vyrovnaná. Hostia išli na začiatku
druhej štvrtiny do vedenia 18:23. Vtedy však začali domáci konečne hrať to, čo sa od nich očakáva. V obrane hrali
pozorne a nepúšťali súpera do ľahkých streleckých pozícií. V útoku hrali s prihrávkami a jednoducho a pohodlne
sa dostávali do koša. Polčas vyhrali domáci rozdielom 11
bodov. O jednoznačnom výsledku zápasu rozhodol fakt,
že k výkonu Jakuba Kádašiho sa konečne pridali aj všetci
spoluhráči na palubovke. V dobrom zápase jediným slabým ohnivkom bol už stabilne „zvláštny“ výkon prvého
rozhodcu.
Norbert Nagy, tréner

Cenné víťazstvo
BASKETBAL - MUŽI I. LIGA VÝCHOD

Dohrávka: MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia
P. Bystrica 102:100 (23:23, 28:27, 25:26, 26:24)
Strelci: Martin Zibríniy 27 b.(2 trojky), Miroslav Kráľ 25 b.
(4 trojky), Tomáš Nemčok 18 b. (4 trojky), Maroš Vrtík 16 b.,
Milan Hintoš 8 b., Milan Šoltés 5 b. (1 trojka), Ján Sklenár 3 b.
Do hry zasiahol aj Jozef Oravec, na striedačke boli pripra-

vení Peter Kaňa a Filip Osvald.
Bol to veľmi vyrovnaný a nervózny zápas, v ktorom sa vo
vedení striedalo jedno aj druhé družstvo. Taký bol aj záver
zápasu, kde súper pri našom vedení o 2 body mal posledný
útok. Nevyužil ho a mohli sme začať oslavovať veľmi cenné
a ťažko vybojované víťazstvo. Jovica Kovinčič, tréner
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V prvých dvoch zápasoch víťazne
proti súperovi z Martina
BASKETBAL - STARŠÍ MINI

BK MŠK Žiar nad Hronom – Slavia Medik Martin
45:28 (7:12, 14:3, 9:8, 15:5)
Strelci: Golebiowski 9, Kucej 8, Grochal 6, Babiak 6, Truben 6, Greguš 5, Kret 3, Ihring 2, Novák, Lehotský, Király,
Balogh, Švec, Barcík.
BK MŠK Žiar nad Hronom – Slavia Medik Martin
41:28 (12:6, 9:6, 8:10, 12:6)
Strelci: Novák 8, Golebiowski 6, Kucej 6, Babiak 6, Greguš 4, Kret 4, Grochal 3, Ihrin 2, Švec 2, Truben, Balogh,
Lehotský, Király, Barcík.
Prvé dva zápasy v tejto sezone odohrali na domácej
palubuvke starší mini BK MŠK proti družstvu z Martina.
Martin aj tento rok hrá mimo súťaž, nakoľko má v družstve aj chlapcov starších ako ročník 2002. Aj napriek tomu
chlapci zvládli tieto zápasy na jednotku a v oboch zvíťazili. Celoplošnou obranou po celom ihrisku a kolektívnou
hrou v útoku zaskočili súpera, ktorý potrápil Žiarčanov
len v prvej štvrtine prvého zápasu. Naši chlapci sa nezlakli ani ich najvyššieho hráča, ktorý s víškou nad 190 cm
vyčnieval nad všetkými. Za predvedený výkon odmenili
hráčov diváci potleskom.
Juraj Horváth, tréner
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Finále ušlo Žiarčanom o vlások

Štyri poháre pre Žiar

FUTBAL

PLAVCI

FUTBAL – U9 – VIKTÓRIA ŽELVA CUP

Futbalové prípravky U9 sa v nedeľu 17. novembra
zúčastnili medzinárodného turnaja Viktória Želva Cup
v českom mestečku Dubňany. Turnaja sa zúčastnilo 12
družstiev, ktoré boli rozdelené do 2 skupín.
Z každej skupiny postupovali štyri najlepšie tímy, ktoré
si to potom„rozdali“ vo štvrťfinále. Mužstvá na 5. a 6. mieste hrali medzi sebou o konečné umiestnenie na turnaji.
V základnej skupine sme sa postupne stretli so všetkými
mužstvami. Zápasy v skupine boli vyrovnané. S Dubnicou
sme dlho vyhrávali, ale 90 sekúnd pred koncom náš súper
vyrovnal. Nakoniec sme strhli víťazstvo v samom závere na
našu stranu. Břeclav nám strelila dva góly hneď v úvode
zápasu a napriek enormnému tlaku počas zvyšku zápasu
sme nedokázali streliť gól. V zápase s Hodonínom sme
prehrávali, ale chlapci dokázali otočiť výsledok stretnutia v
náš prospech. Náš posledný súper bol z kategórie ľahších,
napriek veľkému množstvu šancí sa nám podarilo nakoniec
streliť len jeden gól.
FK POHRONIE – SPARTA BRNO 2:1

Góly: S. Solga 2.
Vo štvrťfinále sme sa stretli s tímom SPARTA Brno. Brňania sa do nás pustili hneď od začiatku. Svojim agresívnym,
ale férovým poňatím hry nás dostali pod tlak, výsledkom
ktorého bol úvodný gól v našej sieti. Našich chlapcov tento
moment nakopol k zlepšenému výkonu, hra sa postupne
vyrovnala. Za stavu 0:1 predviedol fantastický zákrok náš
výborne chytajúci brankár Marek Vendlek. Reflexívne vyrazil prudkú strelu súpera smerujúcu do našej brány. Od tohto momentu sme boli nebezpeční aj my, vďaka čomu sme
otočili výsledok zápasu, napokon sme vyhrali 2:1.
FK POHRONIE – RSM HODONÍN 1:1/P.K. 0:2

Góly: S. Solga 2.
V semifinále sme narazili na RSM Hodonín.Tých sme v základnej skupine porazili 2:1. Hodonín bol ďalšou prekážkou
nášho tímu na turnaji. Naši chlapci sa po predchádzajúcom
víťazstve s veľkou chuťou pustili do súpera. Výsledkom bol

úvodný gól v bráne Hodonína. Po malom nedorozumení
v našej obrane súper vzápätí reagoval vyrovnávajúcim gólom. Potom sa zápas odohrával medzi„šestnástkami“. Obe
družstvá hrali zo zabezpečenej obrany s cieľom neinkasovať. Napriek tomu sme si dokázali vypracovať ešte dve čisté
šance, ktoré sme, žiaľ, nedokázali premeniť. Keďže zápas
skončil spravodlivou remízou, o postupe do finále rozhodovali pokutové kopy. Pri takomto rozhodovaní o postupe do
finále je to už aj o šťastí, ktoré sa priklonilo na stranu súpera.
FK POHRONIE – DOMINO BRATISLAVA 1:2

Gól: S. Solga.
Zápas o tretie miesto sme odohrali s našim „tradičným“
rivalom Domino Bratislava. Chlapci mali v hlavách mierne
sklamanie z predchádzajúcej semifinálovej prehry, čoho
výsledkom bola slabšia koncentrácia v úvode stretnutia.
Hneď v prvej minúte sme inkasovali dva góly, z ktorých sme
sa len ťažko spamätávali. Napriek tomu chlapci zdvihli hlavy
a v polovici zápasu dokázali znížiť na 1:2. Napriek enormnej
snahe a bojovnosti sme už nedokázali vyrovnať, aj keď šance sme si dokázali vytvoriť.
Hlasytrénerov:Náš prvý medzinárodný turnaj sme odohrali so cťou, pri troške toho povestného„českého štěstíčka“
sme sa mohli prebojovať až do finále. Napriek tomu chlapcom nemáme čo vyčítať, podali veľmi oduševnené a kvalitné výkony, ktoré sú prísľubom do budúcna. Ďakujeme za
vzornú reprezentáciu klubu, určite sme sa našimi výkonmi
zviditeľnili na futbalovej mape nielen na Slovensku, ale aj na
Morave. Už teraz sme dostali niekoľko pozvánok na turnaje
hrané u nás, ale aj v Čechách.
Dušan Hrčka,Vladimír Pilnik – tréneri
Konečné poradie: 1. SK Líšeň Brno, 2. RSM Hodonín, 3.
Domino Bratislava, 4. FK Pohronie, 5. MSK Břeclav, 6. Nesyt
Hodonín, 7. Sparta Brno, 8. FK Rača Bratislava, 9. MFK Dubnica nad Váhom, 10. Slovan Levice, 11. FKM Morava, 12. FK
Mutěnice.
Zostava: M. Vendlek, R. Škultéty, M. Dovčík, A. Hrčka, V.
Pilnik, T. Bartošík, S. Solga, M. Varecha, T. Boháč, S. Ríz, S. Szakson, F. Jelža.

Záverečné kolo Banskobystrického plaveckého pohára sa konalo v sobotu 23. októbra na plavárni vo Veľkom Krtíši. Zabojovať prišlo viac ako 160 plavcov.
Pod vedením tréneriek Martiny Bartkovej a Miroslavy
Mesárošovej vycestovalo na súťaž aj 23 našich plavcov. Najmladší súťažili tradične o medaile, starší mohli poslednýkrát
nazbierať vzácne body za svoje výkony a zamiešať tak poradie v pohárovej súťaži.
Zlatú medailu si vyplávala v disciplíne 25 m znak
Hana Pittnerová, dve bronzové medaily v disciplínach 25 m znak a 25 m prsia Viktória Máliková a jednu bronzovú medailu Šimon Krajči v prsiarskej 25-ke.
Najúspešnejší plavci tohto roku si priniesli poháre. Martin Andreánsky a Stanislava Sivičeková za
1. miesto, Alex Karkuš a Tereza Veselá za 3. miesto.
Najlepší výkon 5. kola jednotlivo: Tereza Veselá – 1. miesto:
50 VS, 100 VS, 200 VS, 200 Z, 50 M, 100 Z, Alex Karkuš – 1.
miesto: 50VS, 100VS, 100 M, Martin Andreánsky – 1. miesto:
50 VS a 100 V,
Ema Barančková – 1. miesto: 200 VS, Melisa Martina Bartková – 1. miesto: 400 PP, Hana Pittnerová – 1. miesto: 25 Z,
Šimon Veselý – 2. miesto: 50 M, 400 VS, Radoslav Košta – 2.
miesto: 50 Z, Alexandra Koštová – 2. miesto: 50 M, Daniela
Machálková – 2. miesto: 100 VS,
Viktória Máliková – 3. miesto: 25 VS, 25 Z, Marek Kabina
– 3. miesto: 200 P, Šimon Krajči – 3. miesto: 25 P, Matej Siheľský – 3. miesto: 50 P, Andrej Považan – 4. miesto: 50VS, Adam
Jančok – 4. miesto: 50 M, Jakub Andránsky – 4. miesto: 100
P, Ema Bittalová – 5. miesto: 25 VS, Sabína Kultánová – 5.
miesto: 50 P, Olívia Ťahúňová – 5. miesto: 25 Z, Fedor Stajník
– 5. miesto: 50 Z, Ema Nagyová – 6. miesto: 50 Z, Kristína Čechová – 15. miesto: 50 VS, 100 VS, 100 P.
Podrobné výsledky nájdete na www.plavanie.mskziar.sk
PK MŠK Žiar nad Hronom

