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V tomto čísle:
OPÄŤ SPRÍSTUPNIA SÁLU V DOME KULTÚRY

Majiteľov nájomných bytov vyžrebujú

Od mája bude veľká sála v dome kultúry opäť
sprístupnená verejnosti. Nájomca budovy opravil elektroinštalácie, vymaľoval a opravil strechu
tak, aby cez ňu viac nezatekalo. Bližšie informácie na 3. strane.
Z APRÍLOVÉHO ZASADNUTIA MSZ

Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslanci oboznámili s činnosťou MsP,
prijali dve VZN a podali niekoľko interpelácií.
Strana 2.
ŠÁŠOVSKÁ KRIŽOVATKA
NAĎALEJ ČELÍ KRITIKE

STRANA 3

Máj postavili skôr než sa rozpršalo

Hoci je už križovatka v Šášove v užívaní
od roku 2011, stále nie je skolaudovaná. Vodiči
jej naďalej vyčítajú najmä zlú neprehľadnosť, kolíznych dopravných situácií stále pribúda. Viac sa
dozviete na 3. strane.
REMESLO STROJAL SA STAL
FÍNSKYM DODÁVATEĽOM

Žiarsky Remeslo strojal sa stal významným
dodávateľom pre fínsky priemyselný koncern
Sandvik. Z tohto dôvodu sa spoločnosť rozhodla
postupne získavať nové pracovné sily. Strana 5.

STRANA 4

Čaro slovenského
ornamentu
Štefana Leonarda Kostelničáka
Výstavná sieň MsKC, Po-Pia od 8.00 do 18.00 hod.
Výstava potrvá do 18. mája
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Z aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva
V stredu 23. apríla sa uskutočnilo druhé riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.
V úvode zasadnutia pred poslancov predstúpila
Jana Filipčíková, riaditeľka odboru služieb Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici.
Poslancov informovala o vývoji na trhu práce,
o stave nezamestnanosti v meste za rok 2013.
Z predloženej správy vyplýva, že úrad práce ku
koncu roku 2013 evidoval v žiarskom okrese
3706 uchádzačov o zamestnanie, čo je oproti
roku 2012 o 119 nezamestnaných menej. Miera
nezamestnanosti v okrese dosiahla 14,61 %.
Žiarsky okres sa tak zaraďuje na 4. miesto z okresov
Banskobystrického kraja a na 31. miesto zo
79 okresov Slovenska. V Žiari nad Hronom bola
miera nezamestnanosti vlani na úrovni 15,13 %. Pre
porovnanie, v Žarnovici to bolo 18,94 %, Banskej
Štiavnici 18,41 %, Novej Bani 15,99 % a v Kremnici
14,81 %.

Kamery odhalili za prvý štvrťrok
135 priestupkov
Správu o činnosti mestskej polície za rok 2013
predniesol Róbert Šiška, náčelník. V súčasnosti
má mesto 19 príslušníkov mestskej polície. Zo
štatistiky vyplýva, že mestskí policajti vlani vlastnou
činnosťou zistili až 984 priestupkov, 325 priestupkov
im bolo nahlásených občanmi. V blokovom konaní
prejednali 793 priestupkov v celkovej sume
8305 eur. Do skupiny priestupkov sa zaraďuje
napríklad aj výskyt a riešenie starých vozidiel na
území mesta. V roku 2013 mestská polícia zistila
20 starých vozidiel. K činnosti MsP prispieva aj
monitorovací kamerový systém, ktorý dokumentuje
priestupky a trestnú činnosť. V súčasnosti má polícia
24-hodinový dohľad na kamerami aj v chránenej
dielni. „O význame zriadenej chránenej dielne
a zmene v prístupe k efektívnemu využívaniu
monitorovacieho kamerového systému svedčí fakt,
že za 1. štvrťrok 2014 bolo prostredníctvom kamier
zaznamenaných 135 priestupkov,“ spresnil náčelník
MsP. Ku koncu minulého roku pribudli mestským
policajtom aj dve fotopasce. „Fotopasca dokáže
do 1 minúty od zachytenia pohybu vyrozumieť
naraz až 8 účastníkov. To znamená poslať digitálnu

fotografiu na 4 mobilné telefónne čísla a na
4 e-mailové adresy. Prichádzajúce fotografie
vyhodnocuje službukonajúci príslušník a podľa
potreby na miesto okamžite vysiela hliadku,“
uviedol Róber Šiška. V minulom roku boli fotopasce
umiestnené na 14-tich rôznych miestach v meste.
V prevažnej miere sa umiestňovali v blízkosti stojísk.
Mestská polícia prostredníctvom fotopascí zistila
5 priestupkov, kedy išlo o umiestnenie odpadu
mimo zberných nádob a nelegálne skládky.

Mesto hospodárilo so ziskom
Ďalším bodom programu bola informácia o plnení
rozpočtu mesta k 28. februáru, ktorú predniesol
hlavný ekonóm mesta, Martin Majerník. Za prvé
dva mesiace roku boli celkové príjmy mesta na
úrovni 2 250 930 eur a celkové výdavky v sume
1 809 252 eur. Celkové saldo rozpočtu tak bolo
v sume 442 421 eur. Bežné príjmy boli na úrovni
2 250 930 eur, oproti tomu bežné výdavky na
úrovni 1 719 120 eur. Saldo bežného rozpočtu
predstavovalo sumu 531 811 eur. Poslanci tiež
schválili II. zmenu rozpočtu, ktorá predstavuje
použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta
v sume 108 000 eur. Hlavný ekonóm tiež predložil
poslancom stanovisko audítora k záverečnému
účtu mesta. Poslanci schválili aj tvorbu
rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia
za predchádzajúci rok v sume 1 010 206,35 eur.
Príspevkovou organizáciou mesta je Mestské
kultúrne centrum Informáciu o jeho činnosti
predložila poslancom riaditeľka MsKC, Michaela
Pribilincová. Za všetky zmeny a novinky v roku
2013 môžeme spomenúť krst CD Made in
ZH, kúpu klimatizácie do celej knižnice, kúpu
nafukovacej šmýkačky, vymaľovanie interiéru
MsKC prostredníctvom medzinárodného projektu
či prevádzkovanie zážitkových izieb a detského
kútika Hopa – hopa. Žiarske Céčko tiež získalo
grant na digitalizáciu kina a dobudovalo expozíciu
Pamätnej izby Štefana Moysesa. V tomto roku
Céčko okrem iného pripravuje aj nové folklórne
DVD, o čom vás budeme včas informovať.

.

Mesto zaplatí za nakladanie
s odpadom viac ako vyzbiera
od obyvateľov

V spolupráci s eseročkou Technických služieb
riešilo mesto aj rekonštrukciu stojísk, opravy
a rozšírenie siete exteriérových smetných košov.
„Vďaka aktívnemu prístupu vedenia Urbárskeho
a pasienkového spoločenstva sa mestu podarilo
od apríla 2013 zaviesť systém pravidelného
odvozu komunálneho odpadu z Kortíny, pričom
na čiastočnú úhradu nákladov na likvidáciu
odpadov cez urbár prispievajú samotní obyvatelia
tejto lokality. Do konca roka 2013 bolo za
vyzbierané peniaze v sume 1986 eur vyvezených
14 5000-litrových kontajnerov a 10 1100-litrových
kontajnerov bolo riešených ako čierna skládka.
Mesto na ich likvidáciu vynaložilo 448 eur. Týmto
spôsobom pomerne úspešne predchádzame
tvoreniu nových divokých čiernych skládok
odpadu v tejto časti mesta,“ dodal Ján Vinarčík.
Ďalšími bodmi programu bolo prijatie a schválenie
VZN. Prvým bolo VZN o prideľovaní nájomných
bytov pre obytný súbor Sever a druhým VZN –
Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti
mesta. Obe nariadenia poslanci schválili.
Informáciu o programoch Romed2 a Romact
v meste predniesla vedúca Odboru starostlivosti
o obyvateľa MsÚ, Monika Minárová. Poslanci
vyjadrili k účasti mesta na týchto projektoch
súhlasné stanovisko. O aktivitách a podujatiach
organizovaných v rámci Kalendára aktivít
zameraných na prevenciu drogových závislostí
a iných sociálne patologických javov informovala
metodička školstva, Adriana Giláňová. V závere
zasadnutia prišli na rad ešte interpelácie poslancov,
ktoré vám prinesieme v budúcom vydaní novín.
Najbližšie zasadnutie MsZ sa uskutoční v júni.
(li)

Správu o nakladaní s komunálnym odpadom
pripravil vedúci odboru životného prostredia,
Ján Vinarčík. V minulom roku bolo v našom
meste vyzbieraných 4 998,74 ton odpadu. „Pri
prepočte na jedného obyvateľa to predstavuje
265,78 kilogramov odpadu,“ uviedol Ján Vinarčík.
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O majiteľoch nájomných bytov rozhodne žrebovanie
Obytný súbor Sever, kde sa počíta so 48
novými bytmi, bude už čoskoro skolaudovaný
a daný do užívania novým nájomcom. Mesto
eviduje až 180 žiadostí o pridelenie bytu, preto
sa rozhodlo, že budú prideľované systémom
žrebovania. Je to tak ďalší krok na ceste
k avizovanému zvyšovaniu transparentnosti.
Investorom projektu je spoločnosť Remeslo stav,
ktorá stavbu aj realizuje. Pokiaľ mesto dostane od
Štátneho fondu rozvoja bývania SR úver, bytovky
odkúpi a bude ich prenajímať ako nájomné byty.
Na aprílom zasadnutí mestského zastupiteľstva

Obytný súbor Sever.

schválili poslanci VZN, ktoré určuje podmienky
prideľovania nájomných mestských bytov. Ešte
rozostavané byty sa tak v Žiari budú záujemcom
prideľovať systémom žrebovania. „Zároveň sa
púšťame do prípravy nového VZN, kde bude takýto
systém uplatnený aj pri ostatných bytoch,“ hovorí
žiarsky primátor, Peter Antal a dodáva: „Keďže
kolaudácia je plánovaná na jún, k samotnému
žrebovaniu by sme pristúpili niekedy v priebehu
mája. Žrebovanie bude verejné, aj za účasti
žiadateľov. Meno konkrétneho záujemcu však
najskôr prejde komisiou, ktorá posúdi, či spĺňa
podmienky pridelenia.“ V súčasnosti eviduje
mesto až 180 žiadostí o pridelenie bytu. Uspokojiť
však môže iba 48 z nich. „Ide o štandardné dvoj
a trojizbové byty. V každom dome je tiež jeden
bezbariérový dvojizbový byt pre obyvateľov so
zníženou pohybovou schopnosťou,“ konkretizuje
Antal. Keďže nejde o sociálny typ bývania,
žiadatelia musia mať nejaký stály príjem a nesmú
mať podlžnosti voči mestu.
Výška nájomného zatiaľ nie je určená. Závisieť
však bude od podmienok úveru zo ŠFRB.
Nájomné však bude nastavené tak, aby z neho

Situáciu na šášovskej križovatke
by mohol zlepšiť kruhový objazd
Križovatka v Šášovskom Podhradí bola daná
do užívania v roku 2011. Od začiatku spustenia
obchvatu R1 však čelí kritike, najmä zo
strany vodičov či cyklistov. Situáciou sa začal
opätovne zaoberať aj dopravný inšpektorát
v Žiari nad Hronom.
Vodiči vyčítajú križovatke predovšetkým
neprehľadnosť, a to najmä z cesty, ktorou
smerujú zo Šášova – Píly do Žiaru nad Hronom.
Na vysokú rizikovosť vzniku vážnej dopravnej
nehody upozornil aj Július Remenár, riaditeľ
Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ
v Žiari nad Hronom. „Od roku 2012 k dnešnému
dňu bolo na tejto križovatke zaregistrovaných 19
kolíznych situácií,“ konkretizoval na pracovnom
rokovaní, ktorého sa zúčastnili aj správcovia
ciest stretávajúcich sa v križovatke a dodal: „Moja
predstava riešenia problému spočíva v úprave
zvislého a vodorovného dopravného značenia,
vybudovaní kruhovej križovatky alebo aspoň
prestavbe križovatky a znovuvybudovaní zrušenej
cesty.“
Keďže križovatka, ktorá je súčasťou stavby
R1, nie je stále skolaudovaná, na stretnutí sa
dohodli aj na vykonaní revízie križovatky pred
jej skolaudovaním po projekčnej aj stavebnej
stránke. „Žiadosť sme už poslali na ministerstvo
dopravy. Najlepším riešením by zrejme bolo, keby
sa križovatka prestavala na kruhový objazd, a to
aj za cenu výnimky, keďže kruhová križovatka
by bola o niečo menšia, ako predpisujú normy.
Umiestnenie svetelnej signalizácie zase navrhuje
Banskobystrický samosprávny kraj,“ konkretizoval
ďalej Július Remenár. Situáciu na križovatke by
mohlo zlepšiť aj obnovené vodorovné dopravné
značenie v križovatke na ceste I/65 vyhotovené
v žltej farbe a prehodnotenie množstva
dopravných značiek na malej vzdialenosti na ceste
I/65 pred križovatkou v oboch smeroch. „Dobré by
tiež bolo upraviť výplň v ďalších siedmich dieloch
zábradlia na vodorovnú od už upravených dielov

Kolaudovať by sa malo už v júni.

mesto splácalo úver na kúpu týchto bytoviek.
„Výšku nájomného včas zverejníme. Určite bude
nižšia ako nájomné, ktoré sa vyberá pri súkromne
prenajímaných bytoch,“ sľubuje žiarsky primátor.
Ak bude záujem o nájomné byty zo strany
obyvateľov naďalej pretrvávať, vo výstavbe
v severnej časti mesta sa bude pokračovať.
Projekty sú pripravené na ďalšie dva bytové domy,
v ktorých by mali byť už aj jednoizbové byty.
V prípade, ak budú bytovky odkúpené do
vlastníctva mesta, nájomný charakter bude
zachovaný po dobu najmenej 30 rokov.
Záujemcovia o nájomné byty si svoje žiadosti
môžu ešte stále posielať.
(li)

Sála v dome kultúry
opäť ožije podujatiami

Foto: archív.

Križovatke možno vyčítať najmä neprehľadnosť.

zábradlia,“ zhodnotil Július Remenár.

Na križovatke sa ťažko zranila
už aj tehotná žena

Najvážnejšia dopravná nehoda bola na tejto
križovatke zaznamenaná v novembri 2011. „Došlo
tu vtedy k ťažkému zraneniu spolujazdkyne
v jednom z vozidiel, ktorá bola tehotná a zo
zranení sa liečila približne štyri mesiace. V tomto
roku už tiež došlo ku kolíznej situácii. Vtedy sa
vozidlo po náraze prevrátilo na strechu. Toto
sa, našťastie, obišlo bez zranení,“ dodal Július
Remenár.
Keďže rezort dopravy môže zmeny na šášovskej
križovatke zadať Národnej diaľničnej spoločnosti,
a. s., požiadali sme ich o vyjadrenie. „Vzhľadom
k tomu, že rokovania na túto tému nie sú
ukončené, Národná diaľničná spoločnosť sa
nebude vyjadrovať,“ odkázal hovorca NDS, Marcel
Jánošík.
Ako sa však vyjadrilo ministerstvo dopravy,
jedným z problémov pri úprave križovatky by
bola aj tá skutočnosť, že stavbu postavili z financií
z eurofondov. Na takejto stavbe sa preto päť
rokov po jej ukončení nemôžu vykonávať žiadne
stavebné úpravy. V opačnom prípade by sa časť
poskytnutá z eurofondov musela vrátiť.
(li)
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Od mája bude veľká sála v Dome kultúry na
námestí opäť k dispozícii. Aj keď budovu má
v prenájme stredná škola, sálu bude môcť
mesto využívať na rôzne podujatia bezplatne.
Nájomcom budovy je Súkromná pedagogická
a sociálna akadémia EBG. „Nájomca už opravil
elektroinštalácie, vymaľoval a na objekte tiež
zrekonštruoval strechu,“ informuje Peter Antal,
primátor mesta.
Súkromná stredná škola sídli v budove na
žiarskom námestí od roku 2012. Odvtedy sa hlavná
sála nevyužívala. Dôvodom bol aj zlý technický stav
priestorov. Aj keď má mesto k dispozícii priestory
Divadelnej sály v Mestskom kultúrnom centre, tie
pre niektoré podujatia kapacitne nepostačujú.
„Na sfunkčnení a sprístupnení sály verejnosti pre
kultúrne účely sa mesto s nájomcom dohodlo už
pri podpise zmluvy. Od mája tak bude môcť tieto
priestory, kde je viac ako 700 miest na sedenie,
opäť využívať aj široká verejnosť počas kultúrnych
predstavení. Sála v dome kultúry je vďaka svojim
dobrým akustickým podmienkam na divadelné
či koncertné predstavenia vhodnejšia ako
priestory v mestskom kultúrnom centre,“ dodáva
primátor Žiaru. Pre účely konania verejných,
kultúrnych a spoločenských podujatí môže mesto
prostredníctvom subjektov založených mestom,
čo je napr. aj MsKC, využívať kinosálu bezplatne.
Medzi prvé predstavenia, ktoré sa
v zrekonštruovanej sále odohrajú, patrí muzikál
Ôsmy svetadiel. Pozrieť si ho môžete 25. mája. (li)
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Žiarskemu útulku pre psov môžete pomôcť aj vy
Žiarsky útulok pre psov spravuje občianske
združenie Strážni anjeli. Kvôli nákladným
ošetreniam je v súčasnosti v mínusových číslach.
Krmivo tak musí združenie nakupovať na dlh.
Na chod útulku ide mesačne približne 1500 eur.
Väčšina z peňazí ide na krmivo pre psov a na
veterinárne ošetrenia. „Momentálne sme v ťažkej
situácii,“ netají Miroslava Taranzová z OZ Strážni anjeli
a pokračuje: „Účet zíva prázdnotou a u veterinára
už máme dlh viac ako tisíc eur. Musíme vydržať,
kým nám prídu dve percentá z daní, ale to bude až
v lete.“ Útulku tak môžu pomôcť najmä obyvatelia,
a to dvomi spôsobmi. „Môžu nás finančne podporiť
a zaslať akúkoľvek čiastku na náš účet. Pomôžu nám
aj vtedy, ak kúpia pre našich psíkov krmivo. Vďační
sme za každú pomoc,“ dodáva Miroslava Taranzová.
V súčasnosti je v útulku viac ako 40 psíkov, ktorí
čakajú na svoj nový domov. Okrem starostlivosti
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Zmena času lovu rýb
v Parku Štefana Moysesa

Útulku pomáha aj Robo Mikla.
Foto: Miroslava Taranzová.
si vyžadujú aj pravidelné kŕmenie či veterinárne
ošetrenia. V prípade, že im chcete pomôcť,
bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.utulokziar.sk.
(li)

Sobota a nedeľa
8.00 – 10.00 hod. a 12.00 – 16.00 hod.
(predtým bol čas lovu od 8.00 do 18.00 hod.)
Zmena bola uskutočnená na základe
vyhodnotenia záujmu návštevníkov parku
o športovo-komerčný lov rýb.
(r)

Žiaci „Štvorky“ zaujali aj porotu slovenského detského Oskara
Slovenský detský Oskar Mladá generácia vždy
túžila po originalite, chcela sa prezentovať
svojským pohľadom na život a mala ambíciu byť
svetovou. Občas sa možno snaží zaujať aj tým
negatívnym. Pedagógovia Základnej školy na
Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom sú radi, že
tínedžeri ich školy k nim rozhodne nepatria.
Žiacky redaktorský tím mladučkej TV 4 je vďaka
výsledkom multimediálnej produkcie nielen
originálny, svojský, ale po nominácii v celoslovenskej
súťaži Slovenský detský Oskar už aj svetový. Súťažný
príspevok s názvom Od Ondreja do Troch kráľov
zaujal porotu súťaže a získal nomináciu v kategórii
publicistika. Základná umelecká škola Jána Albrechta
v Bratislave, hlavná organizátorka 2. ročníka súťaže
Slovenský detský Oskar, pripravila 14. apríla v novej
budove Slovenského národného divadla v Bratislave
slávnostný galavečer s udeľovaním cien. Oskarovské

sošky a zvláštne ceny si odniesli budúci televízni a
filmoví pracovníci v celkovo desiatich žánrových
kategóriách (strih, kamera, réžia, krátky hraný
film...) a v dvoch vekových kategóriách (10 − 14
rokov, 15 − 17 rokov). Päťčlennú odbornú porotu, v
ktorej boli zastúpení 3 vysokoškolskí pedagógovia
a moderátorka televízie Adriana Kmotríková,
viedla predsedníčka Rady Audiovizuálneho fondu
Petra Kolevská. Význam podujatia podčiarkla aj
prítomnosť ministra školstva, vedy, výskumu a
športu SR Dušana Čaploviča a zástupcov ambasád
viacerých krajín. „Štvorka” sa zapojila do tejto
súťaže ako jediná zo žiarskych škôl. Potešilo nás, že
z celkového počtu 102 súťažiacich boli naši štyria
žiaci − redaktori nominovaní v kategórii publicistika
žiakov vo veku 10 – 14 rokov. Hoci si Žiarčania v
tomto roku cenu neodniesli, už nominácia odbornej
poroty je pre nich veľkým úspechom. Poďakovanie
za vzornú reprezentáciu školy patrí mladej školskej

Foto: Mgr. Ivica Fabóková

TV 4, osobitne Silvestrovi Šoucovi a redaktorom zo
VII.E triedy Nine Briatkovej, Kristíne Crchovej, Dane
Koštovej a Jurajovi Námešnému.
Mgr. Mária Špilbergerová

Skoromáj s ľudovou hudbou aj s hviezdami Šláger TV
V stredu 30. apríla sa žiarske námestie zaplnilo
ľudovými remeselníkmi. Už tradične nechýbalo
ani vystúpenie Mužskej speváckej skupiny
Sekera a Folklórneho súboru Hron, ktorý sa
predstavil s novým programom s krojmi z
Tekova a ktorých od spevu a tanca neodradil ani
prudký dážď.
Prezentácia ľudových remeselníkov na Jarmoku
remesiel prebiehala už od dopoludňajších hodín.
V popoludňajších hodinách sa o kultúrny program
postarali aj žiarske folklórne súbory. Skoromájové
slávnosti v našom meste vznikli práve na podporu
domácich umelcov a súborov. Keďže počas roka je
málo podujatí, na ktorých by sa mohli prezentovať,

Máj stihli postaviť skôr ako sa rozpršalo.

priestor dostali práve v deň, kedy sa po Slovensku
stavajú Máje. Vznikol tak fiktívny deň, ktorý má iba
Žiar – Skoromáj. Žiarčanom sa tak počas týchto
slávností predviedli detské súbory Hroniarik či
Hronček, ktoré si pripravili program s jarnými hrami
a zvykmi. Už tradične nechýbalo ani vystúpenie
Mužskej speváckej skupiny Sekera a Folklórneho
súboru Hron, ktorý sa predstavil s novým
programom s krojmi z Tekova.
Spolu s Fašiangami patrí Skoromáj k najväčším
udalostiam a tradíciám v meste. Rovnako je
obľúbená aj Skoromájová veselica, ktorá bola
tento rok s podtitulom Šláger. O skvelú zábavu
v podvečerných hodinách sa postarali hviezdy

V programe vystúpili aj detské folklórne súbory.

noviny.ziar.sk

Jarmok ľudových remeselníkov.
z obľúbenej Šláger TV či DJ. V programe vystúpili
hudobná skupina Profil, spevák Ľudovít Kašuba
a Uni Trio Band. Programom sprevádzal populárny
zabávač a imitátor Robo Kajzer.
(li)

MSS Sekera už spievala pod strechou.
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Vďaka veľkému kontraktu bude Remeslo strojal prijímať nových ľudí
V strojárni skupiny Remeslo majú dôvod
oslavovať. Nielenže zákazkovú náplň majú
už dávno vyplnenú na celý rok, v roku 2014
sa Remeslo strojal, s.r.o. stal významným
dodávateľom pre fínsky priemyselný koncern
Sandvik.
Sandvik je najväčším výrobcom zariadení na
drvenie a triedenie kameňov, rúd a hornín na
svete. Svoje výrobné závody má na viacerých
kontinentoch. Keď hľadal ďalšieho dodávateľa na
výrobu triedičov kameňa alebo komponentov na
drviče v Európe, voľba nakoniec padla na žiarsky
Remeslo strojal. Avšak cesta k tomuto úspechu
nebola vôbec jednoduchá, ale na druhej strane
úplne zaslúžená.

Žiarski strojári uspeli medzi tridsiatimi
uchádzačmi
Triediče kameňa a tzv. násypky pre drviče na
kameň, ktoré v Žiari nad Hronom vyrobia, budú
určené pre náročných zákazníkov v Európe.
„Produkty, ktoré vyrobíme, budú pre zákazníkov
z Nemecka, Francúzka, Strednej Európy, čiže
z krajín, kde sú najtvrdšie kritériá na kvalitu.
Spolupráca s fínskym koncernom znamená
pre žiarskych strojárov významný posun
vpred, a to posunom od výroby komponentov
k výrobe finálnych produktov. Tým sme akoby
vstúpili do vyššieho levelu v strojárenskom
priemysle a je možné, že kontrakt so Sandvikom
nám v budúcnosti prinesie ďalšie zaujímavé
partnerstvá,“ vysvetľuje Stanislav Neuschl,
obchodný riaditeľ.

Vedenie spoločnosti v súčasnosti venuje
veľkú pozornosť príprave nových výrobných
priestorov a testovacieho zariadenia na výrobu
týchto triedičov do Fínska. Všetko si to bude
vyžadovať úplne iné usporiadanie prevádzky
Oceľové konštrukcie, kde sa spomínané triediče
budú vyrábať. Nepôjde len o iné usporiadanie
priestorov, ale aj o strojné vybavenie napríklad
nákupu CNC ohrňovacieho lisu (600t/4m),
výroby troch nových žeriavov, zvýšenie nosnosti
jestvujúcich dvoch žeriavov. Predbežný odhad
nákladov spojený s prípravou pracoviska je viac
ako 500-tisíc eur.
Už v tejto prípravnej fáze postupného spustenia
novej výroby však spoločnosť myslí aj na otázku
dostatočného počtu kvalifikovaných pracovníkov
v profesiách zvárač a prevádzkový zámočník.
„Z toho dôvodu sa spoločnosť rozhodla postupne
získavať nové pracovné sily. S pohovormi
a výberovými konaniami sme už začali a prví
úspešní uchádzači už pracujú. Nateraz už
pracuje päť nových pracovníkov, ďalší piati budú
nastupovať do práce v prvej polovici mája. No
a uvidíme ako sa postupne bude vyvíjať situácia

Finalizovaný triedič na kameň, ktorý opustil
brány Remeslo strojal.

Na strojárskom veľtrhu v Tampere sa začala rodiť
spolupráca, ktorá vyústila do kontraktu
so Sandvikom.
s nábehom výroby. Predpoklad je, že celkove
na túto výrobu bude prijatých 20 pracovníkov,“
spresňuje obchodný riaditeľ.

Profesionalita a kvalita
na prvom mieste
Jedným zo základných pilierov, na ktorých
stavia svoju povesť Remeslo strojal, je kvalita
výroby. Okrem toho je veľkou výhodou, že
kompletný proces výroby, čiže od prípravy až
po povrchovú úpravu, sa realizuje na jednom
mieste. „Samozrejme, aj kvalifikovaná pracovná
sila, ktorú reprezentujú naši zamestnanci, je
našou veľkou devízou. To, že sme získali tento
zaujímavý kontrakt je výsledkom práce celého
nášho obchodného tímu, ale taktiež výsledkom
pracovníkov celej našej firmy. Bez kvality
a skúseností, ktoré dosahujeme a ktoré vieme
garantovať, by sme v silnej konkurencii tridsiatich
fabrík len ťažko obstáli,“ uzatvára Stanislav
Neuschl.
(r)

Súťaže mladých záchranárov sa zúčastnil rekordný počet žiakov
Vo štvrtok 24. apríla sa uskutočnil už
18. ročník súťaže mladých záchranárov civilnej
ochrany. Organizátormi podujatia sú Okresný
úrad v Žiari nad Hronom – Odbor krízového
riadenia v spolupráci s okresnými úradmi
v Žarnovici a Banskej Štiavnici.
Ako nás informoval riaditeľ súťaže a hlavný
rozhodca, Jaroslav Holzer, súťaže sa zúčastňujú
základné školy, osemročné gymnáziá a centrá
voľného času. „Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo
19 družstiev a 76 súťažiacich, čo je zatiaľ
rekordný počet,“ spresňuje Jaroslav Holzer,
vedúci odboru krízového riadenia OU ZH. Cieľom

súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany je
v nadväznosti na učivo Ochrana života a zdravia.
Prostredníctvom súťaže sa žiaci pripravujú na
možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia
následkov živelných pohrôm, havárií či katastrof.
Zároveň si overia a precvičia vedomosti získané
učivom s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb
v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie
malých požiarov. Žiaci sa naučia poskytnúť
pomoc iným v prípade mimoriadnych udalostí,
a zároveň si obohatia výchovno-vzdelávací proces
o atraktívne prvky. Najúspešnejšími boli školáci
zo ZŠ Jastrabá, ZŠ Brehy a ZŠ Hodruša Hámre. Po

V nedeľu 11. mája je sviatok matiek. Naše
dobré mamy, mamičky i staré mamy. Prijmite
od manželov i vašich detí veľkú vďaku
za náš život, že sme tu s vami. Dnes ste sa
dožili prekrásnych chvíľ, prešli ste životom
predlhé míle. Prešli ste životom bolesti i lásky,
dovoľte nám pohladiť vaše strieborné vlásky.
Za vašu úprimnú lásku, za starostlivosť,
za každú pribudnutú vrásku. Na vašej tvári, na
dlaniach, čo zrobené sú celé, z úprimného srdca
ďakujeme tebe, mama.
V tento deň nech každému z nás sa srdce
otvorí dokorán, nech zažiari láskou a vďakou
mame i starej mame, nech ju odmeníme kyticou
kvetov a veľkým bozkom a tým krásnym slovom

ĎAKUJEME tebe za lásku, ktorú rozdávaš celej
rodine.
Ako sa tešili z prvých našich krôčikov a keď
sme povyrastali, veriť sa mi nechce, že idem do
školy v Opatovciach ešte. Ty si mi kúpila vtedy
malú kapsu, do nej si vložila medovník. Ty si ma
viedla do školy, do prvého ročníka, s láskou. Keď
sme prišli do školy, ja som pani učiteľke povedal
básničku: ja som malý žiačik, mám srdiečko vrelé,
slovenské pesničky spievame si vesele. Povedal
som jej aj modlitbičku pred spaním Anjeličku
strážničku. Pani učiteľka ma pochválila a ty si sa
usmievala, pamätáš sa? Rôčky sa míňajú a my
sme povyrastali na mládencov a devy. Pomaly
rôčky pribúdajú a staroba sa hlási a s ňou aj

prvýkrát postupujú do krajského kola všetky tri
družstvá.
(li)

Deň matiek
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choroba. Vtedy pozdvihneme oči k nebesiam,
vznášame vrúcne prosby k Bohu a s modlitbou
na perách prosíme za uzdravenie. Mnohé matky,
ktoré sú v domove dôchodcov osamelé, nikto im
nepodá kytičku kvetov, nepohladí tvár, nepovie
to krásne: Ďakujem ti, mama! Možno aj vaše deti
odišli za prácou do zahraničia, pretože prácu
doma nemali. Vo víre života pozabudli na sviatok
matiek. Želám vám mnoho zdravia a lásky, aby sa
necítili osamelé, aby ste pozdvihli zrak k nebesiam
a s modlitbou na perách poďakovali sa Pánu Bohu
za život a zdravie, ktoré ešte máte. Čas mladosť
vám odniesol, ale nie srdce – v ňom zostali
spomienky na zašlé časy: veselé, ale i smutné.
Viktor Obertáš
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Čaro slovenského ornamentu
V stredu 23. apríla bola Žiarčanom
sprístupnená zaujímavá výstava plná
farebných obrázkov predstavujúca osobnosť
a dielo Štefana Leonarda Kostelničáka,
právom nazývaného aj zakladateľom
slovenskej ornamentaslistiky pod názvom
Čaro ornamentu.
Hneď na druhý deň sa uskutočnila vernisáž
a odborný seminár pre pedagógov s kurátorkou
výstavy Gabrielou Čiasnohovou z Košíc, ktorá
sa zaslúžila o propagáciu ornamentálnej tvorby
autora po celom Slovensku. Vernisáž výstavy
bola zameraná na podrobný výklad vystavených
obrazov, myšlienok i celoživotného diela
a osobnosti Štefana Leonarda Kostelničáka.
Odborný seminár Ornament v pedagogickom
procese bol orientovaný na praktickú činnosť,
kde si účastníci pod vedením lektorky vyskúšali
zaujímavú metodiku tvorby ornamentu a jeho
súčasné využitie v práci s deťmi. Seminára sa
zúčastnilo 22 pedagógov z nášho regiónu, ale
aj Banskej Bystrice, Zvolena a Prievidze. Tvorivá
práca ich natoľko zaujala, že vyjadrili záujem o
zorganizovanie ďalšie vzdelávacieho stretnutia

Výstava je doplnená kraslicami Juliany Rečlovej dekorovanými motívmi
ornamentov podľa Š. L. Kostelničáka.
s podobnou problematikou. Organizátormi tohto
vydareného podujatia sú BBSK – Pohronské
osvetové stredisko, Mestské kultúrne centrum,
Miestny odbor Matice slovenskej v Žiari nad
Hronom a Súkromné etnografické múzeum
Humno v Košiciach.
Výstava Čaro slovenského ornamentu
v Mestskom kultúrnom stredisku v Žiari nad
Hronom potrvá do 18. mája.
Helena Soboslayová, POS
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Amatérski fotografi poslali do súťaže
takmer 100 fotografií
V piatok 25. apríla sa v priestoroch
žiarskeho Pohronského osvetového strediska
uskutočnilo základné kolo postupovej súťaže
amatérskej fotografie AMFO.
Organizátorom podujatia, ktoré prináša možnosť
komplexnej verejnej prezentácie amatérskej
fotografickej tvorby, je BBSK – Pohronské osvetové
stredisko v Žiari nad Hronom.
Súťaž prebiehala v troch vekových skupinách:
I. skupina – do 16 rokov, II. skupina – do 21 rokov a
III. skupina – nad 21 rokov. Každá skupina tvorcov
mohla súťažiť v troch kategóriách: čiernobiela
fotografia bez obmedzenia témy, farebná
fotografia bez obmedzenia témy a tematická
fotografia na tému Voda. Odbornou porotou
navrhnuté diela postupujú do krajského kola s
možnosťou zabojovať o postup do celoštátneho
kola. Do regionálneho kola súťaže sa prihlásilo
16 autorov s 94 fotografiami. Porota udelila spolu
9 prvých, 7 druhých, 5 tretích miest a 4 čestné
uznania. Tento rok venovala firma Tech-art do
súťaže množstvo hodnotných cien, čím podporila
fotografov v ich krásnej záľube.
(dm)

Modlitba za hriech v TOP 5 na Slovensku
Dokonca až natoľko, že v čase, keď autorka knihu
písala, byt v starom dome na Dobrovičovej ulici,
o ktorom píše, bol skutočne na predaj.
Časť rukopis ku knihe Modlitba za hriech
medzi prvými čítal aj spisovateľ Jozef Banáš.
Kristínu podporil a dodal jej odvahu posunúť
knihu vydavateľom.
V roku 2013 vyšlo na Slovensku cez 60
knižných debutov. Podľa čitateľského
hlasovania v 23. ročníku prestížnej knižnej
ankety je Modlitba za hriech od žiarskej
autorky Kristíny Falťanovej piatou najlepšou
knihou v kategórii Debut roka.
Do TOP 5 sa Kristína so svojou prvotinou dostala
vďaka čitateľskej súťaži Kniha roka. Tú každoročne
organizuje dvojtýždenník Knižná revue v
spolupráci s generálnym partnerom, ktorým je
Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR. „Tento
časopis, samozrejme, poznám, no vzhľadom na to,
že v okruhu tridsiatich kilometrov od nášho mesta
ho nezoženiete, netušila som, že vďaka hlasom som
sa dostala do rebríčka,“ hovorí Kristína, a zároveň
priznáva: „Samozrejme pocit, keď ma na to pred
niekoľkými týždňami upozornili, bol fantastický.“
V ankete hlasujú čitatelia prostredníctvom
anketových lístkov uverejňovaných v každom
čísle počas celého roka. Uzávierka je vždy 15.
marca. „Moju knihu sme pokrstili 15. novembra
minulého roka. Reálne sa začala predávať ešte
o pár dní neskôr. To, že za necelé 4 mesiace si
dokázala získať toľko priaznivcov, ktorým sa páčila
natoľko, že za ňu zahlasovali, pokladám sa veľký
úspech,“ netají radosť Kristína, ktorá si svoj diplom
prevzala na Slávnostnom vyhlásení výsledkov
23. apríla v Divadle Malá scéna STU v Bratislave.
„Je to krásny pocit, keď viem, že písmená, vety
a myšlienky, ktoré som s malou dušičkou dávala
pred pár mesiacmi na papier, dnes čítajú ľudia
na celom Slovensku a navyše, čo je, pravdaže,
veľkým želaním každého autora, sa im to ešte aj
páči.“ Kniha Modlitba za hriech je veľmi realistická.

Kritika nad zlato?
Napriek tomu, že Kristína sa zatiaľ stretáva
prevažne s pozitívnou odozvou, na možnú kritiku
je pripravená. „Autor je vždy v očakávaní, aký
ohlas jeho knižné dielo bude mať. Ja som sa,
našťastie, doposiaľ stretla len s veľmi príjemnými
reakciami. Či už išlo o neznámych čitateľov,
priateľov, susedov, ale aj odborných recenzentov.
Zamrzel ma akurát nepekný komentár na
stránkach internetového kníhkupectva, no
vzhľadom na to, že autora poznám, myslím, že
išlo skôr o osobný záujem. Na besede v Nových
Zámkoch ma zase staršia dáma upodozrievala
z feminizmu. Vlastne, teraz uvažujem, či išlo
z jej strany o poklonu, alebo výčitku,“ smeje sa
žiarska autorka a vzápätí prezrádza, ako s kritikou
bojuje: „Som veľmi citlivá a emotívna. Všetko
veľmi prežívam. Radosť aj sklamanie. Učím sa
prijať fakt, že neprajníci vždy boli, sú a aj budú.
Za opodstatnenú kritiku som vďačná, posúva ma
ďalej. No a k tej neopodstatnenej poviem vetu,
ktorá všetko vystihuje: Kritik je človek, ktorý by to,
čo robíte vy urobil lepšie, keby to dokázal.“

a maximálne sa venovala synovi a rodine. Na
písanie mi teda nezostávalo toľko času, koľko by
som si želala, no v blízkej budúcnosti sa časovú
stratu chystám dobehnúť,“ dodáva Kristína.

O čom bude druhá kniha?
Agi je výkonná riaditeľka kreatívneho úseku
nadnárodnej reklamnej spoločnosti. Na hranici
Kristových rokov dosahuje všetko, po čom kedy
túžila, všetko, na čom dlhé roky tvrdo pracovala.
Žije svoj sen. Má dokonale nasmerovanú kariéru,
luxusný dom, drahé auto, finančné zabezpečenie,
manžela aj dcéru. Lenže toto naoko sa lesknúce
jablko je vnútri poriadne prehnité. Milenec,
vzťahy na hranici nenávisti, ako aj chorobná
potreba dokazovať sebe i okoliu, že je najlepšia,
ju napokon takmer doženú do náručia smrti. Po
hrozivo vyzerajúcej dopravnej nehode sa však
Agnes z kómy preberie. No čosi je už inak. Na
posledných päť rokov svojho života si nespomína,
ba čo viac, prenasledujú ju strašidelné sny z
obdobia druhej svetovej vojny. Kto je Helena? A
čo sa s ňou stalo? Prečo ju život odrazu tak desí?
Ide o výplod fantázie či odkazy zo záhrobia? A
možno je pravda celkom inde a ťaživé myšlienky
sú len následok poranenia hlavy.
(r)

Do roka a dňa
V súčasnosti Kristína pracuje na svojej druhej
knihe. „Nechcem to zakríknuť, ale na pulty
kníhkupectiev by sa mala dostať už túto jeseň.“
Pôvodne si priala knihu dokončiť ešte pred letom,
no vzhľadom na to, že ide o pomerne náročný
príbeh, s písaním si dáva načas. „Pre autenticitu
jednotlivé situácie konzultujem s odborníkmi.
Napríklad primárom anestéziológie a intenzívnej
medicíny, s klinickým psychológom, a pravdaže aj
s vydavateľstvom. V poslednej dobe som však mala
aj viacero besied, rozhovorov, veľa som cestovala

noviny.ziar.sk
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Koncert pre mamu
Mesto Žiar nad Hronom, ZUŠ Z. S. Parákovej
a MsKC vás pri príležitosti Dňa matiek pozývajú na Koncert pre mamu. Uskutoční sa 7. mája
o 16.30 hod. v Divadelnej sále MsKC. Vstupné
je dobrovoľné.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Deň tanca
BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar
nad Hronom pripravili krajské kolo súťažnej prehliadky Deň tanca, ktoré sa uskutoční 15. mája v
MsKC v Žiari nad Hronom. Ak máte radi tanec a
hudbu veríme, že vás toto podujatie osloví.

POĎAKOVANIE
Vážený pán Obertáš,
och, ako veľmi potešia, pohladia a pookrajú
našu dušu vaše verše. Ako krásne by bolo na
tomto svete, keby každý vnímal a mal v úcte
všetko ako to vkladáte vy do veršov. Máte skúsenosti i múdrosť, veľké srdce a pokoru. Veľká
vďaka.
Prajem vám veľa zdravíčka, nápadov pri písaní a radosti zo života. Boh vám aj celej vašej
rodine žehnaj. Ďakujeme.
Jarmila V.

Hľadám domov
DOBBY

Dobby je kríženec špica, menšieho vzrastu. Je
pokojný a priateľský. Je
veľmi poslušný, užíva
si ľudskú prítomnosť.
S inými psíkmi sa znesie. Vhodný je do bytu,
môže ísť aj k deťom. Nie je zbytočne uštekaný.
V koterci je mu smutno a trpí. Je očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
LASKY

Lasky je približne
4-ročný
kríženec,
stredne
veľkého
vzrastu. Vhodný je
do rodinného domu
s prístupom do vnútra. So psíkmi sa znesie individuálne. Je
očkovaný, čipovaný,
kastrovaný.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

6.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
7.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
8.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
9.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
10.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
11.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
12.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia,
13.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
14.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
15.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
16.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
17.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
18.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
19.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
20.5. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
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.

CARA

Cara je nemecký ovčiak, odobratá je z otrasných podmienok. Doteraz žila na reťazi a jedla
len občas. Má maximálne 1 – 2 roky. Vhodná
je len do rodiny, nie na
stráženie objektu.

Antikvariát
Tuborgaha

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

vás pozýva na prezentáciu
mladej žiarskej autorky a
predaj kníh

8.5. ProCare, MUDr. Anna Németová, Priemyselná
ul., Žiar nad Hronom (390 24 16)
10.5. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 73)
11.5. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
17.5. VK Stom, MUDr. Viera Krnčoková, Lutila 24
(672 20 71)
18.5. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar n
ad Hronom (672 20 74)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Kristíny
Falťanovej.
Stretnutie s názvom Modlitba za hriech sa uskutoční vo
štvrtok 15. mája o 17.00 hod.
v priestoroch antikvariátu
Tuborgaha a bylinkárne
Zdravý svet. (M. Chrásteka
19, Jadran)

Tešíme sa na vás.

Predaj
ovčích výrobkov
- čerstvý
rstvý syr
syr 8 €€/kg
/kg, ú
údený
dený s
syr
yr 9 €/kg
čerstvý cesnakový syr 9 €/kg
- bryndza 8,50 €/kg
- žinčica 1,30 €/l
Predaj na Mestskej tržnici v Žiari nad Hronom na Ul. A. Dubčeka
Streda a Sobota od 9.30 hod. do vypredania zásob
Firma Jaroslav Matlo - Salaš Kopernica

noviny.ziar.sk

FÚZIK

Fúzik je teriéroidný
kríženec stredného
vzrastu. Je to krásny
a rozumný psík. Jeho
srsť je drsná, preto
by sa mala trimovať.
Vhodný je do bytu aj
do domu. Priateľský
je k ľuďom i k iným
psom. Je čipovaný,
očkovaný, odčervený a kastrovaný.
MOMO

Momo je mladý
psík malého vzrastu. Je aktívny, na
vôdzku je naučený, poslúcha. Nie
je zbytočne ubrechaný, je znášanlivý. Je kastrovaný,
očkovaný a čipovaný.
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.).

www.utulokziar.sk
Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď, v hotovosti.

0905 602 942
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám el. motor s čerpadlom na práčku Mini Romo. T: 0944 680
1/9
715
•Predám akvárium 30 x 30 x 50 + príslušenstvo. T: 0944 680 715

www.geodesy-service.sk

2/9

•Predám obývaciu stenu, mahagónovú. Cena: 120 €. T: 0905 636
173
4/9
•Predám celoplynový sporák. Cena dohodou. T: 0908 28 35 75
12/9

•Predám sklo na skleník, výška 142 cm, šírka 44 cm, hrúbka 3 mm.
44 ks. Cena: 20 €. T: 673 24 32 (ZH)
13/9

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

•Predám elektrickú kosačku, záber 46 cm. Cena: 30 €. T: 673 24 32
14/9

•Predám kotlinu a parák na varenie pre ošípané. Cena: 20 €. T: 673
24 32
15/9

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 sečkáreň na sekanie trávy a sena. Cena: 20 €. T: 673 24 32
16/9

•Predám chlapčenské oblečenie, veľ. 80 - 104 (4 nohavice, 6 tričiek, 2 tenšie košele, 1 vesta a 1 plavky). Cena: 23 €, príp. jednotlivo,
v ZH. T: 0949 292 985
17/9
•Predám chlapčenské, málo nosené, čierno-oranžové poltopánky
zn. Santé, veľ. 27. Cena: 7 €, príp. dohodou, v ZH. T: 0949 292 985
18/9

•Predám chlapčenské, málo nosené, hnedé poltopánky zn. Santé,
veľ. 28. Cena: 7 €, príp. dohodou, v ZH. T: 0949 292 985
19/9
•Predám chlapčenské rifle zn. Wenice a bledomodré tričko s dlhým rukávom zn. Wenice, veľ. 98. Cena: 10 €, príp. jednotlivo, v ZH.
20/9
T: 0949 292 985
•Predám chlapčenské tričká s dlhým rukávom, veľ. 100 (zelené zn.
Slovenka, červené zn. Lucky lax, bielo-hnedé zn. Japitex). Cena: 5 €,
príp. jednotlivo, v ZH. T: 0949 292 985
21/9
•Predám odrážatko – pekná, stabilná motorka, skoro nová. Cena:
10 € + odrážatko tatrovka grátis, v ZH. T: 0949 292 985
22/9
•Predám CD: Warrior Soul – Classic – speváka K. Clarka ex Trouble/
Crowbar – Live + 1 – K. Windstien ex Down/Discharqe – M. Williams
ex Eyehategod + Ansvemo ex Pantera/SoulMotor – Revolution
Wheel – B. Wheat ex Tesla/Britny Fox 2003/Gravity Kills 2002/Soul
Motr 2002/Last Hard Men – S. Bach ex Skid Row/PitchShifter – PSI/
Oleander – Joyride/Beautiful Creatures – Deuce 2005/Andy Summers – The XTracks – ex Police. Všetko originály England, USA, ešte
zabalené. Cena: 2 €. T: 0902 828 424
23/9
•Predám CD: Masters of Reality 2001/Street Noise – výber punk
rock 2005/Country Masterpieces – výber country hudby 1996/E.
Clapton/S. Jones/Ch. Spedding 1991. Cena: 2 €/ks. Druhý dych –
Zlaté časy/Best of R.S. vol. 1 – výber českých hitov/E. Presley/Rock
s´Cool – výber heavy/Beatles – výber/Trhák/Limonádový Joe. Cena:
1 €/ks. T: 0902 828 424
24/9

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 4-izbový byt na Pod vŕškoch, zateplený dom, podlahy,
28/9
čiastočne prerobený. Cena: 51 000 €. T: 0910 312 171
•Predám 1-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika, 4. poschodie. Cena
dohodou. T: 045/679 07 29
29/9
•Predám 1-izbový byt s 2 loggiami, na Etape, Hurbanova ul. Cena
dohodou. T: 0905 465 195
30/9
•Predám 2-izbový byt v ZH oproti Tescu. Voľný ihneď. Cena: 30 000
€. T: 0905 371 592
32/9
•Predám alebo prenajmem záhradku v záhradkárskej osade pri
Lutilskom potoku. T: 0908 944 908
33/9
•Predám chatu v peknom prostredí, časť Janova Lehota (Pieskové
Bane). Treba vidieť. Cena dohodou. T: 0918 527 307
35/9
•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 145/43 so zariadením, s výmerou 40 m2. Cena dohodou. T: 0903 518 263
36/9

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do dlhodobého prenájmu prerobený nezariadený 2-izb. byt
37/9
na Ulici Š. Moysesa. Cena dohodou. T: 0905 012 410
•Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový prerobený byt na Ul.
Novomeského 7 v ZH. Cena: 220 €/vrátane energií. T: 0904 404 483
38/9

•Prenajmem garáž v ZH za Billou. T: 0918 725 074

39/9

•Dám do dlhodobého prenájmu prerobený nezariadený 2-izbový
byt na Ulici Š. Moysesa. Cena dohodou. T: 0905 012 410
40/9
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za Billou v ZH. T: 0904 540
332
41/9
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt na Ul. Š. Moysesa.
Cena dohodou. T: 0918 527 307
43/9

ZAMESTNANIE
•Prijmem šikovnú krajčírku. T: 0905 921 397

44/9

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P285/2014:
Panelová garsónka s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, pôvodný stav. Cena 10.300
EUR, výmera: 22 m2
P248/2014:
Panelová garsónka s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Dr. Janského, pôvodný stav - zachovalý.
Cena 10.000 EUR, výmera: 23 m2
P269/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica Sládkovičova, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 16.500 EUR, výmera: 25 m2
P270/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Cena: 22.500 EUR, výmera: 36 m2
P253/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Nová cena: 20.900 EUR, (pôvodná cena 22.000 EUR), výmera: 36
m2
P243/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletne
zrekonštruovaný.
Cena: 28.000 EUR, výmera: 41 m2
P286/2014:
2-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ulica Svitavská, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 28.000 EUR, výmera: 49 m2
P283/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 32.000 EUR, výmera 51 m2
P282/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
pôvodný. Cena: 26.990 EUR, výmera 60 m2
P229/2013:
2-izbový panelový byt loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 39.990 EUR, výmera: 62 m2
P259/2014:
2-izbový panelový byt s tromi
loggiami v Žiari nad Hronom,
Ulica A. Dubčeka, pôvodný.

Cena: 29.000 EUR, výmera: 63 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 42.000 EUR, výmera:
69 m2
P257/2014:
3,5-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ul. Vansovej, zrekonštruovaný. Cena: 47.000 EUR,
výmera: 82 m2
P177/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 52.000 EUR,
(pôvodná cena 62.000 EUR), výmera: 84 m2
DOMY:
P280/2014:
RD v Nevoľnom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 38.000 EUR,
zastavaná plocha: 218 m2, výmera pozemku: 3.257 m2
P278/2014:
RD v Nevoľnom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 46.000 EUR,
zastavaná plocha: 175 m2, výmera pozemku: 519 m2
P268/2014:
RD v Lutile, pôvodný - zachovalý.
Nová cena: 83.000 EUR, (pôvodná cena 87.000 EUR) výmera pozemku: 800 m2
P246/2013:
RD – dvojgeneračný v Žiari
nad Hronom, zrekonštruovaný.
Cena: 200.000 EUR, úžitková
plocha 200 m2, výmera pozemku: 714 m2
P223/2013:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 98.000
EUR, (pôvodná cena 152.000
EUR), zastavaná plocha: 409 m2,
výmera pozemku: 2.594 m2
P182/2013:
RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 203.000
EUR, zastavaná plocha: 1.402 m2,
výmera pozemku: 2.835 m2
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
157.000 EUR, (pôvodná cena

178.000 EUR), výmera pozemku:
823 m2
P151/2012:
Rozostavaný RD v Lutile. Nová
cena: 89.000 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.
Nová cena: 17.500 EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná
plocha: 156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
POZEMKY:
P003/2011:
Posledný stavebný pozemok
v Lutile (časť „Nová Lutila“), určený na stavbu RD, siete na pozemku. Nová cena: 37.990 EUR,
(pôvodná cena 40.549 EUR) výmera 1.018 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
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:
P258/2014:
Objekt na podnikanie v Žiari nad
Hronom, Svätokrížske námestie,
výmera 940 m2. Cena: 98.000
EUR
P284/2014:
Záhradná chatka (drevená) v Janovej Lehota, časť Dérerov mlyn,
výmera 406 m2. Cena 6.800 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
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA/INFORMÁCIE

SPOMIENKAtkov
Odišiel si tíško
ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva
spomienka len.
Už len kytičku kvetov na hrob
ti môžeme dať,
spokojný, večný spánok
môžeme ti priať.
Dňa 30. apríla sme si pripomenuli druhé výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec
Anton Mihálka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Rok s rokom si ruky podáva,
čas tíško bolesť hojí,
len spomienka na teba ostáva
v srdciach tých,
čo ti blízki boli.
Dňa 29. apríla sme si
pripomenuli 8. výročie od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša mamička
Emília Kollárová.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Už navždy prestali
ti hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale tí,
čo ťa mali radi,
neprestali na teba spomínať.
Dňa 6. mája si pripomíname
2 roky, keď nás opustil
Ľubomír Jančok.
Za tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Len kytičku kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 14. mája si pripomenieme 15. výročie, čo nás navždy
opustila naša drahá mama, stará mama a prastará mama
Anna Martincová.
S láskou na ňu spomínajú tri dcéry s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Pracoval vždy do úmoru,
kľudu si nedoprial.
Srdce jeho zlaté bolo,
každému len blaho prial.
Odišiel v neznámy svet
už pred 50 rokmi,
no stále žije v srdciach tých,
ktorí ho tak veľmi milovali.
V roku 2014 si pripomíname 50 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
Jozef Jelža
z Kopernice.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKAtkov
Ak bolo na svete zásluhou
blízkeho človeka
trochu viac lásky a dobra,
trochu viac svetla a pravdy,
mal jeho život
predsa len zmysel.
Dňa 1. mája uplynuli dlhé
4 roky, čo nás bez slova rozlúčky opustil náš drahý manžel, ocino a starký
Ing. Alexander Holička.
S láskou spomína manželka Juliana, syn Juraj
a vnúčatá Simonka a Matúš.

POĎAKOVANIEkov
Dňa 6. apríla 2014 nás navždy
opustil vo veku 66 rokov náš
milovaný manžel, otec, starý
otec a brat
Jozef Beňo.
Ďakujeme všetkým za dôstojnú
rozlúčku, kvetinové dary a slová
útechy.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIEkov
Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí na poslednej ceste odprevadili nášho brata
Vladimíra Vrtíka,
ktorý nás navždy opustil dňa
16. apríla 2014 vo veku
66 rokov. Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca matka, sestry a švagriná s rodinami.

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

KÚPIM BYT V ZH
OKREM NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PODPISE ZMLUVY.
MOŽNOSŤ UŽÍVANIA BYTU EŠTE ĎALŠIE 2 MESIACE PO PODPISE ZMLUVY.

0905 33 23 88

Pripomíname si 69 rokov do ukončenia II. svetovej vojny
Nikdy nezabudnite, ako ľahko sme slobodu stratili, a ako ťažko,
za cenu veľkých obetí nášho, no najmä sovietskeho ľudu, sme ju
dobývali späť. (Ludvík Svoboda, armádny generál a veliteľ 1. čsl.
armádneho zboru)
Druhá svetová vojna v rokoch 1939 – 1945 sa stala najväčším
vojenským konfliktom v dejinách ľudstva, pri ktorom prišlo
o život okolo 60 miliónov ľudí, z toho asi 27 miliónov v dôsledku priamych vojnových operácií. Príčinou jej vzniku bola snaha
Nemecka, Talianska a Japonska o revanš a odvetu za I. svetovú
vojnu a úsilie o nové rozdelenie sfér vplyvu.
Tento rok je to 69 rokov, čo podpísaním kapitulácie fašistickým
Nemeckom skončila II. svetová vojna v Európe a definitívne bola
oslobodená naša vlasť. Ak si v súčasnosti pripomíname 69. rokov
od ukončenia tejto vojny, naše oslobodenie a porážku fašizmu,
zvlášť nacizmu, ktorý bol charakteristickou črtou Nemecka,
jeho ideológii a politiky. Musíme zdôrazniť, že 20. storočie bolo
charakteristické vznikom dvoch svetových vojen, ktoré predovšetkým postihli národy Európy. Ešte nestačili za 20 rokov od
I. svetovej vojny zahojiť sa rany, neprestali sa liať slzy z prežitých
hrôz a utrpenia, nestihla sa zažehnať bieda tejto vojny, opraviť
a vystavať nové obydlia, zabezpečiť množstvo vdov a sirôt a už
sa na obzore črtala ďalšia vojna. Fašizmus, a najmä nemecký nacizmus využil a zneužil všetko pre dosiahnutie svojich cieľov, ktoré smerovali k nastoleniu svojej svetovlády na človeka Germána
a k popretiu danej civilizácie. Preto aj tí, ktorí zo začiatku pomáhali
Hitlerovi (viď Mníchovský diktát), neskoršie sa stali členmi protifašistickej koalície, ktorej cieľom bolo zabránenie realizácie diela
skazy fašistickým Nemeckom. II. svetová vojna začala 1. septembra 1939, keď fašistické Nemecko napadlo Poľsko a skončila
podpísaním všeobecnej kapitulácie Nemecka pre vrchnými
vojenskými predstaviteľmi proti hitlerovskej koalície, ktorú tvorili
USA, ZSSR, Veľká Británia a Francúzsko.

Slováci a Česi bojovali nielen v Európe,
ale aj v Ázii a Afrike
Tak ako plynie čas od tejto udalosti, tak od nás, žiaľ, ale zákonite čoraz viac opúšťajú priami účastníci a pamätníci. Občania
Slovenska bojovali po boku spojencov, na východnom fronte,
keď z malej vojenskej jednotky pešieho práporu v sibírskom
mestečku Buzuluk sa postupne rozrástla hlavne o vojakov Slovenskej armády, ktorí odmietali bojovať proti ZSSR a prešli na
stranu spojencov. Naša jednotka sa podieľala spoločne s Červenou armádou pri oslobodzovaní sovietskych miest Biela
Cerkev, Kijev, Jaslo až do víťazného prekročenia hraníc na Dukle
6.10.1944. Slováci sa podieľali aj na bojoch na západnom fronte
vo Francúzsku, neskoršie po presune do Veľkej Británie, známe
je vystúpenie československých letcov v Anglicku, ale bojovali aj
v Ázii a v Afrike. Všade sú pomníky a pomníčky na vojakov Čechov a Slovákov. Spolu s odchádzajúcimi bojovníkmi sa niekedy
zdá, ako keby odchádzala aj historická pamäť. S plynutím času
sa začínajú objavovať tzv. historické fakty, ktoré spochybňujú samotné udalosti za II. svetovej vojny a na povrch dejín vychádzajú
pohrobkovia fašizmu, ktorí umele vytvárajú pre svoje ospravedlnenie nové, tzv. historické fakty. Strata historickej pamäti
u niektorých kvázi historikov, ale aj pre niektorých predstaviteľov
malých politických strán, je vedená v tom smere, že popiera
všetko to, čo fašizmus a nacizmus za II. svetovej vojny dokázal.
Popiera 6-miliónový holokaust židovského obyvateľstva, z toho
zo Slovenska 60-tisíc, popiera vraždenie a vypaľovanie miest na
našom Slovensku, ktorých bolo vyše 100. Popiera umučenie
a zavraždenie miliónov vojnových zajatcov, hlavne vojakov
Červenej armády. Treba si uvedomiť, že samotné ukončenie II.
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svetovej vojny v máji 1945 neznamenalo pre ľudstvo koniec
vojnových konfliktov. Len za posledných 69 rokov od skončenia
tejto vojny ich odborníci napočítali viac ako 200. Vojna nezmizla
z našej reality. Je súčasťou života iných regiónov sveta, my, Slováci máme vzácne šťastie prežívať nepretržite 69 mierových rokov.
Prečo máme stáť na námestiach, pri pamätníkoch osloboditeľov
a pripomínať si ukončenie II. svetovej vojny a oslobodenie našej
vlasti? Tu si pripomíname všetky obete vojny, v ktorej bojovalo
64 štátov. Zahynulo v nej 60 miliónov ľudí, z toho takmer 13
miliónov v koncentračných táboroch. 60 miliónov zmarených
nádejí na život, 60 miliónov ľudských tragédií a nešťastných
osudov. K spočíta slzy žiaľu otcov a matiek nad stratou svojich
najdrahších? Zahynuli celé rodiny, na trosky boli premenené
celé mestá a mestečká. K tomu treba pridať utrpenie a trápenie
utečencov a bezdomovcov, hladujúcich, ponižovaných a mnohých s trvalými psychickými následkami. Do dnes žijú medzi
nami vojnové siroty, ktoré prišli o rodičov a domovy. Vo všetkých
nás žije veľké srdce Slovenského národa, ktorý sa ozbrojeným
povstaním v auguste 1944 vzoprel voči fašizmu a prihlásil sa
do rodiny európskych demokratických spoločenstiev. Je našou
povinnosťou z úcty našich predkov, i obetiam II. svetovej vojny,
z úcty ich odkazu urobiť všetko pre pokrok a rozkvet našej krajiny, pre vyššiu kvalitu života súčasných i budúcich generácií Slovenska. Narodili sme sa pre to, aby sme odpúšťali, ale aj preto, že
od vojny už uplynulo 69 rokov, odpúšťajme, ale nezabúdajme.
Mnohí si kladú otázku, prečo sa vraciame k minulosti, odpoveď
je jednoznačná. Z minulosti sa treba poučiť, minulosť je zároveň
začiatok dneška. A to hlavné, prečo si to pripomíname je to, aby
nezabudli na to aj tí, čo prídu po nás.
Jaroslav Bulko, predseda Oblastného výboru SZPB
v Žiari nad Hronom
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Prázdninové vyučovanie angličtiny
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

V utorok 22. apríla sa v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa
konal metodický seminár pre učiteľov anglického
jazyka ZŠ, ktorý viedla Eva Balážová z Oxford
University Press.
Najprv bola otvorená hodina so štvrtákmi, ktorých
sledovalo 26 učiteľov z rôznych blízkych a vzdialených
škôl. Optimizmus a nadšenie žiakov sa nevytratilo ani
počas vyučovania, ktoré strávili spolu so zaujímavým
hosťom Nortonom – plyšovou hračkou „hovoriacou“
len v anglickom jazyku. Radi s ním komunikovali,
odpovedali na jeho otázky a každý žiak sa potešil,
keď mu občas nazrel do zošita. Hodina bola veľmi
rôznorodá, čo dokazovalo množstvo aktivít
zameraných na cvičenia s interaktívnou tabuľou,
skupinová práca, ako aj kreativita žiakov. Po otvorenej
hodine nasledovala odborná prednáška v jazykovej
učebni pre zúčastnených učiteľov. Prednášajúca
vysvetlila, čo by mala obsahovať každá hodina

zameraná na medzipredmetové vzťahy v anglickom
jazyku. Objasnila pedagógom, na čo je potrebné sa
zameriavať a ako motivovať žiakov k práci bez toho,
aby to považovali za učenie.
(cš)

In medias res nielen o knihách

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 180 €

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.
Historický román

Mesiac marec je už tradične v ZŠ na Ul. M. R.
Štefánika v Žiari nad Hronom plný tvorivej
práce venovanej „oslave“ knihy. Tento rok ho
odštartovali zaujímavou súťažou o Najstaršiu,
najmenšiu, najväčšiu, najhrubšiu a najtenšiu
knihu.
Do hľadania sa zapojili nielen žiaci, ale aj učiteľky
a rodičia. Naj knihy z triednych kôl putovali na výstavu
do školskej knižnice. Na záver súťaže boli odmenené
deti víťazných kníh – najstaršia kniha bola z roku
1771 o ľudových radách pri rôznych ochoreniach,
najväčšia merala viac ako 68 cm na výšku, najmenšia

mala na výšku len necelých 2,5 cm, najhrubšia
mala 12 cm a najtenšia bola takmer „neviditeľná “.
Výstava kníh vzbudila u žiakov obrovský záujem,
priam s nadšením si prezerali hlavne staré učebnice
a debatovali o tom, aká bola napríklad matematika či
slovenský jazyk pred viac ako 50 rokmi. Oslava knihy
na „Dvojke“ vyvrcholila začiatkom apríla pôvabným
podujatím Noc s Pavlom Dobšinským. Žiaci 2.A, 4.A,
5.A a 6.A strávili neskoré popoludnie a hlavne noc
v krajine rozprávok Pavla Dobšinského – najprv plnili
zábavné rozprávkové súťažné úlohy, neskôr si pozreli
divadelné predstavenia rozprávok v podaní šiestakov
a nechýbali ani čítané rozprávky na dobrú noc.
O všetkých týchto aktivitách žiaci informovali nielen
na webových stránkach školy, ale aj prostredníctvom
školského vysielania z celkom nového rozhlasového
štúdia, ktoré na „Dvojke“ uzrelo svetlo sveta. Nové
priestory a vybavenie dávajú možnosť zmeniť nielen
štýl, ale aj obsahovú štruktúru vysielania. Žiaci sa
môžu tešiť nielen na informácie o dianí v škole, relácie
k rôznym výročiam a sviatkom, ale aj na ankety,
pesničky na želanie či rozhovory s úspešnými žiakmi.
A to všetko, samozrejme, pod taktovkou samotných
žiakov – moderátorov.
(r)

SOŠ Žarnovica žila krajským kolom SOČ
odbornej školy v Žarnovici konala Krajská prehliadka
SOČ, do ktorej sa zapojili aj študenti školy v troch
súťažných odboroch. Získali dve druhé miesta pre
školu. V odbore elektrotechnika a hardware Viliam
Dunko a Patrik Uškert žiaci IV. A, odbor mechanik
počítačových sietí s prácou 3D skener získali
2. miesto. V odbore tvorba učebných pomôcok,
didaktické technológie Marek Bahno, žiak IV. B, odbor
umeleckoremeselné spracúvanie dreva s prácou
Drevená hračka - stonožka získal 2. miesto.
Ing. Eva Hlavnová

Mary Baloghová:
Žiadosť o ruku
Pre ženy

Táňa Keleová-Vasilková:
Julinkina pekáreň
Skutočný príbeh

Qais Akbar Omar:
Pevnosť s deviatimi vežami
Detektívka

Mark Pryor: Kníhkupec
Dievčenský román

Louise Rennison: Búrlivé pančušky
(Náhody a nehody Tallulah Caseyovej 1)
Sci – fi

Dan Krokos: Zlodeji planét
Pre deti

Sue Mongredien:
Zvierací záchranári
– Hľadá sa šteniatko

(r)

Krajská prehliadka SOČ sa v Žarnovici po prvýkrát
konala pred piatimi rokmi. Začiatkom apríla sa
uskutočnil už je 36. ročník.
Do súťaže sa prihlásili viaceré školy Banskobystrického
kraja, ktoré si svoje sily zmerali v 17 súťažných
odboroch. A prečo sa študenti zúčastňujú SOČ?
Pretože sa naučia tvorivo pracovať, rozšíriť si poznatky
z odboru, prezentovať a úspešne obhájiť svoju prácu,
porovnať ju s ostatnými v odbore, získať skúsenosti,
poznať zaujímavých ľudí a nadviazať priateľstvá.
Úspech žiakov SOŠ Žarnovica v krajskom kole
SOČ
Začiatkom apríla sa po druhýkrát v histórii Strednej

noviny.ziar.sk

Foto: Ing. P. Rybár, V. Ďatková
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Bezpečná jeseň života
Odbor komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru spracoval preventívny projekt
pre seniorov pod názvom
Bezpečná jeseň života. Program ponúka
konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, ktoré majú napomôcť
seniorom pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi sociálno-patologickými
javmi. Chcete predchádzať tomu, aby ste sa
stali obeťou trestného činu? Ponúkame vám
niekoľko rád, ako zvýšiť vašu bezpečnosť
doma a na ulici.
Rady seniorom, ktoré sú v brožúrke spracované,
vám postupne prinesieme v jednotlivých vydaniach Mestských novín.
Ako sa vyhnúť podvodom
•Podvodníci využívajú rôzne príležitosti k tomu,
aby sa dostali k peniazom seniorov. Oslovujú ich
priamo na ulici, navštevujú pod rôznymi zámienkami doma a telefonujú im. Seniorov sa snažia
nachytať na rôzne emotívne príbehy.
•Zvýšte obozretnosť, ak vás akákoľvek osoba požiada telefonicky o požičanie finančnej hotovosti
a overte si situáciu u ďalších blízkych, príp. príbuzných osôb. Neverte výhovorkám osobe po telefóne, že má iný hlas kvôli tomu, že má chrípku
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alebo je nachladnutá.
•Nedôverujte a nepožičiavajte peniaze neznámym osobám, ktoré vás náhodne oslovia na
ulici alebo pred domom s požiadavkou, že súrne potrebujú požičať finančnú hotovosť. Ako
dôvod uvádzajú napr. vážnu dopravnú nehodu,
pri ktorej sa ťažko zranil ich príbuzný. Ak senior
nemá pri sebe dosť peňazí, sú ochotní zaviezť ho
do banky.
•Buďte veľmi opatrní, ak sa rozhodnete ísť na
výlet spojený s predajnou akciou. Podvodníci
ovládajú rôzne formy presviedčania a nátlaku,
keď chcú svoj tovar predať. Nedajte sa nahovoriť
na kúpu vecí, ktoré nechcete, ani vtedy, ak vás
obchodníci presviedčajú o tom, aká je to„výhodná“ kúpa.
•Neotvárajte svoje príbytky neznámym osobám,
ktoré výhodne ponúkajú na predaj rôzny tovar
alebo vás uisťujú, že vám prišli vyplatiť výhru v lotérii či zvýšiť dôchodky.
•Odmietnite ponúkanú službu pracovníkov plynární, elektrární, vodární, poisťovní či iných inštitúcií, ktorí sa bez ohlásenia a predloženia odborných preukazov snažia vykonávať rôzne činnosti
(napr. odpis plynu, vyplatenie preplatku za vodu,
premeranie elektrickej zásuvky).
•Nepodpisujte bez konzultácie s príbuznými
alebo právnikmi rôzne dokumenty s osobami,
ktoré nepoznáte. Nedávajte cudzím osobám
svoje osobné údaje.
(r)
SLOVENSKO JE V EURÓPSKEJ ÚNII UŽ DESAŤ ROKOV

Slovensko je dnes jedným z najmladších
národov Európskej únie. Vo štvrtok 1. mája sme
si pripomenuli 10 rokov členstva Slovenskej
republiky v EÚ.
Pred prístupové rokovania začali vo februári roku
2000. Po splnení stanovených kritérií a pozitívnom
referende o vstupe do EÚ, kde bola splnená minimálna
50 % účasť na referende, vyše 92 % hlasovalo za vstup
Slovenska do EÚ. Pre Slovensko je 1. máj významným
dňom, pretože po súhlase všetkých členských krajín
EÚ bolo slávnostne prijaté 1. mája 2004. Len niekoľko
mesiacov predtým sa realizoval vstup Slovenska
do NATO. Ambície SR boli aj na prijatie spoločnej
európskej meny – eura. Po splnení stanovených
kritérií, ktoré hlavne na ekonomickej úrovni boli veľmi
náročné, SR bola prijatá do eurozóny ako 16. člen
1.1.2009. Samozrejme to znamenalo aj rozlúčenie
sa so starou dobrou korunovou menou. Každý člen
eurozóny si zabezpečuje mince s vlastnými znakmi.
Kremnická mincovňa vyrobila 2,5-milióna mincí
vo všetkých nominálnych hodnotách. Na každej
slovenskej eurominci je štátny znak a z druhej strany
buď silueta Bratislavského hradu, alebo tatranský
Kriváň.
EÚ je založená na ideách mieru, slobody, stability
a prosperity. Po stáročiach utrpenia spôsobenými
ničivými konfliktami a po pohrome dvoch svetových
vojen, prišla so založením Európskej únie nová éra.
Vďaka obdobiu bez vojen a otvorenými hranicami
Európy sa splnil jeden z najstarších snov ľudstva.
Vojna medzi členskými štátmi je v súčasnosti už
nemysliteľná. Dnes žijeme v slobodnej a otvorenej
Európe, ktorá môže byť hrdá na svoju kultúrnu
rozmanitosť a na svoj záväzok chrániť práva občanov
a spoločné hodnoty. Z našich nepriateľov sa stali
priatelia, prekonali sme národné, náboženské
i ideové rozdiely a rozvíjame sa ako zjednotená
Európa. To všetko pre to, že sme si uvedomili, že naše
záujmy už nie je možné oddeľovať od záujmov našich
susedov – buď všetci spolu prehráme, alebo všetci
spolu vyhráme.

V Európskom parlamente
nás zastupuje 13 poslancov
V súčasnom období Európsku úniu tvorí 28 členských
štátov, ktoré združujú vyše pol miliardy obyvateľov.
Oficiálnym sídlom EÚ a jeho parlamentu je Štrasburg
vo Francúzsku a Brusel v Belgicku. Obidve sídla
boli vybudované po rozhodnutí členských štátov
v šesťdesiatych rokoch. Európsky parlament má
751 poslancov, ktorí sa volia každých 5 rokov vo
všetkých členských štátoch únie. Pretože v máji
uplynie 5 rokov od posledných volieb, voľby
poslancov do EP budú 24. mája 2014. Slovenská
republika si volí 13 poslancov. Zvláštnosťou na tom
je, že počet poslancov za jednotlivé členské krajiny
nevychádza z počtu obyvateľov, ale na základe
dohôd je spracovaný kľúč, ktorý zamedzuje, aby
veľké krajiny ovládali EP. Každá členská krajina má
minimálne 6 členov parlamentu. Napr.: Cyprus,
Malta, Luxemburg, Estónsko. Európsky parlament sa
nezdružuje podľa jednotlivých členských štátov, ale
na základe politických skupín. Najväčší poslanecký
klub tvoria európske ľudové strany (kresťanský
demokrati), druhá najväčšia skupina je aliancia
socialistov. Ďalej sú poslanci rozdelení na skupinu
liberálov a demokratov, ďalej skupina zelených,
európsky konzervatívci, konfederatívna skupina
európskej zjednotenej ľavice a poslednú siedmu
skupinu tvorí skupina Európy, slobody a demokracie.
Malé množstvo tvoria poslanci, ktorí nie sú zaradení
do žiadnej politickej skupiny. V súčasnosti predsedom
Európskeho parlamentu je Martin Schultz z Aliancie
socialistov.

Podpredsedom Európskej komisie je
Slovák

Hlavnou pracovnou náplňou EP je prijímať právne
predpisy, rozpočet a demokratickú kontrolu. Vyše
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80 % právnych predpisov, ktoré sú prijímané EÚ, si
osvojuje aj Národná rada SR a schvaľuje ich. Ďalšie
štruktúru tvorí Európska rada, ktorá stanovuje
politické smerovanie a priority EÚ. Túto radu tvorí 28
hláv alebo predsedov vlád jednotlivých členských
štátov. Ďalšou inštitúciou je Európska komisia (ako
vláda), ktorá realizuje uznesenia EP a Európskej
rady. Každá členská krajina má jedného komisára,
SR má podpredsedu EK. Ďalšou inštitúciou je Rada
EÚ. Je to rotujúce predsedníctvo vždy jedného
členského štátu na obdobie 6 mesiacov. SR sa stane
predsedajúcou v roku 2015. Ďalšími inštitúciami
sú: Európsky súdny dvor, Európska centrálna banka
a Európsky účtovnícky dvor. V súčasnosti je vo
všetkých inštitúciách zamestnaných takmer 5600
úradníkov, ktorí tvoria generálny sekretariát. Každá
krajina tam má svojich zamestnancov. Aj SR má tam
niekoľko stovák svojich ľudí.
Slovensko do svojho vstupu do Európskej únie
dostáva viac príspevkov ako do nej vkladá. Na
základe miliardy euro, ktoré SR dostala, tieto boli
investované do školstva, cestnej infraštruktúry, do
sociálnej oblasti, poľnohospodárstva a na základe
projektov, ktoré spracovávajú obecné úrady a ďalšie
inštitúcie. I keď Slovensko si už viac rokov udržuje
rast národného dôchodku, toto sa zatiaľ v plnej
miere neprejavuje v mzde pre ľudí práce. Minulý rok
bola hrubá priemerná mzda v EÚ vyše 2700 eur, na
Slovensku necelých 820 eur. Fakt je ten, že je až 3,4krát vyššia ako na Slovensku. Z týchto čísiel vychádza,
že SR má siedmu najnižšiu mzdu v Európskej únii.
I cez tieto problémy dnes môžeme byť na našu krajinu
hrdí. Od získania nezávislosti 1.1.1993 naša cesta
viedla do Európskeho spoločenstva, do Eurozóny
a Schengenského priestoru. Usilujme sa v našom
záujme i v záujme budúcich generácii o hospodársky
silné, sociálne spravodlivé, slobodné a demokratické
Slovensko pre všetkých našich občanov.
Jaroslav Bulko,
predseda OblV SZPB v Žiari nad Hronom
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Veľká cena Slovenska v karate
KARATE

Veľká cena Slovenska v karate patrí k turnajom s
najdlhšou tradíciou. Jej 34. ročník sa konal 13. apríla v
Bratislave a štartovalo na ňom 374 pretekárov zo 66 klubov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Ukrajiny, Poľska a
Chorvátska.Turnaj je pre vekové kategórie od 14 rokov,
a tak karatisti z MŠK Žiar nad Hronom sa na ňom predstavili len so štyrmi pretekármi.
V kategórii 14 – 15-ročných dorasteniek do 54 kg nastúpili
za Žiar naše dve skúsené pretekárky – Dominika Veisová a
len 13-ročná Nina Jelžová. Dominika v úvodnom kole porazila slovenskú pretekárku, no v druhom kole narazila na
chorvátsku reprezentantku, na ktorú tento raz nestačila. Keďže sa jej súperka prebojovala až do finále, Dominika ešte na-

Obhájené víťazstvá
STRELCI

Na fotografii najúspešnejší strelci súťaže (zľava) S.
Valach, Ľ. Perina, D. Bublák, M. Sabaka a I. Bohuš.

stúpila do repasážnych bojov o tretie miesto. Prebojovala sa
až k samotnému boju o medailu, ale tu s českou pretekárkou
remizovala, čo nestačilo na to, aby sa postavila na stupienky
pre víťazov. Nina v úvodných kolách zdolala dve slovenské
pretekárky. Semifinále s českou reprezentantkou bolo napínavé do posledných sekúnd. Nakoniec ho Nina vyhrala, a tak
nastúpila do finále proti veľmi dobrej Chorvátke. Chorvátka
sa prvá ujala vedenia, ale Nina neskôr vyrovnala. Na konci
zápasu sa opäť podarilo zabodovať Chorvátke, a tak si Nina
odniesla domov striebornú medailu.
V kategórii 14 – 15-ročných dorastencov do 63 kg nastúpili naši zvyšní pretekári – Michal Výrostko a Milan Laurov.
Obaja zápasníci patria v klube medzi najskúsenejších pretekárov a ich pekné výkony sme mali možnosť vidieť aj tento
krát. Vo veľmi silnej konkurencii sa chalani postupne svojimi
výhrami posúvali vyššie vo vyraďovacom pavúku. Obaja
však neskôr narazili na neskorších finalistov, s ktorými nedokázali zvíťaziť, a preto nastúpili ešte v repasážnych bojoch o
tretie miesta. Michal sa prebojoval až k samotnému boju o
medailu, no jeho posledný súper bol tentoraz nad jeho sily.
Milan sa z druhej strany pavúka taktiež prebojoval k boju o
tretie miesto (v pavúkovom systéme s repasážou sú dve tretie miesta), v ktorom mal viac športového šťastia, keď sa mu
podarilo skoncentrovať a vo svojom poslednom boji podal
Pod názvom Cena Slovalca Žiar nad Hronom zorganizovala ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad Hronom na strelnici
v Rudne nad Hronom streleckú súťaž, ktorá sa uskutočnila v poslednú aprílovú nedeľu. Aj tentoraz sa súťažilo
v dvoch disciplínach, bez rozdielu kategórií.
V disciplíne malokalibrová pištoľ 20 rán súťažilo 17 strelcov
z ôsmich organizácií nášho regiónu. Opätovne víťazstvo
obhájil Dušan Bublák z Handlovej, člen usporiadajúcej organizácie, ktorý nastrieľal 183 kruhov.
Druhý bol Stanislav Valach z Lutily
(ZO SZTŠ Žarnovica) so 176 kruhmi,
ktorý tak rovnako obhájil minuloročné umiestnenie. Na treťom
mieste bol jeho klubový kolega Igor
Bohuš z Hodruše-Hámrov, ktorý nastrieľal 170 kruhov. Pavol Koštenský

O víťazovi rozhodli body z rýchlych protiútokov
BASKETBAL - STARŠÍ MINI

MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar nad Hronom 52:35 (25:19)
Body: Grochal 12, Novák, Golebiowski 5, Kucej,
Greguš 4, Barcík, Ziman 2, Babiak 1.
MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar nad Hronom 61:20 (29:11)
Body: Golebiowski 6, Kucej 4, Grochal 3, Babiak,Truben, Švec 2, Greguš 1.
V sobotu 26. apríla vycestovali starší minibasketbalisti za súperom do Žiliny, ktorý
je na čele tabuľky. Naši chlapci nastúpili do
zápasu s odhodlaním a dosiahnutím čo najlepšieho výsledku.
Do konca tretej štvrtiny hrali veľmi vyrovnanú
hru a prehrávali len o 3 body.V poslednej štvrtine
sa prejavili chyby v obrane, ale aj v útoku a Žilinčania získali v priebehu dvoch minút náskok,
ktorý sme už nedokázali stiahnuť a prehrali sme
o 17 bodov.
V druhom zápase sa vystriedali všetci hráči, aby
si vyskúšali nacvičené signály a herné kombinácie, ktoré potrebujeme dotrénovať na blížiace

sa Majstrovstvá Slovenska, kde už máme istý
postup. Súperova obrana bola však agresívna
a chlapci mali problém s vyvezením lopty, a tak
sme dostali zbytočné body z rýchlych protiútokov. Aj napriek prehre aj v druhom zápase si
chlapci zaslúžia pochvalu za bojovnosť až do
konca zápasu.
Juraj Hrováth, tréner
a Jozef Janovič, asistent

Foto: archív
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veľmi pekný výkon, keď súpera porazil ešte pred koncom
časového limitu.
Výkon všetkých našich pretekárov na tomto medzinárodnom podujatí s kvalitnou konkurenciou bol veľmi dobrý, nakoľko sa všetci prebojovali až k bojom o medaily. Turnaj patrí
medzi sledované turnaje komisiou štátnej reprezentácie a
výsledky na ňom sú brané do úvahy pri výbere reprezentantov na Majstrovstvá Európy alebo Majstrovstvá sveta.
Ľubomír Striežovský, tréner karate klubu
zo Žiaru nad Hronom skončil na 10. a Viliam Kollár (Spolstrel
Žiar) na 12. mieste.
Aj v disciplíne veľkokalibrová pištoľ 20 rán, v ktorej súťažilo
13 strelcov zo siedmich organizácií, víťazstvo obhájil Dušan Bublák so 170 kruhmi. Druhý bol Ľuboš Perina (M-ŠSK
Žiar nad Hronom) so 167 a tretí Miroslav Sabaka (ZO SZTŠ
Rudno n. Hronom) so 162 kruhmi. Pavol Koštenský skončil
so 157 kruhmi štvrtý.
Ing. Jozef Piecka
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Víťazný vstup cyklistov MŠK v Slovenskom pohári
CYKLISTIKA

V sobotu 12. apríla bola časovkou jednotlivcov v Suchej nad Parnou odštartovaná dlhodobá súťaž Slovenského pohára v cestnej cyklistike. Žiarski cyklisti v„etape pravdy“ potvrdili rolu favorita a dobrú pripravenosť
na sezónu.
Organizátorom úvodného kola Slovenského pohára bol
Cyklistický klub Olympik Trnava. Na štarte sa prezentovalo
155 pretekárov zo Slovenska, Česka a Maďarska.Trať časovky
jednotlivcov viedla zo Suchej nad Parnou v smere na Zvončín, Suchú nad Parnou, Horné Orešany a späť. Zvlneným
profilom išlo o nie príliš náročnú časovku, no silný nárazový
vietor dokonale preveril fyzickú pripravenosť cyklistov. Starší
žiaci absolvovali časovku na 10 km a jej víťazom sa stal s časom 14:51,80 cyklista MŠK Žiar nad Hronom Adam Foltán
pred Matejom Blaškom z CyS Žilina. Zabojoval aj Lukáš Lajtoš, ktorý obsadil pekné 6. miesto. Ľuboš Kovár obsadil 19.,
Matúš Černek 21. a Tomáš Kamenský 26. miesto. Kategória
kadetov absolvovala časovku na 15 km a aj v tejto kategórii
sa víťazom stal s časom 20:09:61 cyklista MŠK Žiar nad Hronom starší z bratskej dvojice Adrián Foltán pred Matúšom
Štočekom z CyS Žilina. Henrich Hasch sa napriek zraneniu
z Českého pohára v Plzni postavil s ortézou na ruke na štart

časovky a dokázal obsadiť pekné štvrté miesto. Jakub Varhaňovský a Matej Foltán potvrdili svoje časovkárske kvality
a obsadili šieste a ôsme miesto. Miernym sklamaním bolo
až 16. miesto Jána Gajdošíka, od ktorého sa ako úradujúceho majstra republiky v cyklokrose čakalo viac. Adrián Žarnovičan obsadil 33. mieso a v premiérovom štarte obsadil
Jakub Friedmann 41. miesto. Kategória juniorov absolvovala
časovku na 25 km a túto kategóriu absolútne ovládli Žiarčania. Časom 30:26,51 suverénne zvíťazil David Zverko pred
tímovými spolujazdcami Kristiánom Zimánym a Nicolasom
Jelžom. Suverenitu Žiarčanov potvrdil piatym miestom MatejTruban.

Zimány na čele Slovenského pohára
V nedeľu 13. apríla pokračovali preteky Slovenského pohára druhým kolom opäť v Suchej nad Parnou. Cestný pretek sa
išiel ako VIII. ročník Župnej olympiády mládeže a jeho organizátorom bol opäť Cyklistický klub Olympik Trnava. Mierne
zvlnený okruh 23 km dlhý nebol svojim profilom príliš náročný, no napriek tomu sa peletón na trati v jednotlivých kategóriách potrhal. Nemalú zásluhu na tom mali časté pády (ne-

kvalitná vozovka) a nárazový vietor. Kategória starších žiakov
absolvovala dva okruhy spolu, čo bola trať dlhá 46 km.V tejto
kategórii zvíťazil výborným záverečným špurtom pretekár
Cys Žilina Matej Blaško pred cyklistom MŠK Žiar nad Hronom
Lukášom Lajtošom. Adam Foltán došpurtoval na siedmom
mieste a Ľuboš Kovár na jedenástom. Matúš Černek aTomáš
Kamenský zaostali a obsadili 16. a 19. miesto. Kategória kadetov absolvovala tri okruhy, spolu 69 km a jej víťazom sa
opäť stal po vynikajúcom záverečnom špurte cyklista MŠK
Žiar nad Hronom Adrián Foltán, ktorý sa týmto ujal vedenia
v Slovenskom pohári. Jakub Varhaňovský obsadil 9., Adrián
Žarnovičan 16., Henrich Hasch 32., Ján Gajdošík 33. a Matej
Foltán 34. miesto. Jakub Friedmann po kolízii na trati a zraneniu z preteku odstúpil. Kategória juniorov absolvovala pretek
na štyri okruhy v celkovej dĺžke 92 km. Po vydarenej tímovej
taktike sa z peletónu odpútala dvojica Žiarčanov David Zverko a Kristián Zimány, ktorá vzornou spoluprácou dotiahla
únik do víťazného konca. Z víťazstva sa radoval Zimány pred
Zverkom, ktorý sa týmto ujal vedenia v Slovenskom pohári.
V špurte hlavného pelotónu bol Matej Truban klasifikovaný
na siedmom a Nicolas Jelža na 14. mieste.
F.S.

Ďalšie víťazstvá v Slovenskom pohári
CYKLISTIKA

Cez víkend 27. a 28. apríla pokračoval Slovenský pohár ďalším dvojkolom v Dudinciach a Krupine. V sobotu sa v Dudinciach na štart kritéria postavili pretekári zo
Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska.

Všetkých čakal okruh v uliciach mesta dlhý 1500 metrov.
Staršížiaciabsolvovalibodovaciujazduna12kôl.Suverénne
zvíťazil Adam Foltán z CK MŠK Žiar nad Hronom so ziskom
33 bodov. Druhý skončil M. Bugár z CK Dynamax Nitra, ktorý
získal 10 bodov. Tretie miesto obsadil Š. Michalička z CYS Žilina s 9 bodmi. Ďalší naši cyklisti obsadili: L. Lajtoš 10. miesto,
T. Kamenský 22. miesto, M. Černek 26. miesto a L. Kovár
28. miesto.
Kadetov čakalo 18 okruhov. Najlepšie sa darilo opäť žiarskym cyklistom. Zvíťazil Adrián Foltán so ziskom 42 bodov
pred druhým M. Štočekom z CYS Žilina, ktorý získal 20 bodov. Tretí skončil po výbornom výkone J. Varhaňovský z CK
MŠK Žiar nad Hronom so ziskom 11 bodov. Ďalší naši cyklisti
pobojovnomvýkoneobsadili:H.Hasch5.miesto,J.Gajdošík
9. miesto a A. Žarnovičan 27. miesto.
V kategórii juniorov opäť zvíťazil pretekár z CK MŠK Žiar
nad Hronom, David Zverko, so ziskom 35 bodov. Druhé
miestoobsadiljehotímovýkolegaKristiánZimány,ktorýzískal
25 bodov. Tretie miesto obsadil Juraj Bellan z Cyklistického
tímu Firefly, ktorý získal 13 bodov. Ďalší naši cyklisti obsadili
M.Truban 11. miesto a N. Jelža 12. miesto.

Foltán si zopakoval víťazstvo
V nedeľu čakal na pretekárov okruh dlhý 47 km v kopcoch. Náročná trať preverila skutočne pripravenosť všetkých

noviny.ziar.sk

pretekárov a do cieľa v Krupine prichádzali malé skupinky
pretekárov vo všetkých kategóriách. Starší žiaci absolvovali
jeden okruh a v záverečnom špurte trojice pretekárov sa
v úniku najlepšie zorientoval M. Bugár z CK Dynamax Nitra
pred M. Blaškom z CYS Žilina. Tretie miesto obsadil T. Meriač
z CYS Žilina. So stratou 01:47 min. prišiel do cieľa na 4. mieste Adrián Foltán z CK MŠK Žiar nad Hronom. Na 10. mieste
prešiel cieľom L. Lajtoš, M. Černek na 18. mieste, L. Kovár na
25. mieste aT. Kamenský na 34. mieste.
Kadeti tiež absolvovali jeden okruh dlhý 47 km.V záverečnomšpurteosemčlennejskupinyzvíťazilŽiarčanAdriánFoltán, ktorý zopakoval svoje víťazstvo zo soboty v Dudinciach.
Druhé miesto obsadil M. Štoček z CYS Žilina.Tretí došpurtoval T. Kapajčík zo ŽP Šport Podbrezová. Na nepopulárnom
štvrtom mieste došpurtoval ďalší Žiarčan, Jakub Varhaňovský.Ďalšínašipretekáriobsadili:H.Hasch8.miesto,J.Gajdošík
15. miesto a A. Žarnovičan 43. miesto.
Juniori absolvovali dva okruhy v dĺžke 94 km. Do cieľa
vKrupinesaopäťšpurtovalovmalejskupinke.ZvíťazilM.Huber z RC ARBÖ Gourmetfein-Wels pred druhým J. Bellanom
z tímu Firefly a tretím P. Camrdom z RC ARBÖ Gourmetfein-Wels. V prvej skupine špurtoval z našich aj Kristián Zimány
na5.mieste.DavidZverkoprišielna8.mieste,NikolasJelžana
9. mieste a MatejTruban na 32. mieste.
(fs)
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Žiarčania suverénnymi víťazmi ostravského Easter Tournament
BASKETBAL-MLADŠÍ MINI

Horný rad zľava: Ladislav Balogh – asistent, Marcus Ziman, Michal Kosmeľ, Adam Galko, Dominika Krnčoková, Juraj Kret, Matej Bobok, Sebastián Šonkoľ,
Adam Dekýš, Norbert Nagy – tréner.
Dolný rad zľava: Matej Krahulec, Marián Sirotný, Tomáš Baláž, Matej Tončík, Patrik Ďurica, Martin Holic, Boris Balogh, Patrik Herich, Richard Kosmeľ.
Najmladší basketbalisti BK MŠK Žiar nad Hronom sa
zúčastnili veľkého medzinárodného turnaja v Ostrave.
Na EasterTournament Ostrava 2014 štartovalo viac ako
100 chlapčenských a dievčenských tímov z Čiech, Slovenska,Talianska, Maďarska, Litvy, Slovinska, Nemecka
a Rakúska. Hralo sa v telocvičniach základných a stredných škôl po celej Ostrave.
Mladší minižiaci štartovali v kategórii U11, to znamená
chlapci narodení v roku 2003 a mladší. Účasť na tomto turnaji
bola prípravou na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať v našom meste v dňoch 16. až 18.mája. Už zápasmi v skupine ukázali Žiarčania, že suverénne víťazstvo v stredoslovenskej oblasti nebolo náhodné. Aj na tomto turnaji zo všetkých
tímov ukázali najväčšiu hernú kvalitu, a zároveň najväčšie
nasadenie. Agresívnou obranou po celom ihrisku a peknými
prihrávkami na voľného hráča deklasovali postupne všetkých súperov. Zápasy sa hrali s obrovským nasadením na
oboch stranách, keď súperi napriek veľkému rozdielu v skóre
nedávali hráčom MŠK BK žiadny priestor a bojovalo sa na
hrane pravidiel o každú jednu loptu.
Vo finále, hranom na dva zápasy, narazili na seba účastníci,
a zároveň aj usporiadatelia národných majstrovstiev vo
svojich kategóriách, tímy BK SNAKES Ostrava a MŠK BK Žiar
nad Hronom. V oboch zápasoch, ktoré sa hrali v búrlivej
a hektickej atmosfére, dokázali hráči MŠK lepšie vstúpiť do
zápasu, keď výborným pressingom nepustili súpera vôbec
do hry a viedli 14:0, resp. v druhom zápase 21:1. Súper
následne hru vyrovnal, ale Žiarčania už náskok udržiavali
a dokonca ešte aj zvýšili. Hráči MŠK BK Žiar nad Hronom sa
tak stali suverénnymi víťazmi turnaja.
Hráčom treba vysloviť obrovskú pochvalu za predvedený výkon a najmä nevídané bojovné nasadenie, ktorým
si postupne získali aj podporu a uznanie divákov. Dobre
padli aj pochvalné uznania od trénerov súperov aj zahraničných rozhodcov, ktorým sa páčilo vystupovanie

chlapcov nielen na palubovke, ale aj mimo ihrísk počas
celého turnaja. Veľké poďakovanie patrí rodičom hráčov
a sponzorom, ktorí účasť na turnaji finančne zabezpečili.
(nn)
VÝSLEDKY

Skupina:
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK NH Ostrava 77:10 (38:6)
MŠK BK Žiar nad Hronom – SK Bruntál 79:26 (49:12)
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK SNAKES Ostrava 39:14 (23:3)
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Příbor 75:14 (36:1)

Finále:
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK SNAKES Ostrava
58:20 (33:11)
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK SNAKES Ostrava
52:27 (33:16)
Konečné poradie:
MŠK BK Žiar nad Hronom
BK SNAKES Ostrava
SK Bruntál
Hráč Juraj Kret sa stal MVP turnaja a hráči Patrik Ďurica
a Marcus Ziman sa stali členmi All stars turnaja.

