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V tomto čísle:
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Vo štvrtok 20. februára sa uskutoční prvé
tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Program zasadnutia
nájdete na 2. strane.

V chránených dielňach pomáhajú mestskej polícii

ZBERNÉ NÁDOBY VYMENILI ZA NOVÉ

Spoločnosť Technické služby, a. s. vymenila staré zberné nádoby v stojiskách už aj
v školských zariadeniach. Nádoby zabezpečila
na vlastné náklady. Strana 4.
ROZDALI POLROČNÉ VYSVEDČENIA

Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
tri základné školy. Koncom januára si v nich polročné vysvedčenia prevzalo takmer 1400 školákov. Viac informácií na strane 6.
OBYVATELIA SI ŽIADALI
ĎALŠIE SPOMAĽOVAČE

STRANA 3

Dejiny mesta
priblížia nové
historické mapy
STRANA 2

Futbalový štadión
ohradia novým
plotom
V niektorých uliciach mesta už v minulosti
pribudli spomaľovacie prahy. Na žiadosť svojich
obyvateľov dalo mesto nainštalovať retardéry aj
v ďalších uliciach. Strana 2.

STRANA 3

Fašiangová veselica
4. marca 2014 o 18.00 hod.
Predpolnočné pochovávanie basy
Hlavná sála MsKC. Vstupné: 5 € predpredaj/ 6 € v deň akcie
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V uliciach mesta pribudli nové spomaľovače
Koncom januára pribudli na uliciach Rudenkovej
a Záhradnej nové spomaľovače. Vedenie mesta
tak vyhovelo požiadavke svojich obyvateľov.
„So žiadosťou sa na nás obrátili rodičia, ktorí
apelovali na to, aby sa v okolí materskej školy
na IBV znížila rýchlosť. Ich požiadavke sme
vyhoveli a na spomínaných uliciach sme osadili nové
spomaľovacie prahy,“ informuje primátor mesta, Peter Antal. Na Ulici Záhradnej bola tiež obmedzená
prejazdová rýchlosť na 30 kilometrov.
Obyvatelia mesta by tiež privítali spomaľovače aj
v ostatných častiach mesta. Ako dodáva primátor
mesta, spomaľovací prah bol už nainštalovaný aj na
Ulici Medzi vodami, o čo požiadali obyvatelia, ktorí
na tejto ulici bývajú.
(li)

Ulica Medzi vodami.

Dajte vedieť o svojom podujatí prostredníctvom mestského webu
Mesto pred koncom minulého roka na svojej
webovej stránke zriadilo Kalendár podujatí. Je
to akési centrálne miesto, kde sa budú pridávať
a zverejňovať všetky kultúrne či iné spoločenské
podujatia organizované na území mesta.
Informácie alebo pozvánky si na stránku môžu
pridávať aj ľudia a organizácie z externého prostredia, ktorí organizujú v meste napríklad nejaké
koncerty či podujatia. „Kalendár by mal nielen
obyvateľom mesta, ale aj ľuďom z okolia slúžiť ako
komplexný prehľad toho, čo sa na území Žiaru
deje. Či už pôjde o kultúrne, športové, spoločenské
udalosti, ale napríklad aj rôzne súťaže či bohoslužby,“
informuje Martin Baláž, hovorca mesta.
Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach môžete pridať na webovej stránke mesta Žiar
nad Hronom v sekcii Kalendár podujatí prostredníctvom ikony „pridať podujatie“. Podmienkou je
mať založený účet na sociálnej sieti Facebook. „Je
to z toho dôvodu, aby sme človeka, ktorý udalosť

pridáva, vedeli v prípade potreby kontaktovať,“
dodáva na záver hovorca.
(li)
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Pozvánka
na februárové
zasadnutie MsZ
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 20. februára 2014 (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. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
4. Informácia o projektoch.
5. Menovanie preventivára požiarnej ochrany
obce.
6. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
7. VZN – Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.
8. VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o soc.
službách v znení VZN č. 13/2012.
9. Návrh Koncepcie a rozvoja kultúry mesta Žiar
nad Hronom na roky 2013-2017.
10. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2013 a informácia o príprave
Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad
Hronom na rok 2014.
11. Doplnenie poslanca pre výkon Zboru pre
občianske záležitosti v ZH.
12. Interpelácie poslancov.
13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a.) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
14. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Dejiny mesta priblížia školákom historické mapy
Približne dvesto nástenných máp bude žiarskym
školákom približovať najvýznamnejšie udalosti,
ktorými si naše mesto v minulosti prešlo. Historickú podobu Svätého Kríža v stredoveku zase
zobrazuje grafická vizualizácia.
Vedenie mesta sa rozhodlo priblížiť históriu mesta
deťom v žiarskych školách prostredníctvom didaktických pomôcok. „V spolupráci s odborníkmi sme
nechali vytvoriť približne 200 kusov nástenných
máp, ktoré zobrazujú najvýznamnejšie udalosti
z histórie nášho mesta,“ informuje hovorca mesta,
Martin Baláž a ďalej konkretizuje: „Zachytené je na
nich obdobie od 13. do 17. storočia, významné bitky,
veľký ničivý požiar, neskorý stredovek a nechýba ani
vyobrazenie od prvej písomnej zmienky cez udelenie mestských práv v roku 1246.“
Nástenné mapy budú žiarskym školákom slúžiť
najmä na hodinách dejepisu. „Vďaka grafickej pohyblivej vizualizácii sa symbolicky budú môcť
poprechádzať ulicami vtedajšieho Svätého Kríža,

pozrú si kostol, kaštieľ, rôzne budovy a aj takýmto spôsobom lepšie pochopia minulosť mesta,“
približuje hovorca a dodáva, že grafické zobrazenie vzniklo zo stoviek vizualizácii, ktoré pripravil
banskobystrický architekt Jozef Sálus.

Mesto avizuje ďalšie dve mapy

toto nie sú posledné mapy. Vzniknúť by mali ešte
dve. Jedna bude obsahovať údaje o prvom pravekom osídlení po príchod Slovanov. Druhá bude
mapovať obdobie pôsobenia Štefana Moysesa, dve
svetové vojny až po začiatok výstavby hlinikárne,“
dodáva na záver Martin Baláž.
(li)

Dnešný Žiar nad Hronom má veľmi bohatú históriu,
ktorú stručne, ale o to výstižnejšie do máp zaznamenal žiarsky archeológ Peter Mosný, s ktorým pri
tvorbe týchto veľmi vydarených učebných pomôcok vedenie mesta spolupracovalo. „Žiar dokonale
pozná, keďže sa už zúčastnil viacerých výskumov
priamo v Žiarskej kotline,“ konštatuje hovorca mesta.
Didaktické pomôcky, ktoré mesto nechalo pre
školy vytvoriť, budú môcť žiarske deti využívať už
v najbližších týždňoch. Mesto za ich výrobu zaplatilo 1700 eur. „S najväčšou pravdepodobnosťou však
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Lepšiu viditeľnosť na cestách chce radnica dosiahnuť výmenou osvetlenia
Pred niekoľkými dňami začalo mesto vymieňať
pouličné žlté osvetlenie za biele. Žiarska radnica
tým chce docieliť lepšiu viditeľnosť na cestách,
chodníkoch, a najmä na priechodoch pre chodcov.
Pre výmenu osvetlenia sa vedenie mesta rozhodlo
po tom, ako sa začali množiť sťažnosti od obyvateľov.
Tí sa boja málo osvetlených častí mesta, na ktorých
v posledných mesiacoch pribudli prepadnutia.
Výmenu osvetlenia realizujú mestské Technické
služby. Ako prvé prišli na rad ulice A. Dubčeka a
Dr. Janského, ktoré patria medzi najfrekventovanejšie
v meste. Hneď na začiatku sa však vyskytol
neidentifikovateľný technický problém. „Nové svetlo
sa buď vôbec nerozsvieti, alebo iba bliká,“ hovorí Peter Antal, primátor mesta a prízvukuje, že technické
služby budú musieť na tento problém nájsť riešenie.
Ako informuje Igor Rozenberg, konateľ mestských Technických služieb, vymeniť sa má 39
svetelných bodov na uliciach A. Dubčeka od SNP
po Sládkovičovu a Ul. Dr. Janského od nemocnice
k Prioru. „Meníme žlté svetlo za biele, ktoré má
vyššiu pocitovú svietivosť,“ konkretizuje Rozenberg a dodáva: „To znamená, že sa lepšie rozlieva
v priestore. Výsledok je, že pri tom istom spotrebovanom výkone odobratej elektrickej energie dosiahneme lepší efekt svietenia. Ide však o subjektívny

názor, ktorý musia potvrdiť aj obyvatelia. Tieto dve
ulice by preto mali ukázať, ako je to v skutočnosti.“
Igor Rozenberg tiež priznáva, že s výmenou nastali
problémy: „Stretli sme sa s technickým problémom,
ktorý spomaľuje našu prácu. Nie všetky žiarovky
po výmene svietia. Hľadáme riešenie, ktoré zatiaľ
máme len s dodatočnými nákladmi, čo by predražilo
investíciu aj do budúcnosti.“

Žiarčania si zmenu všimli hneď,
vnímajú ju pozitívne

V súvislosti s výmenou osvetlenia primátor mesta
apeloval na obyvateľov mesta a požiadal ich o názor.
Zaujímalo ho, či Žiarčania vnímajú výmenu žltého
osvetlenia za biele pozitívne. „Hlavne priechody pre
chodcov na Ulici SNP treba takto nasvietiť. Keď prší
tak len tak žmúrim, aby som na ten priechod videl
a niekoho nezrazil,“ konkretizuje Jozef M. Ako však
hovorí primátor Antal, nasvietenie priechodov pre
chodcov je samostatný problém. „Z približne 160
prechodov sme vytipovali niekoľko, ktoré chceme
riešiť rôznymi spôsobmi vyhovujúcimi pre ten-ktorý
prechod. Sú tam aj tie na Ulici SNP. Chce to však
dosť veľa peňazí, takže to budeme riešiť postupne,“
vysvetľuje žiarsky primátor. Okrem ulíc by však
niektorí obyvatelia privítali aj osvetlenia ostatných častí mesta. „Bývam na Ulici A. Dubčeka. Toto

nové osvetlenie je super, akurát viac bliká. Ale je
to neporovnateľne lepší rozdiel k lepšiemu. Taktiež
by bolo dobré sa zamerať aj na tmavé dvory, kde
veľakrát nevidno ani psa, keď ho venčíme, nieto ešte
nejakého asociála, čo sa poneviera a hľadá obeť prepadu,“ vyjadril svoj názor na sociálnej sieti Miloš P.
Väčšina Žiarčanov, ktorá na výzvu reagovala, vníma
výmenu osvetlenia pozitívne a biele svetlo je podľa
nich podstatne lepšie. „Áno, určite je to lepšie. Biele
osvetlenie tak neťahá oči a lepšie sa v ňom vníma
okolie aj pri šoférovaní. Zmenu som si všimol hneď,“
pridáva svoj názor Juraj B.
Výmena nových žiaroviek vyjde mesto na uvedených uliciach približne na 1600 eur. „Čas ukáže, či
výmenu zrealizujeme aj na iných úsekoch v meste,“
dodáva primátor Peter Antal.
(li)

Nový systém bude futbalový trávnik zavlažovať aj v noci
Pred niekoľkými dňami začalo mesto realizovať
rekonštrukčné práce na oplotení vedľajšieho
futbalového ihriska. Zainvestuje sa však aj do
trávnika, ktoré bude nový zavlažovací systém
polievať aj v noci.
Už niekoľko rokov sa z mestského rozpočtu investovali finančné prostriedky iba do základ-

Pôvodný betónový plot.

nej údržby futbalového ihriska. „V súčasnosti ho
pritom využíva takmer dvesto, prevažne mladých,
športovcov,“ informuje Martin Baláž, hovorca žiarskej radnice a ďalej konkretizuje: „Tráva,
ktorá sa na ploche štadióna nachádza, potrebuje
najmä v letných mesiacoch pravidelné zavlažovanie.
Aby sme zabránili jej vysychaniu, nainštalujeme
na ihrisko nové zavlažovanie.“ Hracia plocha sa
doteraz zavlažovala iba hadicou, ktorú museli po
ihrisku fyzicky premiestňovať, čo však trvalo aj
niekoľko hodín. „Nový zavlažovací systém bude mať
nové rozvody vody, elektroinštaláciu a 24 vodných
trysiek. Trávnik sa bude zavlažovať aj v noci, čo je
oproti starému spôsobu zavlažovania podstatná
výhoda,“ spresňuje hovorca mesta. Mesto na kúpu
zavlažovacieho systému použije finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Vyčlenených je na to 7-tisíc eur.

Starý plot nahradia novým.

Futbalový štadión ohradia
novým plotom

Oplotenie pomocného ihriska staré niekoľko rokov už poznačil čas. Na mnohých miestach bolo
poškodené a zanedbané. Pred niekoľkými dňami
preto dalo vedenie mesta staré schátrané oplotenie rozobrať a nahradí ho nové z betónových prefabrikátov. „Demontáž starého oplotenia realizovali
mestské Technické služby. Cena nového oplotenia
by mala byť do 13-tisíc eur,“ dodáva na záver Martin
Baláž.
(li)

V chránenej dielni monitorujú mesto zdravotne postihnutí
V súčasnosti je v našom meste nainštalovaných
26 pohyblivých alebo statických kamier.
Od začiatku februára zriadilo mesto chránenú
dielňu, v ktorej zdravotne postihnutí pomáhajú
mestskej polícii monitorovať mesto.
V chránených dielňach pracujú zdravotne postihnutí od 3. februára. „Zamestnaní sú v nich ľudia, ktorí
majú 70 a 50-percentný postih,“ informuje Mariana
Páleníková, prednostka MsÚ a ďalej dodáva: „Pracovisko, na ktorom zdravotne postihnutí pracujú, spĺňa
podmienky chráneného pracoviska, o čom nám vydal rozhodnutie Regionálny úrad verejného zdravotníctva. O dotáciu na zriadenie chránenej dielne sme
požiadali aj príslušný Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny.“
Náplňou práce takto zamestnaných zdravotne
postihnutých občanov je sledovanie priestoru ka-

merami a obsluha kamerového systému. Všetci
absolvovali potrebné školenie. „Zamestnali sme
takto šesť ľudí, ktorí monitorujú priestory a ulice
mesta v nepretržitej prevádzke 24-hodín. Každý
z nich pracuje v 7,5-hodinovej pracovnej zmene,“
spresňuje ďalej prednostka mesta.

Mesto sľubuje bezpečnosť v uliciach
Doteraz fungovali všetky kamery na automatický
zaznamenávací režim. Ako hovorí primátor mesta,
Peter Antal, takýmto nepretržitým sledovaním
sa účinnosť zásahov mestskej polície určite zvýši.
„Pri súčasnom počte mestských policajtov nebolo možné zabezpečiť neustály monitoring kamerového systému. Dianie v meste je vďaka práci
zdravotne postihnutých stále monitorované a v prípade potreby policajného zásahu alebo obhliadky
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nejakého konkrétneho miesta okamžite kontaktujú
mestských policajtov. Zamestnaní v chránenej dielni
takýmto spôsobom pomôžu mestským policajtom
a v neposlednom rade aj obyvateľom mesta,“ hovorí
primátor Žiaru.
V minulom roku mesto investovalo do kúpy nových
kamier 34-tisíc eur, na čo použilo prostriedky
z viacerých zdrojov. Ako sľubuje primátor, kamerový
systém chcú rozšíriť aj v tomto roku.
(li)
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Zrealizovali monitoring obsahu separačných košov na verejných priestranstvách
Mesto Žiar nad Hronom obstaralo v rámci
projektu Intenzifikácia separovaného zberu odpadové koše na verejné priestranstvá. Koncom
roku 2011 a v priebehu roku 2012 bolo v rámci
mesta umiestnených približne 200 kusov košov,
ktoré sú určené na triedenie uličného odpadu.
Občania majú možnosť odpad, ktorý im vznikne
na verejných priestranstvách, odhadzovať podľa
jeho druhu do jednotlivých sekcií tohto koša. Kôš
pozostáva z troch samostatných otvorov, ktoré sú
farebne odlíšené, a to červený vhadzovací otvor
na zmesový komunálny odpad, modrý na papier
a žltý na plasty. „Od mája do decembra roku 2013
vykonal odbor životného prostredia monitoring
obsahu nových smetných košov, aby sa zistilo, čo sa
nachádza v samostatných sekciách koša na triedené
zložky, a teda skutočnosť, ako občania triedia na
verejnosti a využívajú zberné nádoby na to určené,“
informuje Ivana Martincová z Odboru životného
prostredia MsÚ v Žiari nad Hronom.

Graf.

Monitoring sa vykonával v pravidelných
mesačných intervaloch na vzorkách 10 náhodne
vybraných košov z jednotlivých lokalít mesta Žiar
nad Hronom. „Po sekundárnom dotriedení bolo vyhodnotené, že v sekciách na triedené zložky, papier
a plasty, sa nachádzalo 56 percent ostatného komunálneho odpadu, napríklad zmesový odpad, psie
exkrementy a znehodnotené triedené zložky, a podiel triedených zložiek vhodných na ďalšie zhodnotenie, ako sú papier, plasty či sklo tvoril len 44
percent. Z toho najväčší podiel predstavovali plasty
v objeme 33 percent, ďalej to bol papier 6 percent
a sklo 5 percent. Na základe takto vykonaného
polročného monitoringu môžeme konštatovať, že
odpadové koše na verejných priestranstvách na triedené zložky sa občanmi nedostatočne využívajú na
zbavovanie jednotlivých druhov uličných odpadov
podľa účelu jednotlivých sekcií,“ konštatuje ďalej
Ivana Martincová.

Žiarčania môžu odpad triediť
aj na verejnosti

Zber odpadu z týchto košov sa realizuje zbieraním
do troch samostatných igelitových vriec, ktoré sú
následne dotrieďované na triediacej linke v areáli
technických služieb. Zmesový komunálny odpad
a odpad z dotrieďovania, ktorý nie je zhodnotiteľnou
triedenou zložkou, sa ukladá na skládku odpadov.
Vytriedené odpady, ktoré sú vhodné ako druhotná
surovina, sa ďalej odovzdávajú odberateľom vytriedených zložiek. „Zvýšenie efektívnosti zberu, ako aj

Obsah plastovej sekcie
v malých smetných košoch.
samotného využívania účelu odpadových košov
na verejných priestranstvách, je len na nás a na
osobnom prístupe každého obyvateľa. Mesto Žiar
nad Hronom je jedno z mála miest na Slovensku,
kde majú občania možnosť prvotne triediť odpad
aj na verejných priestranstvách. Uvedomme si, že
správnym prístupom aj k takejto záležitosti ako je
triedenie odpadu prispievame nielen k lepšiemu
životnému prostrediu, ale zvyšujeme aj sociálnokultúrne povedomie svojho mesta a v neposlednom
rade sa správame ekonomicky tým, že nezvyšujeme
náklady mesta na prácne dotrieďovanie druhotných
surovín znehodnotených zmesovým komunálnym
odpadom,“ dodáva na záver Ivana Martincová.
V monitoringu sa bude pokračovať aj v priebehu
roku 2014. O výsledkoch vás budeme priebežne inf
ormovať.
(r)

V školských zariadeniach vymenili
staré zberné nádoby za nové

Mesto pripravuje nový program rozvoja do roku 2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce (ďalej len PHSR) je rozvojový dokument,
ktorý sa spracováva na regionálnej aj miestnej
úrovni v súlade so zákonom 539/2008 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja. Vypracovaním
PHSR obce sa zabezpečí zavedenie procesu strategického plánovania do života obce, zvýši sa jej
konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť v
rámci operačných programov zameraných na budovanie miestnej infraštruktúry, pretože PHSR je
podstatným dokumentom pre schválenie projektov zo štrukturálnych fondov na roky 2014 – 2020.
Zákon o podpore regionálneho rozvoja ukladá povinnosť obciam pravidelne monitorovať
a každoročne vyhodnocovať PHSR. Mesto Žiar nad
Hronom má Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta do roku 2013. MsÚ v súčasnom období pripravuje vypracovanie nového rozvojového dokumentu – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom 2014 –2020
pre nás všetkých, ktorí v meste Žiar nad Hronom
žijeme, pracujeme, podnikáme a zúčastňujeme sa
akéhokoľvek rozvoja okolo nás. Potrebujeme ho
všetci, aby sme vedeli dobre programovať rozvoj
nášho mesta. Výsledkom budú naše spoločné ciele
a návrh opatrení, ako ich dosiahnuť.

Program je pre nás všetkých,
vyjadrime svoj názor

Vyjadrime svoj názor, zúčastnime sa procesu
programovania a pomôžme naprogramovať
rozvoj nášho mesta tak, aby sme do roku 2020
správne smerovali svoje ekonomické, ľudské aj iné
zdroje do toho, čo máme „silné“ a jedinečné a do
toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť
nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu,
oddych a život v našom meste.

Ako sa zúčastniť programovania
Prvým krokom je vyplnenie dotazníka pre účel
prieskumu vašich názorov a potrieb pri riešení
PHSR 2014 – 2020. Priložený dotazník slúži k prieskumu verejnej mienky, zisteniu názorov verejnosti
na problémy mesta a získaniu návrhov verejnosti
na to, ako problémy riešiť. Vyplnený dotazník vás
prosíme doručiť do 15.3.2014 na vrátnicu Mestského úradu, Ul. Š. Moysesa č. 46 alebo ho pošlite
prostredníctvom detí do základnej alebo materskej školy. Dotazník môžete vyplniť aj elektronicky
prostredníctvom webovej stránky Žiaru nad Hronom www.ziar.sk do 30.3.2014.
Každý, kto prejaví záujem o aktívnu účasť v procese, môže nahlásiť svoje údaje na MsÚ Žiar nad
Hronom, kontaktná osoba: Ing. Blažena Kollárová,
blazena.kollarova@ziar.sk, č. tel.: 678 71 25 a podľa
svojho záujmu sa zaradí do niektorej z nasledovných pracovných skupín: ekonomické, ľudské
a spoločenské, materiálne a fyzické a prírodné
zdroje.
(r)
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V minulom roku spoločnosť Technické
služby – Žiar nad Hronom, a. s. zabezpečila pre
obyvateľov mesta na vlastné náklady výmenu
starých zberných nádob na zmesový komunálny
odpad umiestnených v stojiskách zberných nádob za nové 1100-litrové plastové nádoby.
Táto výmena nádob nebola v minulom kalendárnom roku zo strany spoločnosti posledná.
„Mesto Žiar nad Hronom sa obrátilo na technické
služby aj s požiadavkou o výmenu nádob v školách
a škôlkach,“ hovorí Ivana Martincová z Odboru
životného prostredia MsÚ a dodáva: „Do konca
roka technické služby na vlastné náklady vykonali
výmenu pôvodných opotrebovaných zberných nádob na zmesový komunálny odpad aj vo vybraných
školských zariadeniach na území mesta Žiar nad
Hronom. Následne sa pokračovalo ďalej a do konca
januára 2014 mesto Žiar nad Hronom v úzkej spolupráci so spoločnosťou zabezpečilo výmenu, respektíve doplnenie 1100-litrových zberných nádob na
triedené zložky, ako sú papier, plasty a sklo, vo vybraných školských zariadeniach.“ V súčasnosti sú už
tieto zariadenia vybavené novými plastovými zbernými nádobami pre všetky druhy produkovaných
odpadov. Týmto krokom sa prispelo nielen k zefektívneniu zberu a následnej manipulácie s odpadom,
ale aj k estetizácii jednotlivých stojísk zberných nádob v areáloch našich škôl.
(r)
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Do výsadby zelene investuje mesto takmer 18-tisíc eur

Zeleň pribudla v meste
už aj v minulých rokoch.
Aj v tomto roku chce mesto Žiar nad Hronom
nahrádzať vyrúbané dreviny novými. Zeleň by
však mala pribudnúť aj na miestach, kde doposiaľ
nebola.
V Parku Štefana Moysesa sa pravidelne vysádza
nová zeleň, inak tomu nebude ani v tomto roku.
Okrem toho nové stromy či kríky pribudnú aj v niektorých uliciach mesta, v medziblokových priestoroch
a vzniknú aj stromoradia popri cestách a chodníkoch.
„Tento rok chceme vysadiť 287 stromov a kríkov, čo je
investícia približne za 18-tisíc eur,“ konkretizuje Marcela
Gendiarová, odborníčka na zeleň a spresňuje: „Zeleň

sme však vysádzali aj v minulom roku. Vlani takto
pribudlo v uliciach mesta 373 drevín.“
Najčastejšie vysádzanými stromami sú listnaté
stromy s farebnými listami. Tie postupne v niektorých
častiach mesta nahrádzajú ihličnany. „Nahradili sme
choré okrasné čerešne na Ulici Dukelských hrdinov.
Plánujeme aj výrub niektorých vyhnitých hlohov, ktoré
sú na Svätokrížskom námestí. Namiesto nich nasadíme nové dreviny. Jelše zase pribudnú pri mlynskom
náhone, čím chceme stabilizovať breh potoka,“ hovorí
Gendiarová.

O dotáciu na výsadbu zelene
môžu požiadať aj obyvatelia
Keďže v ostatnom období obyvatelia mesta žiadajú
aj o výrub stromov, ktoré sú v tesnej blízkosti ich bytoviek, mesto sa ich požiadavkám snaží vyhovieť. „Sú
to stromy staré niekoľko desiatok rokov, ktoré boli,
bohužiaľ, vysadené veľmi blízko pri bytových domoch.
V súčasnosti už nielenže spôsobujú škody na fasádach,

Tohtoročná Fašiangová veselica s atraktívnym hosťom
Výroba karnevalových
masiek, ľudová fašiangová
zábava
či
kvalitné
divadelné predstavenie. Aj
toto pre vás v najbližších
dňoch a týždňoch pripravujú v žiarskom Mestskom
kultúrnom centre.
V piatok 14. februára si
budú môcť detičky vyrobiť
karnevalové masky v detsImre a Gejza. kom kútiku Hopa-Hopa.
„Spoločne s dievčatami z kútika budú vyrábať karnevalové masky, čiapky, rôzne ozdôbky a naučia sa vytvárať aj zvieratká z modelovacích
balónikov,“ pozýva producent MsKC, Janko Kulich. Za
tvorivé karnevalové dielničky pritom zaplatíte vstupné
iba v rámci vstupu do detského kútika.
Ďalší ročník obľúbenej Fašiangovej veselice s
predpolnočným pochovávaním basy prinesie celú plejádu domácich umelcov. „V programe budú účinkovať
Cimbalová hudba Hron, Folklórny súbor Hron, Mužská
spevácka skupina Sekera, Ženská spevácka skupina
Hron a atraktívny hosť Ján Ambróz, spevák horehronských ľudových piesní s ľudovou hudbou Borievka
z Banskej Bystrice,“ konkretizuje Janko Kulich. Vstupenky na toto podujatie sú už v predaji a v cene je zahrnuté
aj občerstvenie. Fašiangová veselica sa uskutoční v utorok 4. marca o 18-tej hodine v Hlavnej sále MsKC.

ale svojimi koreňmi upchávajú kanalizáciu. V takýchto
prípadoch je výrub oprávnený. Obyvatelia však môžu
prostredníctvom Spoločenstva vlastníkov bytov od
mesta požiadať o dotácie na výsadbu novej alebo
doplnenie náhradnej zelene. Na základe predloženého
projektu sa neskôr rozhodne, či výsadbu povolíme,“
dodáva Marcela Gendiarová.
Odbor životného prostredia sa podieľa aj na tom,
aby deti už od materských škôl vedeli spoznávať
a rozoznávať ovocné stromy. Aj tento rok budú pracovníci odboru v tejto iniciatíve pokračovať. V areáloch
škôlok tak vysadia 21 kríkov čučoriedok a pri „Jednotke“
pribudnú nové ovocné stromy.
(li)

Ján Ambróz.

Imre a Gejza trochu inak
René Štúr a Svätopluk Malachovský sú väčšine z nás
známi predovšetkým z televíznych obrazoviek. Ich
predstavenie OOOPS! Workshop je okorenené skvelou
pôvodnou hudbou z dielne výborných hudobníkov a
efektne dotvorené scénou dvoch mladých scénografov novej generácie. „Cieľom predstavenia je nechať
odchádzať z divadla ľudí oddýchnutých, pobavených,
nemá tendenciu byť mravno-poučné. Jeho mottom by
mohlo byť– Ak nejde o humor, ide o... život,“ vysvetľuje
Janko Kulich. Okrem spomínaných hercov sa v divadelnej hre predstavia aj muzikanti Lopez, Roland a Mango Molas. Predstavenie obsahuje expresívne výrazy,
preto nie je vhodné pre deti do 15 rokov. Uskutoční sa
v nedeľu 23. marca o 19-tej hodine v Hlavnej sále MsKC.
(li)

DobroŽiara
Občianske združenie ZaŽiar v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom vás pozývajú na zážitkové podujatie pod názvom DobroŽiara, ktoré sa uskutoční v utorok
25. februára v čase od 10.00 do 15.00 hod. v sále POS v Žiari nad Hronom.

Čo na vás čaká
Približne osem dobrožiarivých dielničiek, v ktorých sa naučíte napríklad
vyrábať smaltovaný šperk, textilný náramok formu pedig, či vytvoriť niečo
nádherné z drôtiku či z výšivky. Takže neváhajte a príďte si „vytvoriť výtvor“,
ktorý si budete môcť odniesť domov. Vstup je zadarmo.
Podujatie je realizované v rámci projektu My, Žiarčania podporeného programom Mládež v akcii a financovaného Európskou komisiou.
(r)
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Takmer dvesto prvákov si prevzalo svoje prvé vysvedčenia
Koncom januára si všetci školáci prevzali svoje
polročné vysvedčenia. Už o niekoľko dní ich
pritom čakajú jarné prázdniny.
V piatok 31. januára si svoje polročné vysvedčenia
prevzali aj žiaci zo žiarskych škôl. Zvláštnu príchuť
mali najmä pre prvákov, pre ktorých to boli prvé
vysvedčenia v živote. „V základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta máme v tomto
školskom roku spolu 1359 školákov,“ informovala
Adriana Giláňová, metodička z Odboru školstva
a športu MsÚ a ďalej spresnila: „Z tohto počtu je 171
prvákov, pričom 85 je ich v Základnej škole na Ul.
M. R. Štefánika, 67 v Základnej škole na Ul. Dr. Janského a 19 v Základnej škole na Jilemnického ulici.
Deviatakov je o čosi menej, na všetkých troch
školách dohromady 136.“ Najviac ich pritom v júni
na stredné školy odíde z „Jednotky“. „Na „Jednotke“

„HLADNÉMU NEDAJ RYBU,
ALE DAJ MU UDICU A NAUČ HO LOVIŤ.“

Foto: archív.
máme 53 deviatakov, na „Dvojke“ 44 a na „Štvorke“
39,“ dodala Adriana Giláňová.
Aj keď polročnými prázdninami, ktoré trvali jeden
deň, predĺžili víkend, tešiť sa môžu na jarné prázdniny. Tie budú pre Banskobystrický kraj v dňoch od
17. do 21. februára.
(li)

Opusteným psíkom podali pomocnú ruku

Venčiari sa stali súčasťou života v útulku.
O psíkov v žiarskom útulku sa už niekoľko
rokov starajú dobrovoľníci z Občianskeho
združenia Strážni anjeli. Za niekoľko rokov sa im
tak podarilo zachrániť stovky psom, ktorým našli
aj nové domovy.
V roku 2011 prijali do útulku 162 psov, o rok neskôr
196, v roku 2013 157 a od začiatku tohto roka 13
psíkov. „V minulom roku sa nám podarilo nájsť nový
domov pre 121 psíkov,“ konkretizuje Martina Vrtáková z OZ Strážni anjeli a dodáva: „25 psíkov, ktorí
ušli svojim pôvodným majiteľom, sa nám podarilo
vrátiť späť. Bohužiaľ, uhynulo nám však až osem
šteniatok na parvovírus.“
Finančné prostriedky, ktoré občianskemu
združeniu poukazujú na účet prevažne súkromné
osoby, sú použité v prvom rade na očkovanie,

čipovanie a kastrácie psov. Keďže v útulku je veľké
množstvo psov, aj granule, ktorými ich dobrovoľníci
kŕmia, sa veľmi rýchlo míňajú. „Vždy nás poteší, keď
nám niekto prinesie krmivo pre chlpáčov. V poslednom období naši fanúšikovia využívajú aj možnosť
objednávky granúl prostredníctvom webovej
stránky www.gilpa-sk.sk/granulky-pre-utulky, kde
ich nakupujú za špeciálnu cenu pre útulky a navyše
ich dodávateľ dovezie priamo k nám. Zoznam
darcov pravidelne zverejňujeme na facebooku a na
stránke dodávateľa. Za takúto pomoc sme tiež veľmi
vďační.“ Na prevádzku útulku pravidelne prispieva
aj mesto, a to sumou 500 eur, ďalšími finančnými
prostriedkami disponuje občianske združenie
z verejných zbierok.
„Veľkou pomocou sú pre nás tiež venčiari, ktorí
pravidelne chodia do útulku a psíkov berú na prechádzky. Aj vďaka nim sa postupne každý psík
dostane von z koterca a aspoň na chvíľu sa môže
voľne prebehnúť. Samozrejme, medzi nimi sú aj
mladí členovia Kynologického krúžku,“ hovorí Martina Vrtáková. Pomocnú ruku však útulku podali aj
ďalší. „Katarína Hromádková, ktorá vlastní Salón
pre psov a stará sa o zanedbaných psíkov, vždy
ústretoví veterinári David Michalák a Richard Olajec
či Dominik Paulík, majiteľ firmy Carpenters, ktorý
sponzorsky urobil a položil obklad v miestnosti,
ktorá bude slúžiť ako karanténa pre šteniatka. Vďaka
patrí aj Ivanovi Pepichovi za zrealizovanie myšlienky
kalendára na pomoc útulku. Podporiť nás môžu aj
návštevníci Čajovne za rohom. S nápadom prišla samotná čajovňa. Pravidelným venčiarom odovzdáme
kartičku a tú si potom v čajovni vymenia za čajík,“
dodáva na záver Martina Vrtáková.
(li)

Očkovací kalendár pre pravidelné očkovanie detí a dospelých
Ročník narodenia 2014
3. – 4. mesiac (I. dávka, základné očkovanie), 5. –
6. mesiac (II. dávka, základné očkovanie), 11. – 12.
mesiac (III. dávka, základné očkovanie): Diftéria,
tetanus, pertussis (acelulárna), vírusová hepatitída
B, invazívne hemofilové nákazy, detská obrna (DTaPVHB-HIB-IPV), pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV*), simultánna aplikácia
s hexavakcínou).
Ročník narodenia 2013
Od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života
(základné očkovanie): morbilli, mumps, rubeola

Nová ponuka
Babinca – koučing

(MMR).
Ročník narodenia 2009
V 6. roku života (preočkovanie): diftéria, tetanus,
pertussis (acelulárna), detská obrna (DTaP-IPV).
Ročník narodenia 2004
V 11. roku života (preočkovanie): morbilli, mumps,
rubeola (MMR).
Ročník narodenia 2002
V 13. roku života (preočkovanie): diftéria, tetanus,
pertussis (acelulárna), detská obrna (DTaP-IPV).
Dospelí (preočkovanie každých 15 rokov): diftéria,
tetanus (dT**).
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Stáva sa vám často, že sa v osobnom, alebo
pracovnom živote zaseknete a neviete ako
ďalej pokračovať? Cítite a viete, že sú potrebné vo vašom živote zmeny k tomu, aby ste
boli efektívnejší, ale dostávate sa k určitej
bariére, kvôli ktorej sa vám to nedarí, ste
stále v strese, vaše úsilie nevedie nikam
a život vám komplikujú konflikty, cítite sa
neisto až bezmocne a neviete si pomôcť sám,
chcete dosahovať lepšie pracovné výsledky,
ste úspešný, ale pociťujete, že sa potrebujete
posunúť ďalej?
Ak ste sa našli v týchto otázkach a cítite, že
potrebujete posun dopredu, kouč vám vie
pomôcť.
Prečo kouč
Lebo kouč je profesionál, ktorý sa zameria na
cieľ zákazníka a pomôže mu ho naplniť v čo
najkratšom čase.
Čo je to koučing
• proces individuálnych alebo tímových stretnutí, ktoré vedú k aktívnemu hľadaniu riešení
vašich pracovných, alebo medziľudských
ťažkostí, rozvoja pracovného a osobného potenciálu jednotlivca, alebo skupiny ľudí,
• je to vaša cesta od problémov k riešeniam,
na ktorej vám kouč bude sprievodcom.
Prečo môže koučing pomôcť
Lebo prostredníctvom
koučingu –
špecifického rozhovoru:
• si uvedomíte svoje silné a slabé stránky,
• nájdete oblasti, v ktorých sa chcete zlepšiť
alebo rozvíjať,
• stanovíte si priority a ciele, ktoré chcete
dosiahnuť,
• objavíte v sebe potenciál, ktorý využijete pri
nachádzaní cesty k cieľom,
• pôjdete vlastnou cestou tam, kde sa chcete
dostať.
Prostredníctvom koučingu môžete nachádzať
a zlepšovať svoje osobné, odborné, sociálne
a strategické kompetencie, ktoré využívate pri
rozvoji vašej organizácie, tímu alebo samého
seba. A práve pre toto môže byť koučing pre
vás veľmi užitočným nástrojom na vašej ceste
k úspechu.
Čo vám ponúkame
• individuálny koučin,
• biznis koučing pre malé stredné podnikanie a
pre začínajúcich podnikateľov,
• kariérový koučing,
• tímový koučing,
• osobný koučing.
Ak vás naša ponuka zaujala a chcete sa o nej
dozvedieť viac, kontaktujte nás na babineczh@
gmail.com. Tešíme sa na spoluprácu s vami.
Zapamätajte si: „Zlá správa je, že čas letí. Dobrá
správa je tá, že vy ste pilot.“ (Michael Althsuler)
Vaše baby z Babinca
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Hlaholika – zabudnuté dedičstvo
Peter Imriš.
Peter Imriš sa hlaholike začal venovať v ďalekej
cudzine. Hoci je samouk, úspešne vedie počas celého
roka množstvo kurzov. Na nich záujemcom vysvetľuje
pôvod a vznik hlaholiky, a zároveň ich učí tomuto už
takmer zabudnutému písmu rozumieť.
Čo je hlaholika?
Dnešné slovo Hlaholika pochádza zo staroslovienského
hlaholiť (pôvodne glagoliť – hovoriť a slova Glagol – Slovo). Hlaholika je písmo, ktoré zostavil Konštantín – Cyril a
spolu z bratom Metodom ho zaviedli do praxe na našom
území v 9. storočí.
Čo bolo dôvodom, že sa toto písmo použilo prvýkrát
práve na našom území?
Vytvorené a použité bolo za účelom šírenia kresťanského
náboženstva na Veľkej Morave v staroslovienskom jazyku.
Takúto nezvyčajnú misiu si v Byzancii vyziadadal kráľ Rastislav od cisara Michala 3. Rastislav takto započal proces,
ktorý skončil reformou celej cirkvi (spočívala v zavedení
nového liturgického jazyka -staroslovienskeho). Ďalšie
jazyky boli totiž zavedené do liturgie až o 1100 rokov
neskôr. Preto Rastislav je bezpochyby veľkou postavu
kresťanských a svetových dejín. Tohto nášho panovníka si
pravoslávna cirkev uctieva ako svätého.
Kedy a kde vlastne hlaholika vznikla?
Cyril a Metod k nám prišli v roku 863 z Byzancie, ale už
v tom období mali hlaholiku prepracovanú. Ako je známe,
pochádzajú z gréckeho prostredia v oblasti Solúna,
vtedajšej Byzantskej ríše, kde sa už vtedy nachádzalo
množstvo Slovanov, ktorých jazyk dobre poznali.
Cyril a Metod, ktorí mali v tom čase za sebou už
niekoľko misií, boli mimoriadne skúsení ľudia. Prišli
na Veľkú Moravu a začali tam vyvíjať misiu. Koľko mali
vtedy rokov?
Boli relatívne mladí. Konštantín mal 36 a Metod 48 v
roku príchodu na VM. Keď sa im podarilo postaviť základy
ich misie – hlaholiku, pokračovali s prekladmi a tiež založili
školu, tzv. veľkomoravské učilište, kde začali pripravovať
študentov, v roku 867 z Moravy odchádzajú. Úspešne
obhájili svoju Moravskú misiu nielen v Benátkach pred
trojjazyčníkmi, ale aj v Ríme. Pápež Hadrián II. v Chráme
Panny Márie Snežnej v Ríme uznal staroslovienčinu za
liturgický jazyk. V bazilike nám túto udalosť dnes pripomína aj ďakovná tabuľka v slovenskom jazyku. Je to pre
Slovákov veľmi významný chrám. Preto nemali by sme na
túto baziliku zabúdať pri návšteve Ríma.
Čo všetko bolo hlaholikou písané a ako vlastne
vznikla?
Samozrejme, ich misia bola šíriť kresťanstvo v miestnom
jazyku. Aby sa to mohlo diať, museli Cyril a Metod preložiť
bohoslužobné knihy, evanjeliá a iné potrebné texty. Problém ani nebol vtom, ako preložiť grécke či latinské texty
do nášho jazyka, ale skôr vtom, akými písmenami zapísať
takýto preklad. Slovanské jazyky totiž majú množstvo hlások (zvukov), pre ktoré vo vtedy v známych abecedách
neexistovali písmená (napr. ž, š, č, šč, ...). Akúkoľvek
abecedu by bolo preto potrebné doplniť a modifikovať.
Tak sa Cyril rozhodol, že zostaví úplne novú abecedu a dá
jej kresťanský charakter. A takto vznikla hlaholika. Do
staroslovienčiny sa s pomocou hlaholiky prekladali nielen
náboženské knihy, ale napríklad aj byzantské občianske
zákony a vznikala aj pôvodná tvorba, ako sú napríklad Proglas alebo Napomenutia Vladarom.

Ako dlho sa hlaholika používala?
Po smrti sv. Metoda v roku 885 došlo k likvidácii tejto
misie. Svätopluk vyhnal učeníkov z Veľkej Moravy. Čo sa
však podarilo zničiť a vykoreniť na Morave, prinieslo veľkú
úrodu na iných miestach. Používanie hlaholiky sa zachovalo len v Chorvátsku, a to až do 19. storočia. Upravená
verzia hlaholiky, známa aj ako Cyrilika, sa ujala u východných a južných Slovanov. Táto vzniká neskôr ako hlaholika
v Bulharsku, a to tak, že sa k známej gréckej abecede pridali hlaholské písmená zachytávajúce špecifické slovanské
hlásky. Takto zmenená abeceda grécko-hlaholská bola
nazvaná na počesť sv. Cyrila a s malými reformami existuje
dodnes, napr. aj v Rusku.

Hlaholiku sa naučíte za dve hodiny
Ako ste sa dostali k hlaholike vy?
Ako každý, po prvýkrát som o hlaholike počul na základnej škole. Oveľa neskôr, počas pobytu vo Fínsku, kde som
pracoval a študoval, som sa však k hlaholike dostal opäť.
Vtedy som sa ako svojmu koníčku venoval štúdiu histórie
Ruska, slovanských národov a škandinávskych krajín. Cez
históriu Slovanov som sa dostal aj priamo k Veľkej Morave.
Vtedy ma hlaholika zaujala, tak som v tom pokračoval
ďalej.
Naučili ste sa hlaholiku a čo ďalej?
Mal som z toho dobrý pocit. Robenie kurzov som ešte
nemal v pláne v tom čase. Ale dopomohli k tomu zvláštne
okolnosti. Popri hlaholike mám aj iného koníčka, a to je
včelárenie, a hlaholiku som využíval na etiketách medu
ako grafický doplnok. Ľudia to niekoľko rokov vnímali, a
zaujímali sa o to, čo sú to za znaky. Toto bol podnet, ako
začať s kurzami, o ktorých som už skôr uvažoval. Na Slovensku sa, bohužiaľ, dáva hlaholike doposiaľ nízky význam.
Kurzy som teda začal robiť od roku 2011 veľmi skromným spôsobom. Najskôr pre najbližšie okolie – pre klub
dôchodcov a záujmecov v Lutile. Chýr o kurze sa rýchlo
rozšíril a záujem mali aj v okolitých obciach a mestách, ale
aj ďalej v rámci Slovenska. S kurzom som sa však dostal aj
do USA, kde žije množstvo našich rodákov, ktorých takáto
téma tiež oslovuje. Tu na Slovensku bol záujem zo strany
škôl všetkých stupňov, rôznych organizácii, ale i zo strany
verejnosti. 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na VM
dosť napomohlo šíreniu hlaholiky. Na konci výročného
roka sa kurz opäť vrátil do Lutily, a to na ukončenie Roka
sv. Cyrila a Metoda, spojený so slávnostnou sv. omšou
30.12. 2013. V Žiari tiež kurz nie je po prvýkrát. Mal som už
možnosť učiť deti na 1. a 4. ZŠ a gymnáziu.
Ako vyzerá kurz hlaholiky a ako dlho trvá?
História tvorí podstatnú časť kurzu, kde hovorím o vývoji
VM, príčinách, ktoré viedli k cyrilo-metodskej misii a o jej
prínosoch pre našu kultúru. Druhá polovica je o písme
samotnom. Naučené písmo sa potom precvičuje nielen
písaním, ale aj čítaním pôvodných hlaholských textov.
Kurz pritom trvá približne tri a pol hodiny.
Je na Slovensku viac tých, ktorí hlaholiku ovládajú
a ďalej ju šíria?
Určite áno, najmä 1150. výročie príchodu vierozvestcov
na naše územie prispelo k tomu, že mnohých to oslovilo.
Nestretol som sa s tým, že by niekto robil podobne kurzy,
aj keď sú na Slovensku autori a ľudia, ktorí sa hlaholike
venujú, či už profesionálne, alebo amatérsky.
Čo je cieľom kurzu?
Naučíte sa čítať a písať našim prvým písmom – hlaholikou. Po osvojení písma vás prekvapí, že budete dobre
rozumieť aj pôvodným textom v staroslovienčine (ako sú
napri. Kyjevské listy). Kurzom sa tiež snažím cez poznanie
našej vlastnej histórie povzbudzovať k pozitívnemu vlastenectvu a poukázať aj na kresťanské korene Slovákov a
Európy.

noviny.ziar.sk

Je prípad, že vás oslovujú opäť tí istí záujemcovia?
Alebo už na druhýkrát nemáte čo ponúknuť?
Na kurzy prídu aj takí, ktorí už ho absolvovali a chcú
si to zopakovať. Ani nie preto, že by zabudli písať, práve
naopak. Skôr si celú túto tému chcú oživiť a precvičiť si
naučené vedomosti, dostať sa k literatúre. No sú to skôr
ojedinelé prípady.
Pre koho sú kurzy určené?
Pre všetkých záujemcov. Vekové ohraničenie neexistuje.
V podstate ho môže absolvovať každý, ale deti najskôr
tak od piateho ročníka ZŠ. Najstaršia účastníčka mala 85
rokov a naučila sa písmo počas kurzu tak, že sa dokázala
podpísať a prečítať hlaholské texty.
Je ľahké naučiť sa písať hlaholikou?
Hlaholika je veľmi ľahké písmo, už tvar písma vás nabáda k výslovnosti. Zvládnu ho aj deti. Za kurz ste schopní
naučiť sa abecedu a aj ju používať. O hlaholike vznikli rôzne
teórie najmä o význame rôznych písmen aj preto, že od
samotného Cyrila sa nezachovali žiadne vysvetlivky. Tiež
som sa zaoberal analýzou tohto písma, a aj ja mam o ňom
svoju vlastnú teóriu. Pre náročnejších účastníkov kurzu sa
snažím ukázať, že písmo nie sú iba jednotlivé písmená, ale
že je to celá symfónia. Celok je navrhnutý tak, že vytvára
istú logickú previazanosť, ktorá v sebe odráža princípy trojice a kresťanského náboženstva. Takáto abecedu vôbec
nemohla vzniknúť náhodným pospájaním symbolov, ale
skôr je to dielo génia, ktorý uvažoval v širších súvislostiach,
ako by sa na prvé zhliadnutie abecedy mohlo zdať.
Hlaholike sa venujete niekoľko rokov. Je ešte niečo,
čo zisťujete len teraz, čo je aj pre vás nové?
Ale áno, jeden nikdy nevie všetko. Mnohokrát ma fascinuje, ako tí najmenší poslucháči – deti na kurzoch spontánne reagujú a vedia si vytvoriť asociácie, ktoré sú v mnohom nové a obohacujúce aj pre mňa.
Prečo si na Slovensku pripomíname sv. Cyrila a
Metoda dvakrát – vo februári aj v júli?
Táto udalosť je istým spôsobom spojená aj s naším
mestom. V Svätom Kríži pôsobil v druhej polovici
19. storočia Štefan Moyses, významná osobnosť slovenských dejín, ktorý pôsobil v našom meste ako biskup. Práve
on veľkou mierou prispel k národnej, ale aj náboženskej
obrode Slovákov cez cyrilo-metodské dedičstvo. Bol
spoluzakladateľom a prvým predsedom Matice Slovenskej.
V celej cirkvi sa sviatok sv. Cyrila a Metoda slávi 14. februára
na pamiatku smrti sv. Cyrila (14.2.869). Dnes je tento deň
známy aj ako deň svätého Valentína. Z dôvodov osláv
veľkého milénia príchodu sv. vierozvestov urgoval Štefan
Moyses u pápeža, aby sviatok bol preložený na letné mesiace. Sv. stolica potvrdila 5. júl ako sviatok Cyrila a Metoda
pre naše krajiny. A preto sú u nás 2 sviatky. Ešte jedna
zaujímavosť o Moyzesovi: zomrel 5. júla 1869, teda 1000
rokov po sv. Cyrilovi a práve na sviatok sv. Cyrila a Metoda,
o ktorého vznik sa sám pričinil. Navyše, v našom meste je aj
pochovaný.
(li)
Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa dňa
22. februára (sobota) o 14.00 hod. v Žiari nad Hronom uskutoční Kurz hlaholiky v Mestskom kultúrnom
centre v Zasadacej miestnosti. Srdečne pozývam
všetkých, ktorých táto téma zaujala.
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

V ústrety Mesiacu - Mesiac v mýtoch a skutočnosti – 1. časť, premiéra
Prvá časť dvojdielneho programu venovaného
Mesiacu nazvaná V znamení mesačného králika vás
pozve do čias, kedy sme Mesiac vnímali skôr ako
božstvo či dejisko najrôznejších mýtov rozmanitých národov sveta, než teleso krúžiace okolo našej
planéty. Film objasní základné zákonitosti, úkazy a
vzťahy medzi Mesiacom, našou planétou a tiež Slnkom. Prevedie vás raným výskumom tohto telesa,
mapujúc cestu najvýznamnejších udalostí v jeho
poznávaní od staroveku až po úsvit kozmického
veku v druhej polovici 20. storočia. 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 14. februára o 18.00 hod.
Prázdniny v planetáriu – Uffove dobrodružstvá na Marse
Dňa 18. februára o 10.00 hod.
Prázdniny v planetáriu – Na Mesiac a ešte ďalej
Dňa 19. februára o 16.00 hod.
Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále s využitím možností planetária vás oboznámi s vývojom
vesmíru od kozmologických mierok po slnečnú
sústavu, počnúc veľkým treskom, cez vznik a vývoj galaxií, formovanie prvých hviezd a ich sústav
až po utváranie planét a bezprostredného okolia
nášho domova. 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 21. februára o 18.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

11.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2,
12.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
13.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
14.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
15.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
16.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
17.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
18.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
19.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
20.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
21.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
22.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
23.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1,
24.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
25.2. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00 do
12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené do
20.00 hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase od
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.
POĎAKOVANIE

Touto cestou chceme poďakovať záchranným
zložkám – policajnému zboru a hasičskému zboru za pomoc pri nešťastí, ktoré sa stalo na našom
rodinnom dome a majetku. Poďakovanie patrí aj
známym a kamarátom, ktorí nás v týchto ťažkých
chvíľach podržali a pomohli nám s odstraňovaním
škôd.
Rodina Romana Minku z Trnavej Hory.
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Kurz hlaholiky
Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda
sa v Žiari nad Hronom
v Mestskom kultúrnom centre
v Zasadacej miestnosti
uskutoční
dňa 22. februára (sobota)
o 14.00 hod. Kurz hlaholiky.

Hľadám domov
MANGO - ČOKOLÁDOVÝ
LABRADOR

Mango je asi 3 – 4-ročný
labradorský retriever, ktorého sa vzdali majitelia. Je, bohužiaľ, veľmi prekŕmený a bude potrebovať schudnúť. Je to aktívny, kamarátsky psík, je tiež znášanlivý s inými
psíkmi. Bude očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
WANDA

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

15.2. MDDr. Vladimír Karvaš, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (0948 071 775
16.2. MDDr. Aleš Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
22.2. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
23.2. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21, Kremnica
(674 46 64)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
JA A MOJE PLESY

Každoročne sa zúčastňujem Plesu seniorov,
tento rok už trinásty krát. Pretože hudba a tanec sú moje druhé „ja“ (to prvé „ja“ je moja
rodina). U mňa začína príprava už na Vianoce,
keď mi moja dcérka
Monika povie: „Mamička, Ježiško ti priniesol šperky, šaty
alebo oblečenie.“
Tak to býva každý
rok. No a v deň plesu je to zase ona,
ktorá sa zmení na
kaderníčku – vizážistku a toto je výsledok. Ona je na
mňa hrdá a ja som
šťastná, že ju mám.
Za všetko veľmi
krásne ďakujem.
Mamička.

Z pera čitateľa

Do zajatia
Kamarát, keď ho podvečer prepadne túžba
vidieť ľudí, ide do miestneho pohostinstva.
Raz, keď tam popíjal, tak ho štamgasti začali
podpichovať: „Ty by si určite nevedel zahrať na
heligónke!“ „Doneste, uvidíte!“, zastrájal sa tento. Za chvíľu mu ju jeden z nich podával: „Na a
teraz sa predveď, frajer!“ Kamarát pokračoval v
rozprávaní. „Keď som sa rozohral, dával som im
jednu pesničku za druhou, tak, ako si to želali.
Úmerne k tomu sa na mojom stole začali zbiehať poldecáky a kalíšky s pálenkou. Nálada musela byť zrejme vynikajúca, lebo ani neviem, ako
som padol do zajatia. Ako a s kým som prišiel
domov, tak na to si veru neviem doteraz spomenúť. Ale už tam nechodím, lebo keď som prišiel
minule, tak ma začali podpichovať: Prišiel si si
zase zarobiť? Takéto reči nemienim počúvať! Asi
z nich hovorila závisť...“
Teodor Komenda
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Wanda je asi 8-mesačná
sučka. Je priateľská a hravá,
vhodná aj k deťom a, samozrejme, má rada aj spoločnosť iných psíkov.
PIA

Pia bola v minulosti veľmi
bojazlivá, od ľudí nič dobré
nečakala. V útulku sa ale
úplne zmenila, je z nej akčná, vytešená sučka, ktorá
bude okolo každého pobehovať a snažiť sa získať ľudskú pozornosť. S väčšinou psíkov je znášanlivá,
je stredného vzrastu. Je kastrovaná, očkovaná a
čipovaná.
BUSTER

Buster je prekrásny
mladý ovčiak, vhodný
pre skúsenejšieho chovateľa. Je ostrý, veľmi
dobre stráži. Na druhej
strane je to super kamarát a spoločník. So psami
sa znesie individuálne, lepšie so sučkami. Je kastrovaný, očkovaný a čipovaný.
DUNDEE

Je to krásny, asi ročný
chlpáč, super spoločník do rodiny a parťák
k deťom. Je znášanlivý
aj s inými psíkmi, má
hygienické návyky. Je
aktívny.
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
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám veľké plagáty 1985 – 2000: B. Idol, Boyzone, BSB, World
Apart, A-HA, Cindy – ex Baywatch, Hasselhoff, N´Sync, R. Martin, Prince, J. Roberts, Hanson, Kelly Family, Scar Symmetry, Prince + Cotton
Club – film, BrainStorm, film. Plagáty, Will Smith, Aqua, Soufly, L. Vondráčková, Dark Trove, In Flames, Shadow Gallery, Black Crowes, Skid
Row + Slayer, Threat Signal, Rush, Dimmu Borgil + I. Maiden – časť,
Hanson, Marcyful Fate – heavy, N´Sync + J. Leto, Cannibal Corpse +
Covenant, Kreator, Machine Head + Voivod, Lovehate + B. Adams, S.
Tyler – ex Aerosmith + Chinaski, Exodus, Tiamat, Queensryche, Doga
+ Lordi, Sebastian Bach + Almighty, Doro + Rage, Black Crowes + Extreme, Terrorvision, Thunder, Gathering, Kreator + Death, Hypocrisy,
Immortal + Škvor, Voivod, Walteri + S. Tankian, Nightwish + Disterbed,
Testament + Edguy, Ministry + Arakain, Ferat + Insania, Bathory, Ra33/3
smus. T: 0902 828 424
•Predám plagáty 1985 – 2000: Unique + Geri – ex SP, Mendeed, W.
Houston, Lunetic, B. Adams, A. Carter, Jackson, N´Sync, World Apart,
Falco, Moffats, L. Di Caprio, Spice Girls, All Saints, Nick Aron – ex Back
Street Boys, Cita, Boyzone, Mr. President, Scooter, Nek, R. Martin, E.
Lind, Tic Tac Toe, Boyz, Back Street Boys, Hanson, Ricky – ex TTT, Nick
– ex BSB, Aqua, B. Idol, East 17, Gil, Bjork, G. Barlow, DJ Bobo, Touche,
Šmoulové, Whigfield, Saxon, Take That, Van Damme, Joey Lawrence,
Jason & Shannen – ex BH 90210, Scatman, D. Hasselhoff, M. Carey,
Brian – ex BSB, Brian & Tori – ex BH 90210, Snoop Doggy, Hanson, Spice Girls, Bestie Boys, Eav, Stay C – ex T4Seven + 2 Unlimited, N´Sync,
Manowar, Howard – ex BSB, Katatonia, členovia ex Lunetic, Offspring,
Prince, Genesis, Ch. Hawkes, Salt´n´Pepa, J. Foster, van Damme, B.
Adams, Kelly Family, J. Priestley + P. Luke – ex BH90210. T: 0902 828
34/3
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NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám rodinný dom na Starej Kremničke, s garážou. Prebehla vo
vnútri rozsiahla rekonštrukcia. Cena dohodou. T: 0905 921 397 27/1
•Predám 2,5-izbový byt, prípadne vymením za 1-izbový. Pártošovej
37/1
ulica, ZH. T: 0905 109 082
•Predám 1-izbový veľký slnečný byt (50 m2) s loggiou, na Etape,
3/3
Sládkovičova ul. Cena dohodou. T: 0917 065 160
•Predám 4-izbový byt v Brezne – časť Mazorníkovo. Byt má 84 m2,
s balkónom, na 4. pochodí. Bytový dom je zateplený, plastové okná,
s pivnicou. Cena dohodou. Volať po 19.00 hod. T: 0907 805 277 4/3
•Predám 1-izbový (50 m2) veľký slnečný byt s loggiou na Etape,
6/3
Sládkovičova ul. Cena dohodou. T: 0917 065 160
•Predám 2-izbový tehlový byt v OV, v širšom centre mesta, na
1. poschodí z troch. Byt má 57 m2, plastové okná, pôvodný, ale zachovalý stav. K bytu patrí aj murovaná pivnica. Cena: 29 000 €. Nemám
záujem o služby realitnej kancelárie! T: 0949 292 001, e-mail: stolcova.
martina@gmail.com
9/3
•Predám 1-izbový byt na Ul. SNP 143, rozloha cca 60 m2, 1. poschodie. T: 045/671 61 53 (robota), 0961 645 505, 0908 618 995
11/3
•Predám 1-izbový byt v centre ZH. Má 42 m2, 2x loggia + pivnica. Je
na 4. poschodí bez výťahu. Cena dohodou. T: 0908 572 228
12/3
•Predám alebo vymením 2-izbový byt na Ul. Dukelských hrdinov za
starší rodinný domček. T: 0949 048 133
15/3
•Predám 1-izbový byt v ZH, časť Etapa, Ul. Vansovej. Rozloha: 36 m2,
na prvom poschodí s výťahom. T: 0908 896 139
25/3
•Predám 2-izbový byt v centre mesta. Rozloha 62 m2, na druhom
poschodí, Ul. J. Hollého. T: +421 911 560 588
26/3
•Predám alebo prenajmem obchodný priestor v Žiari na Hronom.
Vchod z ulice. Veľkosť 170 m2. T: 0915 233 347. Volať pondelok až piatok do 16.00 hod.
27/3
•Predám garsónku v OV v ZH, Ulica Dr. Janského, 10. poschodie,
loggia s roletami, žalúzia, nová kuchynská linka so zabudovaným
varičom, 2 x zhrňovacie dvere, všade nová podlaha, nové batérie,
v predsieni vstavené skrine. Garsónka je situovaná v tichej chodbe
s uzamykateľnou ozdobnou mrežou. Cena: 12 000 €, príp. vymením
za garsónku v Kremnici. T: 0902 153 343
32/3

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem 1-izbový nezariadený byt na Ul. Novomeského. By je
5/3
voľný od 1.3.2014. T: 0907 806 012
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt v Žiari nad Hronom. Slušný vchod, nezariadený. Cena: 310 €/mesiac s energiami.
T: 0905 320 616
10/3
•Dám do prenájmu čiastočne zariadený 2-izbový byt v Žiari
nad Hronom, v centre. Zateplený. Cena: 290 € vrátane energií. Voľný
ihneď. T: 0908 194 154
16/3
•Prenajmem 1-izbový byt na Etape v Žiari nad Hronom. 42 m2, 7./8
poschodí, nezariadený, čiastočná rekonštrukcia, Cena: 220 €/mesiac
24/3
s energiami. T: 0903 451 088

AUTO MOTO
•Kúpim staré motocykle zn. Jawa, CZ, môžu byť aj nepojazdné ale23/3
bo len náhradné diely. T: 0915 215 410

ZAMESTNANIE
26/1
•Prijmem krajčírku. T: 0905 921 397
•Hľadám miesto opatrovateľa (môžu byť deti, seniori, postihnutí...).
2/3
Som absolventom kurzu. T: 0949 048 133

•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí (prax mám), príp. poupratu7/3
jem váš byt alebo dom. T: 0908 896 138

www.geodesy-service.sk
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...)

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
P253/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočná rekonštrukcia. Cena:
20.500 EUR, výmera: 36 m2
P247/2012:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 28.000
EUR, výmera: 41 m2
P220/2013:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
čiastočná rekonštrukcia. Cena:
25.000 EUR, výmera: 48 m2
P254/2014:
2-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, širšie centru mesta, kompletná rekonštrukcia.
Cena: 42.000 EUR, výmera: 49
m2
P233/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, kompletná rekonštrukcia. Cena: 42.000
EUR, výmera: 55 m2
P255/2014:
3-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
pôvodný stav. Cena: 35.000
EUR, výmera: 61 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: DOHODOU,
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
DOMY:
P256/2014:
RD v obci Nevoľné, zrekonštruovaný. Cena: 57.000 EUR,
zastavaná plocha: 133 m2, výmera pozemku: 520 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
P245/2013:
RD v Dolnej Vsi, novostavba.
Cena: DOHODOU, zastavaná
plocha: 110 m2,výmera pozemku: 625 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, za-

stavaná plochy: 326 m2, výmera
pozemku: 947 m2
POZEMKY:
P003/2011:
2 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
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom (Ul. Priemyselná), siete
pri pozemku. Cena: 254.5000
EUR, výmera: 5.090 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
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:
P132/2012:
Obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, výmera 130 m2.
Cena 45.000 EUR
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

noviny.ziar.sk
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SPOMIENKAtkov
Dňa 16. februára 2014 uplynie
10 rokov od smutnej chvíle,
kedy nás po ťažkom
a dlhom trápení navždy opustila
naša drahá
Helena Urblíková
z Ladomera.
Deň 1. februára 2014 je dňom
13. výročia úmrtia jej manžela Štefana.
Tých, ktorí ich poznali,
prosíme o tichú spomienku.
Ďakuje rodina Petrášová.

SPOMIENKAtkov
Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 8. februára sme si pripomenuli 7. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý milovaný manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Jozef Čaradský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Spomína manželka Mária, dcéry Mária a Helena a
syn Jozef s rodinami, vnučky, vnuci a pravnučky.

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

PONÚKAME:
RIEŠENIE
PROBLÉMOV PRI EXEKÚCII
RI
A PONUKA
NÁHRADNÉHO BÝVANIA
ODKUPOVANIE
O
ZADĹŽENÝCH
BYTOV
ZAD
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
•GARSÓNKA od 150 €
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
SPOMIENKAtkov
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.
V tichosti vyprosme
veľký dar pokoja,
kým sa nám duše
raz naveky nespoja.
Spomienka na teba nikdy nevymizne zo sŕdc
tých, ktorí ťa milovali. Dňa 17. februára uplynie
rok od smutnej chvíle, keď nás náhle opustila
drahá manželka, mama a stará mama
Rozália Kráľová.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
Spomínajú manžel Jozef, syn Roman, dcéra Monika s manželom Pavlom a vnúčatá Jakub a Miška.

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 24. januára sme si pripomenuli 1 rok od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama,
stará mama a prastarká
Viera Kurucová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Dňa 19. januára uplynul 1 rok
od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Vincent Jánoš
vo veku 60 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka, deti a vnučky.

SPOMIENKAtkov
Sú vety, ktoré mu už nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nezabudneme,
sú okamihy,
na ktoré s láskou spomíname.
Škoda len, že nejde vrátiť čas...
Dňa 11. februára si pripomíname 1. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Jozef Bureš.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Vždy úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci,
poctivosť vo svojej duši.
Dňa 11. februára si pripomíname 10 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starký a prastarký
Ondrej Szarvaš
zo Žiaru nad Hronom.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

noviny.ziar.sk

POĎAKOVANIEkov
Pavol Mihálik
nás nečakane opustil
vo veku 67 rokov.
Starký, s láskou na teba spomína
hlavne milovaná vnučka
Timea spolu s maminou.
POĎAKOVANIEtkov
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí odprevadili na poslednej
ceste nášho milovaného
otecka a starkého
Lukáča Hrmu,
ktorý nás navždy opustil 20. januára 2014
vo veku 88 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti,
ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov

Andrea Cilingová
rod. Jánošková
*4.2.1969 †9.2.2005
IBA ČAS NECHODÍ SPAŤ
JE TO DLHÝCH DEVÄŤ ROKOV A ANI SILA SLOV
NEVIE VYJADRIŤ ŽIAĽ ZA TEBOU,
DRAHÁ NAŠA ANDREJKA.
Spomíname a ďakujeme všetkým,
ktorí na ňu nezabudli.
Rodičia, deti Simonko a Bianka, manžel,
brat Igor s rodinou
a ostatní príbuzní.

SPOMIENKAtkov
Len ten, kto niekoho navždy
stratí vie,
čo je to bolesť a žiaľ.
Dňa 31. januára uplynul rok, keď
nás navždy opustil
Kamil Mendel.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a celá rodina.

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších
prostredníctvom
Mestských novín.
Blahoželania a smútočné
spomienky či poďakovania
ZADARMO
iba v našich novinách.
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INFORMÁCIE

PREČÍTAJTE SI

Opäť vám prinášame niekoľko tipov na knihy, ktoré si môžete vypožičať v Mestskej knižnici
Michala Chrásteka. Okrem toho si ostatné novinky môžete pozrieť v on-line katalógu knižnice
na stránke Mestského kultúrneho centra.
PRE DOSPELÝCH
•Dominik Dán: Básnik
•Katarína Gillerová:
Ak mi uveríš
•Marie Vrabcová – Róbert Bezák:
Vyznanie
•Laurence Rees:
Temná charizma Adolfa Hitlera

DETSKÉ
•David Walliams:
Babka gaunerka
•Christiane Gohl :
Jar medzi koňmi
•Nick Arnold:
Nebezpečný let

(r)

noviny.ziar.sk
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ŠPORT

Dvojturnaj dorastu
FUTBAL

Vo štvrtok 30. januára zorganizovali Žiarčania na umelej tráve mini dvojturnaj dorastu. Dvojturnaj znamená,
že sa naraz konal turnaj staršieho aj mladšieho dorastu
s rovnakými súpermi.
Na turnaji sa zúčastnili tímy FK Pohronie U19 a U17, MFK
Zvolen U19 a U17 a Dukla Banská Bystrica U17 a U16. Každý
zápas sa hral 1x50 minút a cieľom bolo obohatiť zimnú prípravu o hernú prax.
Turnaj splnil svoj cieľ, keďže sme odohrali obe kategórie
dva kvalitné zápasy, vyskúšali ďalšie herné varianty, a hlavne
videli potenciál jednotlivých hráčov na skúšaných postoch.
Výsledky turnaja staršieho dorastu:
FK Pohronie – MFK Zvolen 1:4

Gól: Dúbravský
FK Pohronie – Dukla BB U17 1:0
Gól: Ďurovič
MFK Zvolen – Dukla BB U17 0:2
Celkové poradie:
1. MFK Zvolen 3 body (4:2), 2. Dukla BB 3 body (2:1), 3. FK
Pohronie 3 body (2:4).
Výsledky turnaja mladšieho dorastu:
FK Pohronie – MFK Zvolen 2:1, Góly: Dolinec, Kováč
FK Pohronie – Dukla BB U17 0:5
MFK Zvolen – Dukla BB U17 1:2

Celkové poradie: 1. Dukla BB 6 bodov (7:1), 2. FK Pohronie
3 body (2:6), 3. MFK Zvolen 0 bodov (2:4).
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Kadetkám sa stále darí držať na prvej priečke tabuľky
VOLEJBALOVÝ SUMÁR

Juniorky – I. ligaVÝCHOD
11. kolo: ŠŠK OA Považská Bystrica –VK MŠK
Žiar nad Hronom 3:1 (-23, 10, 9, 15)/3:0 (9, 12, 15)
1. P. Bystrica
2. L. Hrádok
3. S. N. Ves
4. Hnúšťa
5. Kežmarok
6. Žiar n. Hr.
7. B. Bystrica
8. Žilina
9. Zvolen

20
20
18
18
20
20
20
20
20

19 0 1 0
15 3 0 2
9 2 1 6
10 0 2 6
8 1 3 8
4 3 3 10
3 3 0 14
3 1 3 13
3 1 1 15

59:8
55:14
37:29
37:25
36:42
30:46
22:50
22:50
17:51

58
51
32
32
29
21
15
14
12

Kadetky – I. trieda STRED
13. kolo: TJ Slávia TU Zvolen –VK MŠK Žiar
nad Hronom 0:3 (-23, -23, -19)/0:3 (-13, -20, -20)
1. Žiar n. Hr.
2. Hnúšťa
3. L. Hrádok
4. Brusno
5. Krupina
6. Poltár
7. Detva
8. AC Žilina
9. VA Žilina
10. KUVIK Žilina
11. B. Bystrica
12. Zvolen

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
20
17
17
13
13
9
10
8
5
2
0

1
1
4
1
3
2
2
1
3
1
1
0

1
0
2
3
1
2
4
2
0
0
3
2

2 72:20
5 67:22
3 68:26
5 63:29
9 53:43
9 51:43
11 44:52
13 40:52
15 39:54
20 23:64
20 28:72
24 7:78

69
62
61
56
46
45
35
34
30
17
11
2

kra Hnúšťa 0:3 (-11, -22, -21)/1:3 (-19, 20, -17, -17)
Domáce dievčatá na favorizovaného súpera nestačili. Podarilo sa im uhrať len jeden set v druhom zápase, v ktorom
hrali podľa pokynov trénerov.
(it)
1. R. Sobota
2. Zvolen
3. Hnúšťa

18 17 1 0 0 54:7 53
18 12 1 1 4 43:22 39
18 12 0 1 5 40:22 37

Staršie žiačky – I. trieda STRED
9. kolo: ŠK CVČ Brusno – VK MŠK Žiar nad
Hronom 3:0 (10, 16, 16)/3:1 (13, 15, -22, 13)
1. Brusno
2. Detva
3. L. Hrád.
4. Poltár
5. Krupina
6. B. Bystr.
7. Žiar n. Hr.
8. VA Žilina

18
18
18
18
18
18
18
18

13
13
12
9
9
3
2
0

4
3
1
1
0
2
0
0

0
1
1
1
1
3
4
0

1 51:16
1 51:18
4 43:22
7 35:29
8 34:30
10 26:44
12 21:48
18 0:54

47
46
39
30
28
16
10
0

Staršie žiačky – II. trieda STRED – JUH
9. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom „B“ – VK Is-

Foto: Tomáš Gemza.
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4. L. Hrádok„B“
5. Brusno„B“
6. Žiar n. Hr.„B“
7. Krupina„B“
8. Detva„B“

18
18
18
18
18

6
9
7
2
0

4
0
0
0
1

2
1
1
1
0

6 35:33
8 33:29
10 28:34
15 11:49
17 5:53

28
28
22
7
2

Mladšie žiačky – I. trieda STRED – JUH
13. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Iskra Hnúšťa „B“ 3:0 (10, 5, 9)/3:0 (19, 7, 11)
Domáce dievčatá podali bojovný výkon, a tak tréneri
mohli dať príležitosť aj menej skúseným hráčkam. Pochvalu si zaslúžia Monika Blahyjová a Sára Balážová. (it)
1. Brusno
2. Poltár
3. B. Bystrica
4. Krupina
5. Hnúšťa
6. Žiar n. Hr.
7. R. Sobota
8. Zvolen
9. Lovinobaňa
10. Brusno„B“
11. Krupina„B“
12. Hnúšťa„B“

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
20
18
19
14
13
9
9
6
6
2
0

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

1
1
4
0
2
1
3
1
1
2
0
2

1 74:14
4 67:23
2 69:24
6 63:23
8 54:36
9 51:39
12 44:52
14 39:53
17 35:60
18 25:60
23 9:73
24 5:78

71
63
62
59
48
46
34
32
23
20
8
2
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Jednoznačná výhra proti súperovi z Banskej Bystrice
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI

BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica
80:30 (35:6, 8:2, 19:12, 18:10)
Strelci: Horváth 33, Kucej 8, Krajčovič 8, Novák 7, Olajec
6, Kotlárik 4, Golebiowski 4, Hanuska 4, Greguš 2, Šonkol 2,
Grochal 2, Mihál, Bača.
BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica
73:10 (31:0, 12:7, 16:1, 14:2)
Strelci: Horváth 23, Bača12, Krajčovič 10, Novák 10, Kucej
4, Kotlárik 4, Golebiowski 4, Greguš 2, Olajec 2, Grochal 2,
Mihál, Šonkol, Hanuska
Plný počet bodov za víťazstvá si pripísali žiarski mladší žiaci, ktorí v dvojzápase na domácej palubovke jednoznačne
zdolali súpera z Banskej Bystrice.
Do zápasu hráči nastúpili s veľkým odhodlaním a chuťou,

čo sa prejavilo na perfektnej obrane a chuti zo seba vydať
maximum. Potvrdilo sa aj pravidlo, keď sa darí v obrane, pôjde to aj v útoku. Okrem ľahkých košov z protiútokov a spod
koša sa Žiarčanom darila aj streľba zo stredných vzdialenos-

tí. Hráči do bodky splnili pokyny trénera a svojou hrou, bojovnosťou a peknými akciami potešili prítomných divákov.
Do hry sa zapojili všetci hráči, ktorí si zaslúžia pochvalu za
svoj prístup k zápasom.
Juraj Horváth, tréner

Suverénna výhra Žiarčanov
BASKETBAL - STARŠÍ MINIBASKETBALISTI

BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica 82:6
( 15:0, 29:0, 16:4, 22:2)
Strelci: Babiak 11, Kret 10, Novák 10, Golebiowski 8, Balogh 7, Greguš 6, Barcík 6, Ziman 6, Király 5, Grochal 4, Dekýš
4, Švec 4,Truben 1.

víťazstve sa podpísala skutočnosť, že Žiarčania predčili súpera vo všetkých herných činnostiach. Do zápasov nastúpili
všetci hráči, ktorí sa aj bodovo presadili.
Juraj Horváth, tréner

BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica 83:6
(21:2, 22:2, 24:2, 16:0)
Strelci: Greguš 15, Novák 14, Kret 12, Király 8, Grochal 6,
Golebiowski 6, Babiak 6, Barcík 4, Balogh 4, Dekýš 2, Švec 2,
Ziman 2, Truben 2,
Suverénne si počínali starší minibasketbalisti v dojzápase
proti súperovi z Banskej Bystrice, ktoré odohrali v telocvični
žiarskej základnej školy.
Od prvých sekúnd sa prejavila sila Žiarčanov, ktorí vyhrávali všetky osobné súboje pod súperovým, ako aj pod
vlastným košom. Prezentovali sa veľmi dobrou obranou po
celom ihrisku a kolektívnou, kombinačnou hrou v útoku.
Súper sa dokázal v obidvoch zápasoch presadiť len šesťkrát
a bodové konto domácich zaťažil 12 bodmi. Na vysokom

Dve prehry v príprave
FUTBAL - U 11

V nedeľu 2. februára odohrala futbalová U11 dva prípravné dvojzápasy v Žiline v Závodí na umelej tráve s
kvalitnými súpermi (MŠK Žilina, ASTrenčín). Hralo sa súbežne na dvoch ihriskách systémom 5+1, 2 x 25 minút.
Čiže 8 malých minizápasov.
Boli to naše prvé zápasy vonku, ktoré nám trénerom ukázali veľmi veľa. Napriek dvom prehrám, ktoré nie sú až také dôležité v tomto veku, sme zistili, že nám chýba pravidelnejšia
konfrontácia s najlepšími, ktorú nám hraná súťaž v jesennej
časti vôbec neponúkla (Liga prípraviek SsFZ). Oba tieto tímy
disponujú širšími kádrami a väčšou kvalitou jednotlivcov, ktorá pri zápasoch na dvoch ihriskách vždy rozhoduje. Našu kvalitu (8 – 10 hráčov) sme museli tým pádom porozhadzovať
do oboch tímov, chýbala nám najmä zohratosť. Nebudeme
sa vyhovárať, že sme na zápas cestovali iba s 12 chlapcami
roč. 2003 a so 6 hráčmi roč. 2004 (U10), ani že boli s nami prvýkrát dvaja noví chlapci, ktorí majú s nami tri tréningy. Určite
bolo v našich silách uhrať lepšie výsledky a ukázať kvalitnejší

herný prejav. Máme na čom naďalej pracovať.
Rastislav Urgela, tréner
ASTrenčín – FK Pohronie 22:12 (4:4, 6:2, 5:3, 7:3)
Góly: Rajčan (2), Urgela (2), Hric (2), Pivarči, Tatár, Sučák, Foltán, Boška, Rosenberg.
V prvom zápase sme nastúpili proti rozohratejšiemu Trenčínu, ktorý hral pred nami zápas so Žilinou (prekvapujúco
prehral 11:15) a bolo to cítiť. Bol v tempe, zahriaty a po ráznom dohovore trénera nás prevýšil po všetkých stránkach.
Najmä v rýchlosti a pohybe bez lopty, v práci s loptou, v zohratosti, ale najmä v osobných súbojoch, ktoré sme my v 90
% prehrávali. Preto sme nemohli uhrať lepší výsledok. A keď
sa k tomu pridá ešte strach, chyby brankárov a našich obrancov, plus nezaangažovanosť niektorých našich hráčov, tak
proti momentálne asi najlepšiemu tímu na Slovensku nie je
šanca na úspech. Súper bol ozaj výborný.
MŠK Žilina – FK Pohronie 11:4 (3:1, 4:2, 2:1, 2:0)
Góly: Rosenberg (2), Rajčan, Skučka.

noviny.ziar.sk

Po 10-minútovej prestávke nás čakala domáca Žilina, s
ktorou sme od mája 2013 neprehrali a naše zápasy sú vždy
vyrovnané.Tak bolo tomu aj tentoraz napriek celkovej prehre
11:4 zo štyroch 25 minútových minizápasov. Všetky štyri boli
tesné, rozhodlo však nepremieňanie našich vyložených šancí.To, čo sme dva-tri krát zahodili za pre nás priaznivého stavu,
sa len tak ľahko nevidí. Veď šance, aké mali Jakub Hric, Jakub
Rosenberg, ktorí netrafili z troch metrov prázdnu bránu alebo
na druhom ihrisku Samko Rajčan s Adriánom Pivarčim, keď
išli sami dvaja na brankára a neprihrali si, sa nám dosť často
stávajú a potom nás súper zvykne potrestať. Tak bolo tomu
aj tentoraz. Preto sme ťahali výsledkovo za kratší koniec. Tiež
musím povedať, že zaslúžene.
Zostavy (20 hráčov):
Oranžoví: Krištof – Pivarči, R. Beňo, Urgela, Rajčan, Hric (Netolický, Ščepko, Košík).
Zelení: Žember – Tatár, Kukučka, Skučka, Sučák, Rosenberg (Krčmár, Foltán, Boška, Baláž).
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Karatisti síce so zraneniami, ale aj s pohármi
KARATE

Prvé medzinárodné meranie síl čakalo našich karatistov z MŠK Žiar nad Hronom 25. januára v Košiciach.
Viac ako 300 pretekárov zo Slovenska, Ukrajiny, Poľska,
Maďarska, Srbska a Rumunska sa stretlo na 7. ročníku Memoriálu M. Bozogáňa, kde sa výlučne súťaží len
v disciplíne športový zápas kumite. Turnaj si vďaka vysokej úrovni z roka na rok nachádza väčší počet priaznivcov a uspieť na ňom je čoraz ťažšie aj pre skúsených
pretekárov.
Prví do bojov nastúpili naši najmenší kumiťáci – Adam
Dolnický a Šimon Sečkár v kategórii 8 – 9-ročných chlapcov.
Adamovi sa nepodarilo prejsť prvým vyraďovacím kolom.
Skúsenejšiemu Šimonovi sa viac darilo, keď postupne vyraďoval svojich súperov. Zastavil ho až súper v semifinále.V boji
o tretie miesto však opäť zažiaril a vybojoval si tak tretie
miesto.
Vo vekových kategóriách 10 – 13-ročných sa nám veľmi
nedarilo prejsť cez zahraničnú konkurenciu. Zdenko Vanka
v prvom kole síce porazil maďarského pretekára, ale v druhom kole na jeho kolegu už nestačil. Aris Nikolas Čela zase

neprešiel cez ukrajinského pretekára. Najďalej sa dostala
Nina Jelžová, ktorá našla premožiteľku až v semifinále. V boji
o tretie miesto tesne prehrala s ukrajinskou pretekárkou. Pekný výkon podala aj Veronika Viglašská, ktorá až v semifinále
prehrala s maďarskou pretekárkou. V boji o tretie miesto za
remizového stavu poslali rozhodcovia na stupne víťazov
našu technickejšiu súperku zo Sabinova.

Smolné zranenia
nás pripravili o medaile
Medzi staršími dorastencami, kategória 14 – 15 rokov, sme
mali smolu na zranenia. Milan Laurov po zranení v prvom
kole nedokončil zápas. Veľkú smolu mala aj Dominika Veisová, ktorá sa prebojovala až do semifinále, ale kvôli zraneniu ju
lekár stiahol zo súťaže, a tak nemohla zabojovať ani o tretie
miesto. Najlepší výkon za naše družstvo tentoraz predviedol
Michal Výrostko v kategórii 14 – 15-ročných dorastencov do
63 kg. Michal sa postupne prebojoval do finále, kde na neho

čakal maďarský reprezentant. Michal sa prvý ujal vedenia, no
skúsený súper nakoniec stav otočil. Druhé miesto na takto
obsadenom turnaji však celú našu výpravu potešilo.
Dve umiestnenia a tri štvrté miesta sú síce pekným výsledkom, ale ak chceme naďalej bodovať aj na medzinárodnej
scéne, musíme sa neustále zlepšovať, minimálne tak rýchlo
ako naša zahraničná konkurencia, čo chce veľa driny na tréningoch a množstvo absolvovaných turnajov doma i v zahraničí. Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner karate klubu

Orava Karate Cup 2014
KARATE

Aj tento rok sa Karate klub MŠK Žiar nad Hronom zúčastnil na súťaži Oravský pohár 2014, ktorý sa konal 18.
januára 2014 v Dolnom Kubíne. Súťaže sa zúčastnilo
spolu 258 pretekárov z 25 klubov.
Naši pretekári, aj keď ich tu bolo len päť, dali o sebe vedieť
výrazným spôsobom a svojim súperom nič nedarovali.
Šimon Sečkár v kategórii kata do 10 rokov s prehľadom vyhral a úprimne sa tešil zo svojho ďalšieho víťazného pohára.
V kategórii kumite chlapci 10 – 11 rokov, vo váhovej kategórii
40 kg, si pohár za prvé miesto odniesol Aris Nikolas Čela. Tretí
víťazný pohár svojim výkonom v kategórii kadetiek 12 – 13
rokov vybojovala DominikaVeisová. Svoju snahu zúročil v kategórii kumite chlapci 12 – 13 rokov do 45 kg aj Zdenko Vanka, ktorý si svojim výkonom vybojoval pekné tretie miesto.
Za bojovný výkon treba pochváliť aj Marka Kováča, ktorý súťažil v kategórii kumite chlapci 12 – 13 rokov nad 45 kg. Celkovo sme ako klub spolu získali 10 bodov, čo nám v hodnotení
klubov vynieslo 8. miesto.

Na záver chceme všetkým zúčastneným ešte raz veľmi
pekne poďakovať za vzornú reprezentáciu Karate klubu
MŠK Žiar nad Hronom a aj nášho mesta. Rovnako tak poďakovanie patrí aj usporiadateľom, ktorým sa opäť podarilo
zorganizovať kvalitný turnaj.
PaedDr. MilošViglašský, tréner karate

Dorastenci v príprave proti ČFK Nitra
FUTBAL - DORAST

V sobotu 1. februára odohrali naše dorastenecké tímy
dvojzápas proti súperovi z II. ligy Západ ČFK Nitra.

– kapitán, Budinský, Nagy, Kováč, Dolinec.
Striedali: Bodor, Bugár, Dubina, Kapusta.

FK Pohronie U19 – ČFK Nitra U19 2:1 (1:0)
Zostava: Tatár – Kružlic, Foltán, Ricotti, Tryzna, Štefanovič,
Henžel, Bielik, Búci, Mezei, Beňo, Gregáň, Ďurovič, Líška.
Góly: Búci, Foltán (11 m).
Proti dobre hrajúcemu súperovi sme odohrali solídny zápas. Taktické pokyny a ciele stanovené pred zápasom sa hráčom podarilo do veľkej miery naplniť. Nedostatky budeme
chcieť odstraňovať v priebehu ďalšieho obdobia. Vedenia
v zápase sme sa ujali po zisku lopty Bielikom na súperovej
polovici a rýchlej kombinácii, keď súperovu sieť po finálnej
prihrávke Beňa rozvlnil krížnou strelou Búci.
V druhom polčase sme dovolili hosťom vyrovnať.Víťazstvo
sme na našu stranu priklonili po individuálnej akcii Gregáňa a
následnom pokutovom kope, ktorý premenil Foltán. (RV)
FK Pohronie U17 – ČFK Nitra U17 1:3 (1:1)
Zostava: Suchánek, Hajdúch, Mašír, Halás, Maslen, Sekereš
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Gól: Kováč.
Do zápasu sme nastúpili koncentrovane. Darilo sa nám plniť taktické pokyny, krídelná hra a centrované lopty, čím sme
si vytvorili aj gólové príležitosti, ktoré sa nám nepodarilo premeniť. Gól prišiel po úniku dvojice našich útočníkov.V 14.min
po prihrávke Dolinca skóroval Kováč. Hostia do prestávky
vyrovnali podobným spôsobom v 25.min po úniku strelou
zo 16-tky.
Druhý polčas sa nám už tak nedarilo, ťažšie sme sa presadzovali, nevytvárali sme si šance a keďže ani súpera sme
nepúšťali na dostrel, hra sa odvíjala v strede. Gólová zmena
prišla v 65. minúte po rohovom kope a nedôraze pred našou
bránou sme prehrávali 1:2. Šanca vyrovnať prišla v 70.min ,
pokutový kop po faule na Dolinca nepremenil kapitán Sekereš. Naopak, hostia ešte jedným gólom, strelou spoza 16-tky,
zvýšili na 1:3.
Zápas mal dobré tempo. Aj keď sme striedali dobré momenty so zlými, splnil svoj účel na začiatku zimnej prípravy.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Za chrbtom FK Pohronie U11 zostala celá slovenská špička
Pred nimi len „ostravskí baníci“

Majsterka kraja v chôdzi
je zo Žiaru

FUTBAL - U 11

ATLETIKA

V sobotu 25. januára sme sa zúčastnili halového turnaja prípraviek pre ročníky 2003 v peknej športovej
hale v Badíne, kde sa okrem tímu AS Trenčín stretla celá
slovenská špička tejto vekovej kategórie, ktorá mala už
nejaké zápasy a turnaje v nohách.
Pre nás to boli prvé zápasy v tomto roku, dokonca prvý
halový turnaj od 2.3.2013, kde sme sa naposledy predstavili
v hale na medzinárodnom turnaji v Košiciach. Napriek tomu
sme sa zhostili hry na palubovke celkom dobre a obsadili
výborné druhé miesto z 10-tich kvalitných družstiev hneď
za súperom zvučného mena Baníkom Ostrava. Musím však
priznať, že nie všetky zápasy nám vyšli podľa očakávania a
nie všetci hráči podali optimálne výkony. Prehrali sme síce len
raz, aj to v základnej skupine s FC Nitra (1:3), kde sme už ako
istý postupujúci prestriedali hráčov, ktorí hrali menej v iných
zápasoch a dali sme si smolné dva vlastné góly. Ale aj to sa
pri veľkej snahe stáva. Musím však vyjadriť spokojnosť hlavne s prístupom hráčov a ich adaptáciou na hru v hale, keďže
sme sa rozhodli pre iný spôsob a model prípravy ako väčšina
tímov. Pochváliť by som chcel celý kolektív aj za vystupovanie
a bojovnosť, keď sme dokázali napriek nepriaznivému stavu
v niektorých zápasoch zdvihnúť hlavy, ukázať našu silu a kvalitu. Turnaj bol výbornou konfrontáciou TOP mužstiev zo Slovenska. Sme radi, že sme sa ho mohli zúčastniť a stretnúť sa s
najlepšími. Čo ma trochu mrzí, bolo veľmi veľa zahodených
gólových príležitostí, ktoré nás obrali v zápasoch o niektoré
body, ale najmä o celkové sily, ktoré nám potom chýbali.
Body však v konečnom účtovaní neboli to podstatné. Skôr
to, že sme vlastnou hrou a vystupovaním opäť raz presvedčili
všetkých súperov, že s nami musia vážne rátať, ale najmä potešili našich priaznivcov, ktorí nás prišli povzbudiť. Ďakujeme
za ich podporu. Rastislav a Radoslav Urgelovci, tréneri

SKUPINA B:

FK Pohronie – MŠK Žilina 2:0,
Góly: Urgela,Tatár
FK Pohronie – MFK Košice 2:2,
Góly: Urgela,Tatár
FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 2 2:1,
Góly: Urgela, Hric
FK Pohronie – FC Nitra 1:3,
Gól: Bohuš
4 zápasy: 2 – 1 – 1 so skóre 7:6, 7 bodov, postup do finálovej
skupiny z prvého miesta
FINÁLOVÁ SKUPINA:

FK Pohronie – FK Jupie Banská Bystrica 2:2
Góly: Rosenberg, Urgela
FK Pohronie – FC SpartakTrnava 2:0
Góly: T. Kukučka, Urgela
FK Pohronie – FC Baník Ostrava 2:2
Góly: Urgela (2)
3 zápasy: 1 – 2 – 0 so skóre 6:4, 5 bodov, celkové 2. miesto
Zostava: Žember, Krištof, Pivarči, Tatár, Urgela, Skučka, Bohuš, Rosenberg, Sučák, Krčmár, R. Beňo, T. Kukučka, Rajčan,
Hric, Ščepko.
Strelci gólov: Urgela (7), Tatár (2), Rosenberg, Bohuš, T. Kukučka, Hric.
Umiestnenie: 2. miesto, 3 – 3 – 1 so skóre 13:10, 12 bodov.
Konečné poradie turnaja: 1. FC Baník Ostrava (ČR), 2. FK
Pohronie, 3. FK Jupie Banská Bystrica, 4. FC Spartak Trnava, 5.
ŠK Slovan Bratislava 2, 6. FC Nitra, 7. ŠK Slovan Bratislava 1, 8.
MŠK Žilina, 9. MFK Ružomberok, 10. MFK Košice.

Po dlhých skoro 18-stich rokoch sa znovu v Atletickom
klube MŠK Žiar nad Hronom začíname venovať aj športovej chôdzi. Naposledy to bol ako žiak Vlado Skladan,
ktorý obsadzoval v silnej konkurencii Dukly BB v kraji aj
na Slovensku veľmi cenné 5. miesto.
Pred rokom v apríli sa chôdzi začala venovať naša veľmi
talentovaná Nikola Bahnová. Už v minulom roku vystrčila
„chodecké rožky“ na Majstrovstvách stredoslovenského
kraja, kde v kategórii žiačok obsadila 3. miesto. Už na prvých
chodeckých pretekoch zo seriálu chodeckej ligy obsadila
v kategórii dorasteniek na 3 kilometroch 1. miesto.
Na medzinárodných halových majstrovstvách v Bratislave 18. januára, ktorých súčasťou boli aj halové Majstrovstvá
Stredoslovenského kraja (SaAZ) obsadila celkové 2. miesto a
v rámci SsAZ obsadila 1. miesto s titulom majsterky kraja.
Jej chodecké napredovanie zaznamenal už minulý rok aj
reprezentačný tréner Juraj Benčík, s ktorým sme v súčastnej
dobe nadviazali spoluprácu ohľadne zlepšenia techniky
chôdze. Začiatkom mesiaca marec sa Nikola zúčastní Majstrovstiev Slovenska v chôdzi. Veríme, že aj tam ukáže, že má
ambície dostať sa do slovenskej dorasteneckej reprezentácie.
Okrem Nikolky sú v našom Atletickom klube aj dve najmenšie chodecké nádeje, a to Ninka Krajčíková, 4. miesto
v chodeckej lige a Barborka Brnáková, 6. miesto. Nakoľko sú
to slečny s rokom narodenia 2004, ide o skutočné talenty, ktoré v chodeckej lige nechali za sebou staršie dievčatá z Banskej
Bystrice s väčšími chodeckými skúsenosťami.
MR
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Exkluzívna show

25. februára o 16.00 hod.
MsKC - Hlavná sála
Vstupné: 3 €/2 € držiteľ Karty Žiarčana
V predaji len obmedzený počet vstupeniek

