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V tomto čísle:
ŹIARSKY JARMOK SA USKUTOČNÍ
ZAČIATKOM OKTÓBRA

Tradičný Žiarsky jarmok sa tento rok opäť
uskutoční počas dvoch dní, a to 8. a 9. októbra.
Predpredaj trhových miest začne koncom septembra. Viac na strane 5.
ŠANCA PRE MLADÝCH REPORTÉROV

Cez sériu vzdelávacích blokov pripravilo Občianske združenie Za Žiar vzdelávanie pre mládež. Ak máte viac ako 13 rokov a chcete sa stať
reportérom, ešte stále sa môžete prihlásiť. Strana 5.
ŠKOLÁKOM SA SKONČILI PRÁZDNINY

Školy dostali nádoby na separovaný odpad

s
STRANA 3

Mesto opravuje problémové kanalizačné vpuste
Po dvoch mesiacoch prázdnin sa do škôl opäť
vrátili žiaci. Na strane 3 vám prinášame nielen
prehľad o tohtoročnom počte prvákov v jednotlivých školách.
BLÍŽIA SA DNI JESENNEJ ČISTOTY

Po dobu 8 dní budú na území mesta Žiar
nad Hronom a v Šášovskom Podhradí umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Znovu sa tak
budete môcť zbaviť nepotrebného odpadu.
Rozpis umiestnenia kontajnerov prinášame
na 4. strane.
NEMAK SLOVAKIA PÔSOBÍ V ŽIARSKOM
REGIÓNE UŽ 10 ROKOV

V hnedom priemyselnom parku pôsobí aj
mexická firma Nemak Slovakia, ktorá v ňom má
svoje zastúpenie už 10 rokov. Okrúhle výročie
oslávila firma spolu so Žiarčanmi. Strana 6.

25. 09. 2010/ 18.00 hod.
DOM KULTÚRY –
Námestie Matice slovenskej

Radošínske naivné divadlo

MÁM OKNO

STRANA 22
STRANA

Valašský šenk – Šášovské Podhradie
Rodinné, firemné, spoločenské akcie
v nových priestoroch
•kapacita 50 osôb.
V KVALITE, KTORÚ INDE NENÁJDETE.

•možnosť zabezpečenia dopravy
pre organizované skupiny.

Kontakt: 0903 506 693
www.senk.sk
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Mesto začalo s opravami kanalizačných vpustí
MESTO VYČÍSLILO ŠKODY PO AUGUSTOVÝCH ZÁPLAVÁCH - PRESIAHLI 300-TISÍC EUR

V piatok 20. augusta začalo mesto Žiar
nad Hronom s opravami kanalizačných vpustí,
ktoré dlhšiu dobu neodvádzali vodu. Problémy pretrvávali najmä na uliciach Janského a A.
Kmeťa.
Už niekoľko rokov dozadu dochádzalo pri prudších dažďoch k zatápaniu časti ulíc Dr. Janského a
A. Kmeťa a spevnenej plochy pri obytných domoch
na Chrástekovej ulici pri Jadranoch. K zatápaniu
dochádzalo z dôvodu nefunkčnej kanalizačnej
siete na odvod dažďových a povrchových vôd
hlavne z cestných telies a spevnených plôch. Preto
mesto pristúpilo k riešeniu a realizácii opráv týchto poškodených častí kanalizačnej siete. Práce na
nich realizuje spoločnosť Technické služby, s. r. o.
Igor Rozenberg, riaditeľ spoločnosti: „V súčinnosti
so zástupcami spoločnosti Veolia boli nefunkčné
vpuste prepojené novým tlakovým potrubím z PVC
a vybudovaním nových zberných vpustí na dažďovú vodu. Toto riešenie bolo použité vo všetkých
troch prípadoch.“ Odvodnenie ulíc Dr. Janského
a A. Kmeťa bolo realizované od 17. do 21. augusta
v celkovej hodnote 3 200 eur. „Komplikovanejšie
bolo riešenie odvodnenia pri bytových domoch
na Ul. Chrásteka, kde je prakticky nefunkčná hlavná kanalizačná sieť na odvod povrchových vôd už
od začiatku výstavby. Sondážou sa zistilo, že kanalizácia je prepadnutá a nepriechodná, čiže od-

Rekonštrukcie kanalizačných vpustí
na Ulici A. Kmeťa.
vádzanie vody bolo nulové. Jediným riešením
bolo vybudovať zberný žľab v časti parkovísk a cez
cestné teleso viesť novú kanalizáciu pod úrovňou
terénu s napojením do šachty hlavnej kanalizačnej
siete,“ spresnil Igor Rozenberg. Sieť je riešená prepojením cez dve čistiace šachty potrubím z tlakových PVC potrubí. Nová trasa kanalizačnej siete má
53 metrov a vedie cez pôvodnú spevnenú betónovú plochu, preto bolo potrebné vypíliť a vybúrať
podkladný betón v hrúbke od 300 do 450 mm, čo
trochu predĺži čas realizácie. „Potrebné je ešte vybudovať dve šachty a urobiť betonáže trasy potrubí, zosilnené sieťami. Začiatkom septembra by mali
byť práce ukončené. Úprava asfaltom bude možná
až po vyzretí betónovej konštrukcie,“ dodal riaditeľ
technických služieb. Cena prác novej kanalizácie
predstavuje 10 700 eur. Rovnako ako s opravami sa
začne aj s čistením kanalizačných vpustí na cestách

a chodníkoch, ktoré patria mestu. Na opravy bude
vynaložených približne 12-tisíc eur, ktoré mesto vyčlení zo svojho rozpočtu. Mesto Žiar nad Hronom
zároveň vyzvalo správcu Lutilského potoka, ktorým
je Slovenský vodohospodársky podnik – Povodie
Hrona, aby vyčistil jeho koryto. Ivan Černaj: „Robíme všetky opatrenia, aby sme boli pripravení, ak
na Žiar opäť udrie veľká voda, resp. všetko preto,
aby neudrela.“ Okrem týchto príprav budú v pohotovosti zamestnanci obidvoch Technických služieb,
príslušníci mestskej polície a pracovníci mestského
úradu. Mesto sa zásobilo aj pieskom a vrecami.
(li)

Augustové povodne vytopili aj rodinné
domy na Partizánskej ulici.

Žiarska samospráva ponúka opatrovanie detí priamo u vás doma
Kedysi sme si au-pair služby spájali iba v súvislosti so zahraničím, keď prevažne slobodné
dievčatá chodili najmä do anglicky či nemecky
hovoriacich krajín opatrovať deti či starších
ľudí. Táto služba sa však stáva realitou aj na Slovensku, dokonca priamo v našom meste.
Už v niekoľkých vydaniach našich novín sme
vás informovali o možnosti poskytovania novej
nadštandardnej platenej služby – opatrovanie
detí v domácnosti, tzv. babysitting, ktorú bude
poskytovať samotné mesto už od novembra.
Od komerčných poskytovateľov takýchto služieb
sa bude líšiť nielen cenou, ale i požiadavkami
na kvalifikáciu pracovníkov. Ako informovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa, Monika
Minárová, kvalifikovaní pracovníci opatrovateľskej
služby žiarskej samosprávy budú rodičom k dispozícii napríklad počas ich pracovných povinností,
ak budú potrebovať nakúpiť či vybaviť si návštevu

u lekára. „Naši klienti uprednostňujú pri výbere predovšetkým opatrovateľky so zdravotníckou alebo
učiteľskou praxou, preto bude mať mesto prísne
stanovené podmienky spôsobilosti. Našou predstavou je, aby bola opatrovateľka predovšetkým
odborne zdatná,“ spresnila Minárová. Aj cena mestskej opatrovateľskej služby bude oproti komerčným agentúram iná. Kým v agentúrach sa ceny
za opatrovanie pohybujú v priemere okolo troch
eur za hodinu, žiarsky magistrát bude tieto služby
poskytovať oveľa lacnejšie. Servis opatrovania detí
priamo doma hodnotia pozitívne aj samotní občania. I keď využívajú služby materských škôl, tie sú
iba do určitej hodiny. Preto sa mnohokrát stáva,
že keď idú rodičia do poobedňajšej zmeny v práci,
o deti sa im nemá kto postarať. Od novembra tak
budú mať možnosť novozriadenú službu v meste
využiť a presvedčiť sa o jej výhodách. Ak máte o takúto platenú službu záujem, neváhajte a kontak-

tujte pracovníčku mestského úradu na telefónnom
čísle: 045/678 71 44, alebo mailom na: maria.simegova@ziar.sk. Určite sa dozviete viac, poprípade si
vás zapíše do zoznamu záujemcov. Službu je možné objednať si už od 6. septembra, žiadosti o zabezpečenie takejto služby posielajte s týždenným
predstihom. V nevyhnutných prípadoch môžu byť
vybavené aj neočakávané objednávky – poslané
tesne pred výkonom služby.
(r)
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SPRAVODAJSTVO
DO ŽIARSKYCH ŠKÔL NASTÚPI
VIAC AKO 1700 ŽIAKOV

Mesto zásobuje všetky školy nádobami na separovaný odpad
Jedným z projektov, ktoré v súčasnosti mesto
Žiar nad Hronom realizuje, je aj Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom.
Práve v týchto dňoch prešiel projekt do ďalšej
fázy, kedy si školské zariadenia prevzali nádoby
na separovaný zber, ktoré mesto dodáva
všetkým školám a školským zariadeniam
na území Žiaru nad Hronom. Cieľom tejto aktivity je posilňovanie triedenia odpadu a budovanie povedomia problematike u detí a mládeže.
Nádoby na triedený odpad dostávajú aj zariadenia, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Primátor Ivan Černaj: „Našim cieľom bolo
vytvoriť adekvátne podmienky na separovanie
odpadu v celej školskej sieti na území mesta. Čiže
triediť odpad budú môcť škôlkari aj stredoškoláci.“
Ide o niekoľko druhov nádob. Niektoré sú určené
do tried, ďalšie do spoločných priestorov. Okrem
nádob na triedený odpad budú mať školáci tiež
nové nádoby na komunálny a nebezpečný odpad.
Špeciálne pojazdné stojany na štyri vrecia dostanú aj upratovačky, do ktorých budú odpad triediť.
Mesto začalo počas prázdnin v areáloch škôl vybudovať tiež uzamykateľné stojiská na kontajnery
na komunálny a separovaný odpad. Okrem toho sa
v novom školskom roku plánujú názorné školenia
s tematikou ako a prečo separovať. Všetky uvedené

aktivity sa realizujú v rámci projektu Intenzifikácia
separovaného zberu, na ktorý mesto Žiar nad Hronom získalo dotáciu 3,089 milióna eur z Operačného programu Životné prostredie.
(li)

Nádoby sa odovzdávali do všetkých
školských zariadení.

Projekt Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom
Nádoby dostane spolu 16 materských, základných a stredných škôl. Spolu tak bude odovzdaných
423 sád košov, v ktorých budú 4 nádoby – z každej
farby v jednej sade (modrá, žltá, zelená, červená):
jeden typ je určený do všetkých tried a druhý typ
do spoločných priestorov, 119 jednotlivých košov určených na zber bioodpadu na chodby škôl,
18 nádob na baterky a akumulátory a 47 vozíkov
určených pre upratovačky. Celkový počet odovzdaných nádob tak predstavuje 1829 plus vozíky. Navyše, ku každému vozíku sa odovzdávalo
250 vriec.
Interiérové nádoby z projektu pôjdu tiež
do MsKC, domu kultúry, na plaváreň, do športovej
haly na futbalový štadión a na mestský úrad. V rámci týchto objektov sa umiestni ďalších 305 nádob.
Ďalších 200 nádob na separovanie odpadu bude
slúžiť v meste, a zároveň sa vymenia staré poškodené nádoby na psie exkrementy a doplnia sa
tam, kde je to potrebné. Nádoby dostanú aj všetky
domácnosti. Každá dostane malú nádobu na zber
bioodpadu a do stojísk pribudnú 240-litrové nádo-

by na bioodpad. Ešte stále tiež prebieha distribúcia
1 100-litrových plastových nádob na separovaný
zber do jednotlivých stojísk. Obyvatelia rodinných
domov dostávali ešte v decembri minulého roku
120 a 240-litrové nádoby na zber papiera a tetrapakov a plastov a kovov a kompostéry. Hodnota košov, vriec a manipulačných vozíkov pre školy, škôlky a mestské organizácie predstavuje 157 085 eur.
Projekt prispeje k efektívnemu spôsobu nakladania s odpadmi a ich materiálovému a energetickému zhodnocovaniu. Predpokladané množstvo zhodnoteného odpadu by sa malo zvýšiť
zo súčasných 210 ton ročne na viac ako 1576 ton
ročne. Projekt tiež rieši oblasť nakladania s odpadmi komplexne a po prvom kroku, ktorým je separácia, nasleduje ďalší, a tým je zhodnotenie. Žiar
nad Hronom sa v najbližších rokoch zameria hlavne
na oblasť mechanicko-biologickej úpravy biologicky rozložiteľných odpadov cestou produkcie bioplynu, ktorý budú okrem iného ako pohon využívať aj
vozidlá na zvoz odpadu a ďalšia komunálna technika.
(li)
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Vo štvrtok 2. septembra sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť otvorili brány
všetkých škôl v meste. Znovu tak budovy
škôl ožijú a ich „obyvatelia“ začnú s pravidelnou školskou dochádzkou.
Podľa informácií, ktoré nám poskytla metodička Adriana Giláňová, v školskom roku 2010/2011
bude v žiarskych školách 211 prvákov. „Pre najmenších školákov sa otvorí 11 tried, z toho jedna
pre nultý ročník. Ten bude otvorený v Základnej
škole na Jilemnického ulici,“ spresnila Adriana
Giláňová. Presný počet žiakov zatiaľ odbor školstva a športu nevie uviesť, keďže štatistiky sa
zo škôl dodávajú až po 15. septembri. Ako však
podotkla, počty medzi jednotlivými školami sa
pohybujú, čo ovplyvňujú najmä neprispôsobiví
občania. „Ak si však odrátame bývalých deviatakov a prirátame prvákov, tak v tomto školskom
roku si bude plniť povinnú školskú dochádzku
v meste Žiar nad Hronom, vrátane primánov
z osemročného gymnázia, približne 1766 žiakov,“ dodala na záver metodička. Každoročne sa
na začiatku školského roka zúčastní slávnostného otvorenia na jednej zo škôl aj primátor. Tento
rok si vybral Základnú školu na Ulici M. R. Štefánika. Privítal všetkých školákov, najmä však
trochu ustráchaných prvákov, ktorí prišli spolu
s rodičmi, a nezabudol ani na deviatakov. Tí mu
jednohlasne odpovedali, že do školy sa ani najmenej netešili. Určite však bol každý jeden školák rád, že po dvoch mesiacoch vidí opäť svojich spolužiakov a kamarátov. Navyše, spoznajú
aj nových pedagógov, ktorí budú v tejto škole
od septembra pôsobiť.
Všetky tri základné školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sú kompletne zrekonštruované. Žiadna z nich preto nemusela
počas letných prázdnin robiť nijaké väčšie práce. Z vlastných zdrojov si však v Základnej škole
na Ul. Dr. Janského preroli kabinety na novú
triedu, na Ul. M. R. Štefánika začali so stavbou
tenisovej steny a v Základnej škole na Jilemnického ulici sa pripravuje dráha pre cyklokros.
(li)
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Dni jesennej
čistoty
Mesto Žiar nad Hronom
v spolupráci so spoločnosťou Technické služby
– Žiar nad Hronom, a. s.,
pripravuje Dni jesennej čistoty 2010. Počas
8 dní sa obyvatelia budú
môcť zadarmo zbaviť
drobného stavebného
odpadu a nebezpečného odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú
rozmiestnené na území
nášho mesta a mestskej
časti Šášovské Podhradie po dobu 8 dní, vždy
2 dni na jednom stanovišti.
Pri kontajneroch nebude
chýbať služba označená
reflexnými vestami, ktorá
bude dohliadať na pokojný priebeh Dní jesennej
čistoty. Zmenou oproti
minulým dňom čistoty
bude striedanie stanovíšť
mobilnej zberne v snahe
vyjsť obyvateľom v ústrety. Rozmiestnenie stanovíšť veľkokapacitných
kontajnerov a mobilnej
zberne bolo schválené
poslancami
Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom.
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Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov počas Dní jesennej čistoty 2010
24.-25. SEPTEMBRA

1. Ul. Partizánska – športová hala
2. Ul. Medzi vodami
3. Ul. Partizánska 115
4. Šášovské Podhradie – Píla I.
5. Šášovské Podhradie – Píla II.
6. Šášovské Podhradie – pod hradom
7. Šášovské Podhradie – aut. zastávka
8. Šášovské Podhradie – cintorín
9. Šášovské Podhradie – Istebná
10. Kutinky
27.-28. SEPTEMBRA

1. Jilemnického ul. – IV. ZŠ
2. Ul. Hurbanova/Vansovej
3. Ul. Sládkovičova/Tajovského
4. Ul. Svitavská – parkovisko
5. Ul. Pártošovej – parkovisko
6. Ul. M. Chrásteka – pri plavárni
7. Ul. M. Chrásteka – za Jadranmi
8. Ul. M. R. Štefánika 7 (II. ZŠ)
9. Ul. Š. Moysesa 71 (dvor)
10. Ul. Hollého/Š. Moysesa
11. Ul. Sládkovičova 10

29.-30. SEPTEMBRA

1. Ul. A. Dubčeka 41 – parkovisko Rolvis
2. Ul. SNP 101 – dvor
3. Ul. A. Dubčeka 20-34
4. Ul. A. Dubčeka 10-12
5. Ul. Cyrila a Metoda (býv. ZUŠ)
6. Ul. Cyrila a Metoda 5-13 (dvor)
7. Dukelských hrdinov (za hut. bufetom)
8. Ul. Hutníkov – otočka
9. Ul. A. Kmeťa – cirkevná škola
10. Ul. Hviezdoslavova 19-29
11. Ul. Hviezdoslavova 1-17
12. Svätokrížske námestie
1.-2. OKTÓBRA

1. Ul. J. Kráľa/Ul. A. Štefanku
2. Pod Donátom (býv. telekomunikácie)
3. Ul. J. Kráľa/Ul. Štúrova
4. Ul. Rudenkova/Ul. družstevná
5. Ul. Krížna – Stavit
6. Ul. Šoltésovej/Ul. krížna
7. Ul. Lúčna
8. Ul. Jesenského 26
9. Ul. Kukučínova – park

UMIESTNENIE MOBILNÝCH ZBERNÍ POČAS DNÍ JESENNEJ ČISTOTY 2010:

24.9.
25.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.
1.10.
2.10.

Šášovské Podhradie – Istebná
Šášovské Podhradie – pod hradom
Ul. M. R. Štefánika 7 (II. ZŠ)
Ul. M. R. Štefánika 7 (II. ZŠ)
Ul. Hutníkov – býv. Pioniersky dom
Ul. Hutníkov – býv. Pioniersky dom
Ul. Krížna – Stavit
Ul. Krížna – Stavit

noviny.ziar.sk

Ul. Partizánska – Športová hala
Ul. Medzi vodami
Ul. Svitavská - parkovisko
Ul. Svitavská - parkovisko
Ul. SNP 101
Hviezdoslavova ul.
Pod vršky
Pod vršky
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PUBLICISTIKA

Krajšia cesta
Pri tvorbe grafického návrhu asistuje aj pedagóg žiarskej ZUŠ-ky, Andrej Jánoška.
Koncom júna sme vás informovali, že mesto
Žiar nad Hronom v spolupráci s neformálnou
skupinou Talent plánuje cez sériu workshopov
skrášliť spolu s mládežou podchod na Ulici SNP.
V týchto dňoch sa konajú posledné workshopy
spojené s prípravou návrhu pred realizáciou
premeny podchodu. Ešte stále sa tak môžu
k projektu pridať záujemcovia, ktorí by sa chceli
akcie zúčastniť.
Neformálna skupina Talent získala na realizáciu projektu pod názvom Krajšia cesta 6 150 eur
z programu Mládež v akcii – Iuventa (mládežnícka
iniciatíva). Hlavným cieľom je podporiť a zvýšiť par-

STAŇTE SA AJ VY MLADÝM REPORTÉROM

ticipáciu mladých vo veku 14 až 30 rokov na živote mesta, umožniť im realizovať sa a ukázať svoje
nadanie. Workshopy, ktoré sú súčasťou projektu, sú
zamerané na vytvorenie návrhu. Nakoniec sa uskutoční aj neformálne vzdelávanie mladých, počas
ktorého spoločne vytvoria reportáž alebo krátky
dokument o zrealizovanom projekte. Do zmeny
vzhľadu podchodu sa môžu zapojiť všetci, ktorí
by aspoň trochu chceli pomôcť a priložiť tak ruku
k dielu. Informovať sa možno osobne v Informačnom centre mladých Žiar nad Hronom v budove
mestskej krytej plavárne.
Vytvorený grafický návrh, ktorý nakoniec skrášli podchod na Ulici SNP, bude odmenený sumou
150 eur. Kompaktný grafický návrh musí byť realizovateľný na plochy 19,50 x 2,4 m a 12 x 2,4 m.
Tento projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou Európskej únie. Obsah tohto projektu nemusí
vyjadrovať názor Európskej únie alebo slovenskej
Národnej kancelárie a tieto zaň nepreberajú žiadnu
zodpovednosť.
(li)

Prípravy na Žiarsky jarmok vrcholia
Tradičný žiarsky jarmok sa uskutoční 8. októbra od 10.00 do 22.00 hod. a 9. októbra od 8.00
do 18.00 hod. Opäť bude situovaný v priestoroch Svätokrížskeho námestia, Ulice Hviezdoslavovej, Ulice A. Kmeťa a vyhradenej časti Ulice
Š. Moysesa. V prípade veľkého záujmu sa jarmok rozšíri aj na Ulicu Cyrila a Metoda.
Ako informoval riaditeľ jarmoku, Ján Žiak, uvedené lokality zodpovedajú požiadavkám z hľadiska
dispozičného riešenia a existujúcej technickej infraštruktúry. Tak ako po ostatné roky, aj teraz bude
organizácia jarmoku zabezpečená prostredníctvom Organizačného štábu jarmoku. „Práca štábu
bude zameraná na komunikáciu a zabezpečenie
jarmoku vo vzťahu k bezpečnostným zložkám, orgánom štátnej správy, ako aj na samotné fyzické
zabezpečenie jarmoku,“ spresnil Žiak. Organizačný

štáb jarmoku vymenuje primátor mesta. O bezpečnosť návštevníkov sa budú opäť starať príslušníci
mestskej, ako aj štátnej polície. Ján Žiak: „Stánky
s občerstvením je možné stavať už vo štvrtok 7. októbra, tie s ostatným tovarom až počas nasledujúcich dvoch dní. Stánky s občerstvením pritom budú
stáť iba na Svätokrížskom námestí.“ Predpredaj predajných miest bude v Dome kultúry na Námestí MS
v Žiari nad Hronom od 27. septembra 2010.
Súčasťou jarmoku budú opäť okrem stánkov
s občerstvením či spotrebným tovarom aj zábavné
atrakcie ako kolotoče či autodrom. Chýbať nebude ani bohatý kultúrny program, ktorý pripravilo
Mestské kultúrne centrum v Žiari na Svätokrížskom
námestí počas oboch dní trvania jarmoku.

Občianske združenie OZ ZA ŽIAR pripravilo
pre mládež v meste vzdelávanie pod názvom
Mladý reportér. Erika Rašlíková, koordinátorka
práce s mládežou: „Pomocou série vzdelávacích blokov chceme mladým umožniť rozvinúť
kreativitu či ich komunikačné schopnosti.
Zdokonalia sa tiež v oblasti mimovládnych organizácií, financovania alebo médií. Spoločne
vytvoríme mediálny trenažér, kde budú môcť
spracovať svoje nápady a postrehy do reportáží.“ Vďaka týmto stretnutiam sa dozvedia, že
tvorba mediálnych príspevkov nie je iba o slohu, ale najmä o získavaní informácií k téme a ich
spracovaní.
Ak sa aj vy chcete stať mladým reportérom
a vyskúšať si, ako sa píšu články, robia rozhovory na kameru a všetko, čo k tomu patrí, ešte
stále sa môžete prihlásiť. Občianske združenie
dáva šancu každému, kto má viac ako 13 rokov. Projekt neformálneho vzdelávania začína
od polovice septembra. Prihlásiť sa môžete v Informačnom centre mladých – budova mestskej
krytej plavárne na 1. poschodí alebo e-mailom
na erika.raslikova@ziar.sk. Sledujte tiež sociálnu
sieť Facebook – Žiarska mládež, kde nájdete
všetky potrebné informácie k projektu.
Projekt Mladý reportér je uskutočňovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky z programu ADAM 2/3. (li)
MSÚ INFORMUJE - 2. SPLÁTKA DANE
Z NEHNUTEĽNOSTI

•Kto platí daň z nehnuteľností?
Vlastník nehnuteľnosti na území Mesta Žiar
nad Hronom.
•Ako sa platí daň z nehnuteľností?
Ak je daň z nehnuteľností nižšia ako
33,19 eura je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Ak je vyššia, je splatná v dvoch splátkach:
prvá do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhá najneskôr
do 30. septembra 2010.
•Kde sa platí daň z nehnuteľností?
Daň z nehnuteľností je možné zaplatiť
na účet správcu dane č. 1602022658/0200
fyzické osoby – nepodnikajúce a na účet
č. 1687590151/0200 právnické a fyzické osoby
– podnikajúce, alebo do pokladne mestského
úradu.
(r)

(li)

VEDENIE NEMOCNICE CHCE NA DOSTAVBU PAVILÓNU ZÍSKAŤ PENIAZE Z EUROFONDOV

Vedenie Všeobecnej nemocnice v našom meste začína s prípravou projektovej dokumentácie pre získanie financií z eurofondov.
Bývalé vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja totiž bránilo tomu, aby sa viac ako tridsať rokov rozostavaný pavilón v areáli nemocnice dostaval. Nové vedenie kraja sa však s vedením
nemocnice dohodlo na prenájme a dlhotrvajúce
súdne spory tak konečne ukončilo.

I keď sa nemocnica počas niekoľkých rokov
modernizovala, nedokáže poskytnúť služby
na takej úrovni, ako požadujú pacienti. Ako
zdôraznil riaditeľ nemocnice, Rastislav Kubáň,
je preto nutné tento pavilón dostavať. Peniaze
na dostavbu chceli získať už v minulosti, no predchádzajúce vedenie BBSK s nimi nechcelo spolupracovať, pavilón v Žiari chcel dokonca bývalý
predseda župy predať. Dokončením rozostavanej
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budovy síce nemocnica nezíska zvýšenie lôžkovej kapacity, dosiahne však vyšší štandard. Ako
ďalej vysvetlil Kubáň, terajšie troj- a desaťposteľové izby či spoločné toalety budú v nových
priestoroch nahradené izbami s menším počtom
postelí a samostatným sociálnym zariadením. Čo
je dôležité, zlepšia sa tiež podmienky fungovania
jednotlivých nemocničných oddelení.
(r)
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Nemak Slovakia oslávil 10 rokov od svojho pôsobenia v žiarskom regióne
Pri príležitosti 10. výročia založenia spoločnosti Nemak Slovakia, s. r. o. sa konali posledný
augustový piatok oslavy, na ktoré bola pozvaná
aj široká verejnosť. Deň na to oslavy pokračovali pre zamestnancov tejto spoločnosti a ich
rodinných príslušníkov.
Spoločnosť Nemak Slovakia, s. r. o. patrí do medzinárodného koncernu Nemak, ktorý vlastní mexická
skupina Alfa. Závody spoločnosti sa v súčasnosti
nachádzajú v dvanástich krajinách na európskom,
americkom a ázijskom kontinente. „Skupinu tvorí
spolu 27 závodov,“ poskytol informácie prokurista
žiarskej pobočky, Milan Marko, a dodal: „Nemak
zamestnáva po celom svete 15-tisíc zamestnancov
a je svetovým lídrom vo výrobe hláv valcov do mo-

Prokurista spoločnosti Nemak Slovakia,
Milan Marko (vľavo) s Michaelom Baumgartnerom, konateľom.

Pre najmenších návštevníkov podujatia boli
pripravené rôzne skákacie atrakcie.
torov z hliníkových zliatin. Slovenská pobočka v súčasnosti zamestnáva 516 vlastných zamestnancov.
Na základe strategického rozhodnutia majiteľov by
v blízkej budúcnosti mala spoločnosť významne
rásť. Toto, samozrejme, vyvolá potrebu zamestnať
približne 150 až 200 nových výrobných zamestnancov v horizonte troch až štyroch rokov.“ Hlavnými
zákazníkmi spoločnosti Nemak Slovakia sú automobilky Kia, VW, Audi, Opel, Škoda, BMW a GM. Milan Marko nám vysvetlil aj to, prečo sa spoločnosť
rozhodla usporiadať oslavy aj pre širšiu verejnosť.
„Je to preto, lebo vnímame našu spoločnosť ako
partnera nielen pre našich zákazníkov a zamestnancov, ale aj ako významného a spoľahlivého
partnera žiarskeho regiónu. Naďalej by sme chceli pokračovať v spolupráci so žiarskym regiónom,

a tým prispieť k jeho rozvoju. Ako mohli návštevníci vidieť priamo na podujatí, pripravili sme pre nich
kultúrny program pozostávajúci z koncertného
vystúpenia viacerých známych interpretov. Pre deti
boli pripravené rôzne detské atrakcie a súčasťou
dňa bola aj prezentácia vozidiel dvoch značiek,
ktoré patria medzi našich zákazníkov. Počas osláv
sa mohli návštevníci občerstviť v stánku s občerstvením. Jediné, čo nám, bohužiaľ, neprialo, bolo
počasie, ktoré sa v podvečerných hodinách zhoršilo, a tak trošku ovplyvnilo príjemnú atmosféru
podujatia,“ skonštatoval na záver prokurista Milan
Marko. Ako sme už spomínali, v sobotu 28. augusta pokračovali oslavy kultúrno-športovým dňom
pre zamestnancov spoločnosti a ich rodinných príslušníkov.
(li)

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby
do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010. Z uvedeného
dôvodu má obec povinnosť zverejniť počet obyvateľov obce. Naše mesto má ku dňu 31. augusta
19 150 obyvateľov.
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 68/2010
schválilo volebné obvody v Meste Žiar nad Hronom
a počet poslancov, ktorí sa v nich volí, nasledovne:
1. volebný obvod – Etapa
5 poslancov
2. volebný obvod – Stred
5 poslancov
3. volebný obvod – Centrum II + stará časť mesta
5 poslancov
4. volebný obvod – Pod vršky 2 poslanci
5. volebný obvod – IBV + Š. Podhradie 2 poslanci
Pre informáciu uvádzame počty podpisov voličov
podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov.
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov
pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora)

Počet obyvateľov obce
do 50
51-100
101-500
501-2 000
2 001-20 000
20 001-100 000
nad 100 000

Počet podpisov
voličov na petícii
10
20
40
100
200
400
600

Kandidátne listiny
Pre voľby poslancov obecného (mestského)
zastupiteľstva podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie a koalícia a nezávislý kandidát. Politická
strana prostredníctvom svojho splnomocnenca
a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu
listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní
pred dňom volieb, t. j. najneskôr do 3. októbra
2010 do 24.00 hod.
Pre voľby starostu obce (primátora mesta) podáva kandidátnu listinu politická strana a nezávislý
kandidát. Politická strana prostredníctvom svojho
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splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie
najneskôr 55 dní pred dňom volieb, t. j. najneskôr
do 3. októbra 2010 do 24.00 hod.
Miestna volebná komisia
Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov, do miestnej volebnej komisie deleguje
jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva
kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 55 dní pred dňom volieb, t. j.
najneskôr do 3. októbra 2010 do 24.00 hod.
Okrsková volebná komisia
Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje
jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 20 dní
pred dňom volieb, t. j. najneskôr do 7. novembra
2010 do 24.00 hod.
(r)
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Spomíname na človeka s veľkým srdcom
RÓBERT MESÁROŠ: „AJ BEZO MŇA PÔJDE ŽIVOT ĎALEJ. SMÚTOK NIČ NEVYRIEŠI, TREBA SA TEŠIŤ ZO ŠŤASTNÝCH CHVÍĽ...“

V sobotu 11. septembra si pripomenieme
1. výročie od smrti Róberta Mesároša, ktorý
by zároveň 18. septembra oslávil 60 rokov.
Pri tejto príležitosti si na neho spomínajú jeho
deti – dcéra Petra a syn Róbert. Určite však žije aj
v srdciach mnohých Žiarčanov, ktorí ho poznali
ako bývalého riaditeľa Technických služieb,
zanieteného športovca, poslanca MsZ, člena
SPOZ-u, no predovšetkým ako dobrého a láskavého človeka, ochotného vždy každému pomôcť.
Róbert Mesároš sa narodil 18. septembra
1950 v malebnej dedinke Michalová neďaleko
Brezna. Celé desaťročia tak bol súčasťou nášho
mesta. Keď mal 4 roky, presťahoval sa do Žiaru spolu s rodičmi.
Keďže bol aktívnym športovcom, v rámci základnej vojenskej služby sa stal členom basketbalového
oddielu Dukla Praha . Keď sa vrátil späť do Žiaru,
pôsobil v bývalom ONV, neskôr sa stal tajomníkom MsNV. Istú dobu bol i poslancom mestského
zastupiteľstva, pretože sa stále zaujímal o dianie
v meste.
Mnohým ľuďom však utkvel v pamäti najmä ako
riaditeľ mestských Technických služieb. „Táto práca ho napĺňala a našiel sa v nej,“ spomína na otca
dcéra Petra. „Zamestnanci by ho určite charakterizovali ako vždy priamočiareho a kamarátskeho.
Mal rovnaký meter na všetkých a neriadil túto
spoločnosť len od stola, ale sa aj sám zúčastňoval
mnohých prác. Určite si na neho mnohí spomenú,
keď sa napríklad vysádzali v meste stromy. Rád tiež
chodil medzi ľudí, pretože si mal s nimi čo povedať.
Priateľov si získaval svojou miernou a pokojnou po-

Róbert Mesároš (v strede) stál aj pri zrode
oblúbeného streetbalu.
vahou. Závidieť sme mu mohli aj schopnosť riešiť
problémy dobrým slovom.“ Jeho srdcovou záležitosťou bol šport. Mal prehľad v mnohých športových disciplínach, sledoval športové zápasy a bol
aj ich veľkým fanúšikom. „Spomínam si, že keď bol
v roku 1997 založený streetbalový turnaj v Žiari,
podporil myšlienku organizovať ho každoročne,“
približuje Petra otcove nadšenie pre šport. Dlhé
roky vykonával i občianske obrady v rámci mesta.
Či to boli sobáše, uvítania detí do života, ale i smútočné rozlúčky. Pred 13 rokmi prišiel s nápadom
založiť známe a obľúbené cykloturistické podujatie Najkrajší kút, ktoré dnes poznáme pod názvom
Od prameňa Hrona do Žiaru nad Hronom. Na tomto podujatí sa stretávali vyznávači cyklistiky, aby si
na 135-kilometrovej trati preverili svoju kondíciu,
a zároveň tak obdivovali krásy Slovenska. Zo slov
svojho otca Petra usudzuje, že pritom nikdy nechýbala dobrá nálada, smiech a veselé zážitky, na ktoré
sa dlho spomínalo. „Raz išli dokonca na bicykloch
oblečení v krojoch – to sa len tak bežne nevidí. Ani
presne neviem, prečo sa rozhodol usporiadať toto

podujatie práve od prameňa Hrona. Myslím si, že to
bolo tým, že otec pochádzal z tohto prostredia a že
s ním bol citovo spätý. Miloval prírodu, a tak chcel,
aby tento malebný kraj spoznali aj ostatní z nášho
regiónu. Keďže sa v názve nášho mesta spomína
Hron, chcel, aby Žiarčania vedeli, kde pramení. Nakoniec, jeho táto naša rieka priviedla sem, do mesta, ktoré mal rád, a v ktorom prežil väčšinu svojho
života. Som rada, a on by bol určite tiež šťastný, že
je toto podujatie také obľúbené a že sa ho vždy
zúčastňuje rekordný počet účastníkov.“ Práve tam,
pred 12 rokmi, nastal v jeho živote zlom. Keď to
nikto nečakal, náhle sa mu prudko zhoršil zdravotný stav a jeho život už nikdy nebol ako predtým.
Do svojho života musel prijať chorobu. Zmiernil svoje životné tempo a svoj život nasmeroval
na iné priority. Chodil do obľúbenej záhradky, ďalej žil športom v úlohe fanúšika, tešil sa zo svojich
detí a vnučiek Klárky a Sáry. „Tešil sa prítomnosti
každého človeka, ktorý sa za ním prišiel porozprávať, ktorému stál za to, že aj v čase jeho choroby si
na neho našiel čas. Nesmierne si to vážil,“ prezrádza
na záver so slzami v očiach Petra. Róbert Mesároš
bol však naklonený smiechu, nie plaču. Preto si ho
pamätajme ako človeka, ktorý sa rád usmieval a mal
rád život a ľudí.
(li)

Róbert Mesároš (v strede) s priateľmi, s ktorými zakladali cyklotúru od prameňa Hronu.

Od prameňa Hrona do Žiaru nad Hronom
Prvý septembrový deň sa konal 12. ročník
cykloturistického podujatia Najkrajší kút –
od prameňa Hrona pod Kráľovou hoľou
do Žiaru nad Hronom. Tohtoročného podujatia
sa zúčastnilo 76 účastníkov a spoločne absolvovali trať dlhú 135 kilometrov.
Ako nás informoval Ján Žiak z MŠK, pôvodne sa na podujatie prihlásilo 98 účastníkov, ale
pre nepriaznivé počasie sa niektorí odhlásili.
„Pred štartom 12. ročníka už tradične nechýbala známa slovenská pesnička a hymna podujatia
Na Kráľovej holi... Cyklotrasa viedla od Telgártu, cez
Heľpu, Polomku, Brezno, Nemeckú, Slovenskú Ľupču, Banskú Bystricu, Sliač, Kováčovú, Budču, Hron-

skú Dúbravu, Trnavú Horu, Šášovské Podhradie až
po Žiar nad Hronom. Samozrejme, na trase bolo
aj niekoľko zastavení, kde sa účastníci mohli občerstviť, prípadne si oddýchnuť,“ uviedol Ján Žiak.
Organizátori podujatia zabezpečili na prepravu
športovcov dva autobusy, dve nákladné autá, servisné a sprievodné vozidlo. „História podujatia siaha až do roku 1997, kedy sa začal jeho prvý ročník,
ktorý bol organizovaný Technickými službami
v Žiari nad Hronom. Pri jeho zrode a organizovaní boli Róbert Mesároš, Emo Krátky, Erno Minár a
Števo Maceják. Postupne sa do organizovania podujatia zapojilo i mesto Žiar nad Hronom, ktoré je
v posledných rokoch jedným z hlavných organizáto-
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rov podujatia,“ vysvetlil Ján Žiak. Organizačne podujatie zabezpečujú už niekoľko rokov Ernest Minár,
Emanuel Krátky, Róbert Maroši a Ján Žiak. „V roku
2003 sa uskutočnil rozlúčkový 7. ročník s Robom
Mesárošom z dôvodu choroby, ktorá ho postihla.
V rokoch 2004 a 2005 bolo podujatie prerušené,
mesto však zorganizovalo cykloturistické podujatie
pod názvom Región nás spája.“ V roku 2006 sa
organizátori rozhodli opäť obnoviť pôvodné
podujatie, ktoré sa odvtedy koná pravidelne 1. septembra. V roku 2006 sa ho ešte zúčastnil aj Robo
Mesároš ako účastník, no v posledných ročníkoch
mu to už zdravotný stav nedovolil.
(li)
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MSKC

MsKC v Žiari nad Hronom
Vás pozýva na výstavu výtvarných prác
Akademický maliar

Ivan Hrmo
ODKAZ HRONU
Výstavná sieň MsKC Ul.SNP 119

3. 9. - 30. 9. 2010
www.mskcentrum.sk

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS

25. 09. 2010/ 18.00
DOM KULTÚRY –
Námestie Matice
slovenskej

7./8.9. o 19.00 hod. (komédia, USA, 98 min., titulky)
Výnimočný príbeh o útekoch za láskou.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

Radošínske naivné
divadlo

CESTA

11./12.9. o 19.00 hod. (dráma, USA, 113 min., české titulky)
Cesta je dobrodružný a hororový príbeh. Je to road movie, rovnako ako príbeh o láske medzi otcom a synom. Ide o napínavý
príbeh o najväčších ľudských cnostiach a hriechoch.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

MÁM
OKNO

Asistent réžie: Milan Šago
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Scéna a kostýmy: Peter Čanecký
Choreografia: Šárka Ondrišová
Hrajú: Stanislav Štepka, Maruška
Nedomová, Marcela Vilhanová/Lenka
Barilíková, Andrea Martvoňová/Petra
Humeňanská, Martina Michalcová/
Andrea Sabová, Mojmír Caban, Richard
Felix, Michal Kubovčík, Vladimír Svítek,
Milan Šago

Predpredaj od
20. 08. 2010 – 10 €
Popredpredajová vstupenka
12 €

TO BOL ZAJTRA ŽÚR

14./15.9. o 19.00 hod. (komédia, USA, 100 min., české titulky)
Štyria kamaráti zo študentských rokov, sklamaní svojím súčasným životom sa rozhodnú pripomenúť si bezstarostné dni a oživiť ideály z mladosti. Netušia však, že sa im ich prianie splní a že
dostanú šancu svoju budúcnosť ovplyvniť.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

Autor hry a textov piesní:
Stanislav Štepka
Hudba: Ľubica Čekovská
Hudobné korepetície:
Ľubomír Dolný

THE CRAZIES

Réžia: Ondrej Spišák

18./19.9. o 19.00 hod. (horor, USA, 101 min., české titulky)
Obyvatelia malého pokojného mestečka sa začnú správať veľmi zvláštne a zo dňa na deň sa zmenia na vraždiace monštrá!
Vstupné:2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
ZÁLOŽNÝ PLÁN

21./22.9. o 19.00 hod. (romantická komédia, USA, 106 min., slovenské titulky)
Zamilovať sa, oženiť sa a mať dieťa dokáže snáď každý. Realizovať to však v opačnom poradí a ešte závratnou rýchlosťou by ale
mohlo byť tým najlepším dôkazom, že si dvaja ľudia, ktorí niečo
takéto podstúpia, skutočne boli súdení.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

1. októbra

Viac info: www.mskcentrum.sk, www.ziar24.sk
a na www. ziar.sk

2010

18.00 hod. vo Výstavnej sieni MsKC Žiar nad Hronom

Sledujte ďalšie informácie a propagáciu MsKC.

šou ZH

IMPRO -

Hudobné impro_ Extrakt
Divadelné impro_ DS Ježkove oči, DS Štiavničanky,
DS ToTo (víťaz minulého kola)
Literárne impro_ Daniel Mališ
Pantomimické impro_ Študio Kasprzyk
Žonglovacie impro_Paľo Surový

noviny.ziar.sk

Vstupné:1€
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Klub Harmónia – stretnutie
pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o svoje telesné i duševné zdravie. Dňa
7. septembra o 16.00 hod. v POS.
Plstenie – dňa 15. septembra od 9.00
do 18.00 hod. v ŠTaSR pri POS.
Klub paličkovania – dňa17.septembra
o 9.00 hod. v ŠTaSR pri POS.
Maľba na hodváb – šibori – dňa
21. septembra o 14.00 hod. v SOŠ hotelovej v Žiari nad Hronom.
Klub úspešného rodičovstva
Máte podozrenie, že niekto z vašich
blízkych berie drogy/je závislý?
Neviete ako ďalej? Máte množstvo
otázok? Alebo vás táto téma zaujíma z ľudského hľadiska? Stretnutie sa
uskutoční 17. septembra o 16.00 hod.
v priestoroch Pohronského osvetového
strediska v Žiari nad Hronom (budova
za planetáriom).
Klub náhradných rodín
Nikto by nemal byť so svojím problémom sám. Príďte na stretnutie v piatok
17. septembra o 16.00 hod. do priestorov Pohronského osvetového strediska
v Žiari nad Hronom (budova za planetáriom).
Najkrajšia dovolenková fotografia
Celoslovenská tematická súťaž amatérskej fotografickej tvorby. Uzávierka je
22. októbra. Vyhodnotenie súťaže a vernisáž sa uskutočnia 12. novembra.
Viera, Nádej, Láska
Celoslovenská literárna a fotografická súťaž, amatérski fotografi a literárni
tvorcovia do súťaže môžu posielať svoje
fotografie a literárne diela na tému viera,
nádej, láska. Uzávierka prác je v decembri.
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KULTÚRA/INZERCIA/INFORMÁCIE
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM

Program pre verejnosť
Večer pod hviezdnou oblohou – dňa
10. septembra o 20.00 hod. v planetáriu –
Universum a o 21.00 hod. pozorovanie nočnej oblohy.
Na mesiac a ešte ďalej – program určený
pre starších školákov, dňa 17. septembra
o 16.00 hod. v planetáriu a o 17.00 hod. UFO
sála + pozorovanie Slnka.
Mars, pátranie v prachu červenej
planéty – dňa 24. septembra o 20.00
hod. v planetáriu. Videoprogram
spojený s popisom letnej oblohy a
o 21.00 hod. pozorovanie nočnej oblohy.

ZOZNAM KRÚŽKOV
V CENTRE VOĽNÉHO ČASU
V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
Keďže sa blíži začiatok školského roka, uverejňujeme ponuku krúžkov Centra voľného času v našom meste. Prihlášky do CVČ sa prijímajú priamo v centre, Ul.
M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom (areál II.ZŠ), v čase
od 8.00 hod. do 15.00 hod. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť buď
v centre, alebo si ich stiahnuť z webovej stránky www.cvczh.edu.
sk.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY
11.9. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21,
Kremnica (674 48 85)
12.9. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 74)
15.9. MUDr. Sergej Rusenko, Dolná 49/21,
Kremnica (674 48 69)
18.9. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slovenskej, Žiar nad Hronom (672 20 02)
19.9. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora
(67 75 117)
Pohotovostné stomatologické služby sa
vykonávajú v ambulancii službukonajúceho
lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase
od 8.00 do 12.00 hod.

•Atletika pre MŠ

•Tanečná pre MŠ

•Futbal

•Malý výtvarník

•Halové veslovanie

•Tvorivé dielne

•Rekreačné plávanie •Objavy predškoláka

•Lukostreľba

•Bábkové divadlo

•Na bicykli bezpečne

•Šperkárstvo

•Gymnastika

•Módny návrhár

•Karate

•Brušné tance

•Tenis

•Maškrtníček

•Speedminton

•Mažoretky

•Stolný tenis

•Rybárskykrúžok

•Kynologický krúžok

•Prežitie v prírode

•Modelovanie– práca s hlinou

•Logic krúžok – scrabble, šach, dáma; riešenie sudoku, kakuro, sikaku...
•Netradičné športy – frisbee ringo a iné

KALENDÁR PRÁZDNIN PRE ŠKOLÁKOV
15.9.
Sedembolestná Panna Mária
29.10.-2.11. Jesenné prázdniny
23.12.-7.1. Vianočné prázdniny
31.1.
Polročné prázdniny
14.-18.2. Jarné prázdniny
21.-26.4. Veľkonočné prázdniny
1.7.-31.8. Letné prázdniny

• vedenie podvojného účtovníctva
• výpočet a sledovanie úhrad za byt
• vypracovanie podkladov k úveru
• ročné vyúčtovanie energií
• pravidelné inform. o fonde opráv

•Moderný tanec

Bližšie informácie: www.cvczh.edu.sk, 0905 295 556
a 0905 797 871

• zabezpečenie údržby a opráv
• sledovanie revízií
• analýza hospodárnosti
• bezplatné zákl. právne služby
• školenia, poradenstvo a iné ...

Ďalej ponúkame:
• založenie nových spoločenstiev
• sprostredkovanie externého predsedu
• vypracovanie dodatkov k zmluve o spoloč. z titulu novely zákona
Máme 15-ročné skúsenosti s poskytovaním služieb spoločenstvám a zabezpečujeme ich už 110 domom v Žiari nad Hr., Kremnici a okolí.
Bližšie informácie a ponuka na www.bytspol.sk alebo na BYTSPOL,
A. Dubčeka 41, ZH (v budove Rolvis)
672 22 01-03, bytspol@bytspol.sk

noviny.ziar.sk

OTVÁRAME SEPTEMBROVÉ KURZY
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SPOMIENKA

Dotĺklo tíško láskavé srdce,
navždy stíchol jeho hlas,
mal rád život a všetkých nás.

Dňa 6. septembra uplynie rok od smutnej
chvíle, kedy nás po ťažkej chorobe opustil
môj milovaný manžel, náš starostlivý otec
a starký
Emil Piatrik.
Ďakujeme všetkým priateľom a známym,
ktorí na neho v dobrom a s láskou spomínajú.
Manželka, dcéra, syn a vnúčatá.

SPOMIENKA

Čas beží v radosti i v žiali
a rok sa minul, ani sme sa nenazdali.
Život jej nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude stále žiť.

Kto bol milovaný, nebude zabudnutý.
Dňa 19. septembra uplynie rok od smutnej
udalosti, kedy nás opustila naša drahá a milovaná
Anka Kubišová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel, synovia, rodičia
a sestra.
POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí odprevadili na poslednej
ceste našu drahú
Teréziu Urblíkovú,
ktorá nás navždy opustila dňa 25. augusta.
Smútiaca rodina.

prevádzka: Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•garsónka, OV, Ul. Dr. Janského, ZH, 11.500 € / 346.449,- Sk
•1-izb., OV, Ul. A. Dubčeka, ZH, 18.000 € / 542.268,- Sk
•2-izb., OV, Ul. M. Chrásteka (Jadran), 8.000 € / 241.008,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 20.000 € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl., OV, Ul. A. Dubčeka, ZH, 22.000 € / 662.772,- Sk
•2-izb. tehl., OV, pri býval. ZUŠ, ZH, 26.000 € / 783.276,- Sk
•2-izb. tehl. abecedný, OV, zrekonš., Ul. M.R.Štefánika, ZH, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•3-izb., OV, Ul. J. Horvátha, Kremnica, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•3-izb., OV, Sekier – pri priehrade, Zvolen, 50.000 € / 1.506.300,- Sk
•3,5-izb., OV, Ul. Š. Moysesa, ZH, 43.000 € / 1.295.418,- Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD, časť IBV, ZH (vhodný i na podnikateľ. účely), 65.000 € / 1.958.190,- Sk + dohoda
•RD, Trnavá Hora, 73.000 € / 2.199.198,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek,
po rekonštrukcii vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku,
Krahule, 22.000 € / 662.772,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•reštauračné zariadenie pri vlakovej zastávke, Jalná
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov o výmere 70m2 na Etape v Žiari nad Hronom

noviny.ziar.sk
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PREDAJ

•Predám novú 240-litrovú šuplíkovú mrazničku.
Málo používaná. Cena: 200 €. T: 679 06 93 – volať
po 16.00 hod.
1/18
•Predám elektrickú nabíjačku na autobatériu.
Cena: 10 €. T: 679 06 93 – volať po 16.00 hod. 2/18
•Predám lúpané orechy. Cena: 5 €/kg. T: 679 06 93
– volať po 16.00 hod.
3/18
•Predám veľmi zachovalú obývaciu zostavu Sirius
(2005). Cena dohodou. T: 0907 646 037, e-mail:
miroslavk@pobox.sk
6/18
•Predám hliníkový plech na strechu, rozmer 250 x 120 cm, hrúbka 0,8 mm. Cena: 10 €.
T: 0904 456 487
9/18
•Predám autosedačku vajíčko, cena: 28 €.
T: 0907 237 299
21/18
•Predám kočík 3-kombináciu, farba: krémová +
zelená. Cena: 50 €. T: 0907 237 299
22/18
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Ponúkam na prenájom 4-izbový byt nachádzajúci sa v štvorbytovke v mestskej časti IBV v ZH,
ktorého súčasťou sú garáž, pivnica a záhrada. Cena
nájmu: 500 €/mesačne. T: 0915 129 646
4/18
•Dám do prenájmu garsónku v ZH, na Sládkovičovej ul. Zariadenú, peknú, plastové okná, slnečnú,
s krásnym výhľadom na mesto a vrchy. Neďaleko
centra, nemocnice a školy. T: 0904 874 987
17/18
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám garsónku na Ul. Novomeského.
T: 0907 171 830
5/18
•Predám veľký 2-izbový byt s čiastočným zariadením v centre mesta. Byt je po kompletnej rekonštrukcii, 1. poschodie. Cena: 38 500 €. T: 0907
162 836
8/18
•Predám 2-izbový byt na Ul. Š. Moysesa 17/14
v OV, plastové okná, bezpečnostné vonkajšie
dvere, vnútorné rolety, inak v pôvodnom stave.
T: 0903 178 838, 0907 806 779
10/18
•Predám 1-izbový byt na ETAPE v pôvodnom stave, zateplený, s plastovými oknami. Cena: 18 000 €.
T: 0907 188 620
11/18

•Predám 2-izbový byt pri nemocnici v pôvodnom
12/18
stave. Cena: 26 000 €. T: 0907 188 620
•Predám rodinný dom v obci Orovnica, ktorá sa
nachádza v okrese Žarnovica medzi Novou Baňou
a Hronským Beňadikom. Celková plocha pozemku
je 1240 m2, z toho zastavaná plocha 444 m2. Dom
je čiastočne podpivničený a na prízemí sú 3 obytné
miestnosti. V dvornej časti je letná kuchyňa, ktorá je
s domom spojená prechodovou chodbou. K domu
patrí veľký pozemok s možnosťou na výstavbu novej nehnuteľnosti. T: 0905 861 229
13/18

Pripravujeme:
•Semináre pre živnostníkov
a podnikateľov podľa zmien
v legislatíve
•Školenie elektrotechnikov
(§21,22,23)
•Cestovný ruch
•Kuchár, časník, barman.

ovaný v rámci mesta, určený na rodinné bývanie,
ako aj na podnikanie s možnosťou rozšírenia stavby. Cena dohodou. T: 0903 273 725
6/17

•Predám 1-izbový byt v ZH v OV, Ul. A. Dubčeka, 33 m2, 2. loggie, tichá lokalita, 7. poschodie
z 11. Cena: 17 500 €, dohoda možná.
T: 0905 272 101
2/16
•Predám 4-izbový byt v Lovčici, kompletne zrekonštruovaný, s pivnicou, garážou a záhradou.
Cena dohodou. T: 0905 770 120
3/16

•Predám garsónku v OV, 3. poschodie, plastové
okno, Sládkovičova ul., 24 m2, loggia, kuchynská
linka. Cena: 13 200 €. T: 0902 377 755
15/18

•Predám garsónku v OV, 3. poschodie, plastové
okno, Sládkovičova ul., 24 m2, loggia, kuch. linka.
4/17
Cena: 8 200 €. T: 0902 377 755

•Predám garsónku na Sládkovičovej ul., so zariadením, s krásnym výhľadom na mesto a vrchy,
neďaleko centra, školy, nemocnice, plastové okná,
vymaľovaná, ináč v pôvodnom stave, ale udržiavaná, 26 m2, lodžia, pivnica. Cena: 12 000 €.
Tel.: 0904 874 987
16/18

•Vymením 2-izbový byt za 1-izbový, prípadne
14/18
predám. T: 0917 451 208

•Predám priestranný 2-izbový tehlový byt, 70 m2,
Ul. M. R. Štefánika, pri námestí. Prízemie bez balkónov, nové plastové okná, pivnica 5 m2, ináč v pôvodnom stave. Cena: 40 000 €, T: 0905 683 449 19/18
•Predám 2-izbový byt na Ul. A. Dubčeka, 2. poschodie, kompletne prerobený, zateplený dom.
T: 0907 237 299
20/18
•Predám garsónku na Ul. Sládkovičovej. Pôvodný
stav, s loggiou. Cena: 14 000 €. Pri rýchlom jednaní
zľava. T: 0911 232 712
5/17
•Predám 2-izbový byt na Etape, pekný, slnečný,
s balkónom, v slušnom vchode, zateplený, s plastovými oknami. Cena dohodou. Len vážni záujemcovia! T: 0908 896 138
10/17
•Predám garsónku v pôvodnom stave, v bývalom Hronstave. Cena dohodou.
T: 00420 739 768 028 – odpovedám aj na sms, e-mail:
kroutilikovabea@centrum.cz
8/17

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA

•Vymením veľký 3-izbový byt na Ul. SNP (stredný
výškový pri čerpacej stanici Slovnaft) na 2. poschodí za 1-izbový, prípadne 2-izbový v ZH alebo v obci
Vyhne, plus doplatok. E-mail: helenamocova@centrum.sk
23/18
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim prerobený 1-izbový alebo menší 2-izbový
byt v ZH v blízkosti nemocnice. T: 0944 535 054
18/18

ZAMESTNANIE

•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí, aj cez noc,
pre mamičky pracujúce v zahraničí.
T: 0908 896 138
9/17
OZNAM

•Prosíme rodičov, ktorí majú dieťa s diagnózou
autista, aby sa nahlásili na uvedenom telefónnom
čísle za účelom založenia Občianskeho združenia
Na pomoc rodinám s deťmi postihnutými autizmom. Kontakt: Marta Markovičová – 0907 880 563
7/18

•Predám pozemok s letnou kuchynkou v obci Pre7/17
stavlky. Cena: 12 000 €. T: 0910 653 100
•Predám RD s priľahlou záhradou s celkovou výmerou 1683 m2, v Novej Bani. Dom je vhodne situ-

September 2010
Aktuálna ponuka odborných a
rekvalifikačných kurzov
Prihlasujte sa!!!!
POBOČKA ŽIAR NAD HRONOM
SNP 111, ŽIAR NAD HRONOM
tel.: 045/672 52 91, 0902 930 214
email: avzh@aveducation.sk
www.akademiavzdelavania.sk
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INZERCIA

•OPATROVATEĽSTVO

6.9.2010

•ZÁKLADY PEDIKÚRY

13.9.2010

•KADERNÍČKA

13.9.2010

•ARANŽOVANIE KVETOV

20.9.2010

•JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO 2.9.2010
•PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO 20.9.2010
•ANDRAGOGICKÉ MINIMUM 1.10.2010
•ŠKOLENIE KURIČOV

27.9.2010

•Hľadáme spolucestujúcich do auta na denné
dochádzanie do Banskej Bystrice. T: 0905 870 766,
24/18
0914 700 726

September 2010
otvorenie jazykovej školy ešte máte šancu prihlásiť sa !!!
POBOČKA ŽIAR NAD HRONOM
SNP 111, ŽIAR NAD HRONOM
tel.: 045/672 52 91, 0902 930 214
email: avzh@aveducation.sk

•ANGLIČTINA
•FRANCUZŠTINA
•ŠPANIELČINA
•NEMČINA
•RUŠTINA
•TALIANČINA

Všetk
na w w
o
w.ave nájdete
ducat
ion.sk
Ponúkame:

•Kurzy pre dospelých, deti, seniorov
•Skupinová aj individuálna výučba
•Konverzačné kurzy
•Príprava na maturitu a medzinárodné certifikáty

noviny.ziar.sk

!!! Ukončenie!!!
medzinárodným
certifikátom alebo
osvedčením akreditovaným MŠ SR

ZĽAVY:
ISIC, ITIC,
Sphere Card,
Euro26, ZŤP,
mamičky
na materskej
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PUBLICISTIKA

Zavárame...

nastrúhanú cuketu a podlejeme trochou vody. Keď
sú suroviny mäkké, pridáme horčicu, ocot a cukor.
Necháme prevrieť a rozmixujeme. Ak treba, ešte
dochutíme. Plníme do malých pohárikov, zaviečkujeme a pol hodiny od bodu varu sterilizujeme.
Vyberieme, dotiahneme viečko a otočíme hore
dnom.
LEČO

NAKLADANÁ KYSLÁ KAPUSTA DO POHÁROV

Potrebujeme: 5 kg pokrájanej kapusty, soľ
(na 1 kg kapusty 2 dkg soli), rascu podľa chuti, nové
korenie, bobkový list.
Postup: Kapustu nakrájame a premiešame ju
so soľou a rascou. Keď pustí šťavu, dôkladne ju
v nádobe utlačíme a necháme 2 hodiny odstáť. Potom ju natlačíme do čistých zaváraninových pohárov. Je potrebné dbať na to, aby bola každá vrstva
riadne natlačená. Približne v polovici pohára pridáme 2 zrnká nového korenia a 1 bobkový list. Plníme tak, aby sme od vrchu pohára nechali cca 3 cm.
Ak by bola kapusta suchá a pustila by málo vody,
môžeme ju nahradiť prevarenou vodou. Uzavrieme viečkami a poháre postavíme na podnos
do tepla. Kapusta začne v pohároch kvasiť a viečka
sa vydujú. Približne po 2 týždňoch sa opäť vyrovnajú
do pôvodnej polohy. To je znamenie, že kapusta je
už vykysnutá. Ak vám začne vytekať šťava z pohárov, nie je to chyba. Potom už poháre odnesieme
do chladu. Takto môžeme naložiť bielu aj červenú
kapustu. Z 5 kg kapusty vyjde približne 10 pohárov.
ČALAMÁDA

Potrebujeme: 3 kg bielej kapusty, 3 kg uhoriek,
1 kg zelenej papriky (príp. 1 kg mrkvy), 1/2 kg cibule, 1/2 litra octu, 200 g kryštálového cukru, 1 deko
alebo nakladač.
Postup: Neobielené uhorky a očistenú cibuľu
postrúhame na kolieska, papriku a kapustu pokrájame alebo postrúhame na rezance. Posypeme
dekom, cukrom, nalejeme ocot a poriadne premiešame. Necháme postáť 24 hodín. Potom naložíme
do pohárov a sterilizujeme 20 minút pri 85 º C.
Čalamádu do pohárov nevtláčame príliš silno, aby
zostalo dosť šťavy (inak bude suchá).
DOMÁCA HORČICA Z CUKETY

Potrebujeme: cuketu, soľ, cibuľu, kápiu, plnotučnú
horčicu, olej, ocot, cukor, horčičné semeno, feferónky.
Postup: Cibuľu pokrájame nadrobno a dáme orestovať na troche oleja. Pridáme nakrájanú kápiu
a feferónky podľa chuti. Osolíme, pridáme horčičné
semená (cca za hrsť) a trochu podusíme. Pridáme

Potrebujeme (polovičná dávka): Pol litra oleja, 2 kg
papriky, 3 kg paradajok a 5-6 väčších cibúľ.
Postup: Paradajky nakrojíme a dáme do vriacej
vody. Šupku stiahneme, paradajky pokrájame
a stred vyhodíme. Papriku umyjeme, stred vykrojíme a nakrájame na pásiky. Cibuľu očistíme, prekrojíme na polovicu a nakrájame na polkruhy.
Cibuľu dáme do hrnca, nalejeme olej a podusíme. Po chvíli pridáme papriku, premiešame, hrniec
zakryjeme a necháme dusiť. Priebežne premiešavame, aby sa nám suroviny nepripálili. Potom
pridáme paradajky, premiešame a znovu dusíme.
Paradajky pustia dosť šťavy, tak ju necháme trochu
odpariť. Pridáme soľ, dochutíme a znova premiešame. Chvíľu necháme odstáť, naložíme do pohárov
a dáme sterilizovať na 10 minút.
JEDNODUCHÁ UHORKOVÁ ČALAMÁDA

Potrebujeme: 1,5 kg uhoriek, 15 dkg kryštálového
cukru, 2 dcl octu, 6 menších cibúľ, 2 lyžice vegety,
podľa chuti 2 feferónky.
Postup: Uhorky ošúpeme a nastrúhame na kolieska. Pridáme cibuľu, cukor, ocot a vegetu, príp.
feferónky. Necháme odstáť 2-3 hodiny. Naložíme
do menších pohárov a sterilizujeme 10 minút.
Z uvedenej dávky vyjde 6 pohárikov od horčice.
PAPRIKOVÁ NÁTIERKA

Potrebujeme: 2 kg červenej papriky, 2 dl oleja,
2 lyžice soli, 5 feferóniek, 3 strúčiky cesnaku, 2 lyžice octu.
Postup: Papriku pomelieme, príp. nakrájame
a spolu s ostatnými prísadami dáme variť domäkka. Rozmixujeme ponorným mixérom, nalejeme
do malých pohárikov a sterilizujeme.
Hotová je výborná ako prísada do akýchkoľvek
nátierok, ale stačí si ju aj natrieť na chlieb s maslom,
príp. na hrianky, alebo uvarené cestoviny.
LEČO Z CUKETY

Potrebujeme: 0,5 l oleja, 2 kg cukety, 5 veľkých cibúľ, 5 paprík, 5 mrkiev, 5 petržlenov, 5 paradajok,
soľ, mleté čierne korenie, 1 paradajkový pretlak.
Postup: Do hrnca dáme olej, nakrájanú cibuľu, papriku, mrkvu a petržlen a všetko spolu podusíme.
Keď je zelenina mäkká, pridáme nastrúhanú cuketu, paradajky nakrájané na kolieska a pretlak. Okoreníme a osolíme (ak treba). Podusíme, kým cuketa
zmäkne. Do pohárov nakladáme ešte horúce, aby
dobre chytilo viečko.
CHRUMKAVÁ ČALAMÁDA BEZ STERILIZOVANIA

Potrebujeme: 5 kg kapusty, 2 kg papriky, 1 kg cibule, 1 preosiate deko, soľ, 6 dcl octu, 1/2 kg cukru,
malú lyžičku Borkénu (biely prášok na zeleninu).
Postup: Kapustu, papriku a cibuľu nakrájame
na tenké rezance a pridáme ostatné suroviny. Ne-
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cháme odstáť do druhého dňa, medzitým občas
premiešame, aby sa spojili chute. Na druhý deň
dáme do pohárov. Šťavu, ktorú čalamáda pustí, ponalievame do pohárov s čalamádou.
UHORKOVÝ PIKANTNÝ ŠALÁT

Potrebujeme: Uhorky, cibuľu, feferónky, soľ, cukor,
deko, ocot, vodu.
Postup: Uhorky postrúhame, cibuľu pokrájame
na prúžky a feferónky na tenké plátky. Premiešame,
pridáme soľ, preosiate deko, cukor, vodu a ocot.
Znovu premiešame, necháme polhodinu odstáť
a naplníme do pohárov. Poháre dáme sterilizovať,
ale vyberieme ich hneď, ako začne voda vrieť. Otočíme dolu viečkom a necháme vychladnúť.
HRÁŠKOVO-MRKVOVÁ ZMES

Potrebujeme: Hrášok, mrkvu, soľ, ocot, vodu.
Postup: Hrášok vylúpeme, zalejeme vriacou vodou, pridáme štipku cukru a uvaríme. Mrkvu ošúpeme a celú dáme uvariť do mäkka. Nakrájame ju
na drobné kocky. Do pohárov dávame po vrstvách.
Pridáme cca malú lyžičku soli a asi poldeci octu.
Dolejeme vodou, v ktorej sa varil hrášok a zaviečkujeme. Sterilizujeme 15 minút.
JABLKOVÁ VÝŽIVA

Potrebujeme: 2 kg jabĺk/1,5 kg jabĺk + 0,5 kg mrkvy, prípadne iné ovocie, 800 ml vody, 1 vanilkový
cukor, 7 lyžíc cukru.
Postup: Očistené a nakrájané jablká dáme variť
so všetkými ingredienciami. Varíme domäkka, až
kým sa nerozvaria. Všetko rozmixujeme a naplníme
do menších pohárov. Sterilizujeme 5 minút a necháme vychladnúť hore dnom.
DOMÁCI UNCLE BEN´S

Potrebujeme: 1 veľkú cuketu pokrájanú na kocky, 1 kg červenej papriky nakrájanej na rezance,
1 kg olúpaných paradajok pokrájaných na kúsky,
6 veľkých cibúľ pokrájaných na pásiky, 1 hlavičku
pretlačeného cesnaku, 6 veľkých nahrubo nastrúhaných mrkiev, 2 póry nakrájané na kolieska,
1 fľašu sójovej omáčky, 4 lyžice cukru, 4 dcl kečupu
(môže byť aj pikantný), 0,5 litra oleja, 1 ananásový
kompót, 1 malú lyžičku soli.
Postup: Všetku zeleninu dáme do veľkej misy
a premiešame, potom pridáme ostatné prísady
a opäť premiešame. Dáme variť na 10 minút do veľkého hrnca. Potom pridáme ananás a ešte varíme
5 minút. Uvarené plníme do pohárov, zatvoríme
a sterilizujeme 15-20 minút. Z uvedených prísad
vyjde cca päť 7-dcl pohárov a sedem 0,33-dcl pohárov.
Zdroj: internet, www.mimibazar.sk
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FUTBAL

Žiarčania opäť bodovali naplno, v tabuľke im patrí prvá priečka
dôrazom presadil Kubík. V poslednej štvrťhodinke
začali domáci hráči nakopávať lopty, ale žiarska
obrana si s dôraznými, a niekedy až agresívnymi
hráčmi poradila.
Ostatné výsledky: JUPIE B. Bystrica - D. Strehová 6:0, Brusno - Poltár 1:2, Revúca - Divín
0:2, B. Štiavnica - Hliník n/Hr. 4:1, Štiav. Bane Kováčová 2:1, Málinec - Č. Balog 0:1.

Ilustračné foto: DuPe.
Aj tretie a štvrté kolo IV. ligy prinieslo radosť
fanúšikom žiarskeho futbalového tímu. Našich
futbalistov nedokázali zastaviť hráči z Veľkého
Blhu ani nováčik Málinec.
3. kolo:
Veľký Blh – Žiar/Ladomerská Vieska 0:1 (0:0),
gól: 58. Kubík, ŽIAR: J. Rapčan – S. Urgela, Kmeť,
Blaho, Dobrota, Kochol, Šimon, Rad. Urgela, Ras.
Urgela (76. Slaný), M. Rapčan (60. Cvejkuš), Kubík
(80. Zelovič).
Domáci nastúpili do zápasu s cieľom neprehrať a
tomu prispôsobili aj ich hru. Postavili sa pred vlastné pokutové územie a spoliehali sa na brejky alebo štandardné situácie. Hostia do zápasu vstúpili
dobre, vytvorili si tlak a udržiavali loptu na svojich
kopačkách. V prvom polčase sa hral opatrný futbal
a Žiarčania sa mohli ujať vedenia po strelách Šimona a Kubíka. Domáci brankár však svojich spoluhráčov podržal. Do druhej časti nastúpili hostia s cieľom vsietiť úvodný gól, čo by domácich donútilo
otvoriť hru. Žiarčania hrali kombinačne po zemi,
s čím mali domáci hráči problém. V 58. minúte priniesol žiarsky tlak úspech, keď sa po rohu svojím

4. kolo:
Žiar/Ladomerská Vieska – Málinec 4:1 (1:0),
góly: 38. Blaho, 53. a 71. M. Rapčan, 90. Slaný. ŽIAR:
J. Rapčan, S. Urgela, Kochol, Kmeť, Dobrota, Kubík (55. Abrahám), Šimon, Blaho, R. Urgela, Kubík
(74. Slaný), M. Rapčan (80. Cvejkuš)
Diváci videli dobrý zápas zásluhou obidvoch
mužstiev. Od 10. minúty Žiarčania zatlačili hostí
na ich polovicu a hľadali medzeru v ich obrane

Ilustračné foto.
na strelenie gólu. Po nepresných strelách Šimona
a Kubíka sa do lopty oprel Blaho a vsietil prvý gól
domácich. Hostia kontrovali rýchlymi protiútokmi
a Žiarčania mohli inkasovať, ale brankár Rapčan
bol v tomto zápase oporou svojho mužstva. Druhý
polčas začali lepšie hostia, paradoxne, keď mali domáci hráči výhodu rohového kopu. Žiarčania však
zbytočne stratili loptu a hostia z dobrej, rýchle rozohranej akcie vsietili gól. Výhodou pre domácich
bolo, že rýchlo odpovedali a po kolmej Šimonovej
prihrávke sa pekne uvoľnil M. Rapčan, ktorý dostal
domáci tím opäť do vedenia. Hostia stále hrýzli
a začali útočiť s viacerými hráčmi. Ale už sa tak poctivo nevracali, čím nám vznikol väčší priestor a M.
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Ilustračné foto.
Rapčan strelil svojím typickým spôsobom druhý
gól. Výsledok prikrášlil na konci zápasu Slaný strelou popri brankárovi.
Ostatné výsledky: D. Strehová - Č. Balog 3:0,
Kováčová - V. Blh 6:1, Hliník n/Hr. - Štiav. Bane
2:2, Divín - B. Štiavnica 1:0, Poltár - Revúca 3:2,
JUPIE Banská Bystrica - Brusno 0:1.
1. Žiar
4 4 0 0 11:3 12
2. Poltár
4 3 1 0
8:5
10
3. Č. Balog
4 3 0 1 13:5
9
4. Brusno
4 2 1 1
5:4
7
5. Divín
4 2 1 1
5:7
7
6. Jupie
4 2 0 2 12:3
6
7. Málinec
4 2 0 2
6:7
6
8. Š. Bane
4 1 1 2
6:8
4
9. D. Strehová
4 1 1 2 5:10
4
10. Kováčová
3 1 0 2
8:5
3
11. B. Štiavnica
3 1 0 2
5:6
3
12. Revúca
3 1 0 2
4:6
3
13. Hliník
3 0 1 2
3:7
1
14. V. Blh
4 0 0 4 3:18
0
Marcel Pobežka

Ilustračné foto: DuPe.
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Žiarskym dorastencom sa veľmi nedarilo
FUTBAL

Naši dorastenci nepodali v posledných týždňoch veľmi presvedčivé výkony. Starší získali
v dvoch stretnutiach len tri body za domáce
víťazstvo s Dolným Kubínom a mladší dokonca
iba bod zo zápasu s Liptovským Mikulášom.

13. K. N. Mesto
14. Fiľakovo
15. Bytča
16. Kremnička

3
3
3
3

1
1
0
0

0
0
0
0

2
2
3
3

3:5
4:10
3:15
2:20

3
3
0
0

III. liga starší dorast
3. kolo:
Liptovský Mikuláš – Žiar nad Hronom 1:0 (1:0)

III. liga mladší dorast
3. kolo:
Liptovský Mikuláš – Žiar nad Hronom 2:2 (1:0),
góly: Mišuta, Kíšik

4. kolo:
Žiar nad Hronom – Dolný Kubín 2:0 (0:0), góly:
Janúch 2
Tabuľka po 3. kole
1. Zvolen
3 3 0 0 12:3
9
2. Čadca
3 2 1 0 11:0
7
3. Námestovo
3 2 1 0 11:1
7
4. Tvrdošín
3 2 1 0
6:4
7
5. Badín
3 2 0 1
9:6
6
6. Bánová
3 2 0 1
5:5
6
7. D. Kubín
3 1 1 1
4:4
4
8. Lučenec
3 1 0 2
7:4
3
9. N. Baňa
3 1 0 2
7:7
3
10. Žiar
3 1 0 2
4:4
3
11. L. Mikuláš
2 1 0 1
3:3
3
12. B. Bystrica
2 1 0 1
3:3
3

4. kolo:
Žiar nad Hronom – Dolný Kubín 1:3 (1:1), gól:
Mekiš
1. Čadca
3 3 0 0 20:3
9
2. Zvolen
3 3 0 0
7:1
9
3. K. N. Mesto
3 2 1 0
3:1
7
4. B. Bystrica
3 2 0 1
3:1
6
5. N. Baňa
3 2 0 1
5:5
6
6. Žiar
3 1 1 1
7:3
4
7. Badín
3 1 1 1
6:3
4
8. Kremnička
3 1 1 1
5:3
4
9. L. Mikuláš
3 1 1 1
7:6
4
10. D. Kubín
3 1 0 2
8:2
3
11. Námestovo
2 1 0 1
2:3
3
12. Bytča
2 1 0 1
4:6
3
13. Tvrdošín
3 1 0 2 5:15
3

14. Lučenec
15. Bánová
16. Fiľakovo

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

3:9
4:11
1:18

1
0
0

II. liga starší žiaci
3. kolo:
Žiar nad Hronom – Hriňová 6:1 (0:1), góly: Karvaš 3, Hric 2, Schmidt
4. kolo:
Detva – Žiar nad Hronom 0:3 (0:2), góly: Karvaš
3
II. liga mladší žiaci
3. kolo:
Žiar nad Hronom – Hriňová 3:2 (2:1), góly: Kováč, Kapusta, Košťál
4. kolo:
Detva – Žiar nad Hronom 1:2 (1:0), góly: Kapusta 2
III. liga starší žiaci
3. kolo:
Banská Štiavnica – Žiar nad Hronom B 5:2 (2:1),
góly: Pittner, Ďurica
Marcel Pobežka

Rekordná účasť na Behu SNP
Tohtoročný Beh SNP potešil organizátorov
(Atletický klub a Mestský Úrad v Žiari nad Hronom) svojou vysokou účasťou. Na podujatie
prišlo súťažiť 82 pretekárov, z toho bolo dvanásť cyklistov.
Práve cyklisti sú spolu s bežcami už tradičnými
účastníkmi. Napriek tomu, súťažiť môžu aj neregistrovaní, pravidelne sa jej zúčastňujú pretekári
z Cyklistického klubu MŠK Žiar nad Hronom.
Najstarším pretekárom medzi bežcami bol Juraj
Cengel z Banskej Štiavnice a na druhom konci vekového poradia stál len dvojročný Šimonko Grassl
zo žiarskeho klubu.
Výsledky
– kategória chlapcov
Ročník narodenia 2004 a ml. – 100 m: 1. Tomáš Kukučka (AK MŠK ZH), 2. Timotej Drahovský
(ŠBR Piešťany), 3. Šimon Grassl (AK MŠK ZH)

ZH), 2. Matúš Šály (AK MŠK ZH), 3. Benjamín Drahovský (ŠBR Piešťany)
1995 a ml. – 1800 m: 1. Tadeáš Drahovský (ŠBR
Piešťany), 2. Róbert Valenta (Vyhne), 3. Samuel Zavalec (Vyhne)
1992 a ml. – 1800 m: 1. Juraj Valenta (Vyhne),
2. Jakub Forgáč (AK MŠK ZH), 3. René Revelaqa
(Vyhne)
1991 a st. – 1800 m: 1. Martin Prikein (B. Štiavnica), 2. Peter Kováč (AK MŠK ZH), 3. Peter Luptovský
(Vyhne)
Kategória dievčat – 2004 a ml. – 100 m:
1. Nina Krajčíková (AK MŠK ZH), 2. Eliška Drahovská (ŠBR Piešťany)
2000 a ml. – 800 m: 1. Zuzana Krajčíková (AK
MŠK ZH), 2. Diana Vašová (AK MŠK ZH), 3. Vladimíra Zelinová (AK MŠK ZH)

2000 a ml. – 800 m: 1. Peter Balogh (AK MŠK

1995 a ml. – 1800 m: 1. Lýdia Drahovská (ŠBR
Piešťany), 2. Martina Luptovská (Vyhne), 3. Lucia
Balážová (AK MŠK ZH)
1992 a ml. – 1800 m: 1. Denisa Čunderlíková
(Vyhne), 2. Petra Valentová (Vyhne), 3. Katarína
Kováčová (AK MŠK ZH)
1991 a st. – 1800 m: 1. Katarína Drahovská
(ŠBR Piešťany), 2. Zuzana Buchalová (AK MŠK ZH),
3. Marcela Kocholová (Bartošova Lehôtka)
Preteky na bicykli do vrchu
Kategória chlapcov, žiaci 1800 m: 1. Henrich
Hasch (CK MŠK ZH), 2. Nicolas Jelža (CK MŠK ZH),
3. Matej Truban (CK MŠK ZH)
Dorast 1800 m: 1. Samuel Šmondrk (CK MŠK
ZH), 2. Lukáš Vaš (CK MŠK ZH), 3. Karol Hasch (CK
MŠK ZH)
(mp)
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Žiarski atléti na vedúcich pozíciách v súťaži Grand Prix Slovensko
ATLETIKA

V rámci celoslovenskej atletickej súťaže mužov a žien Grand Prix Slovensko 2010 sú v súťaži
jednotlivcov na vedúcich pozíciách atléti MŠK
Žiar nad Hronom.
V aktuálnom hodnotení celonárodnej súťaže
si po 16 pretekoch najlepšie počína naša juniorka Karolína Čaklošová, ktorá vedie tabuľky hneď
v dvoch disciplínach – vo vrhu guľou (4 kg) s dosiahnutým počtom 24 bodov, keď jej na chrbát
dýchajú zatiaľ druhé Veronika Kaňúchová z Bardejova a Ivona Tomanová z Trnavy s počtom bodov 23 a v hode kladivom (4 kg) je Kaja jasným
lídrom tejto súťaže s dosiahnutým počtom bodov
32 pred svojou mladšou sestrou Soňou, ktorá je
na druhom mieste s počtom bodov 16.
Hod diskom vedie Iveta Tomanová z AK AŠK Trnava s počtom dosiahnutých bodov 45. Naša dorastenka Soňa Čaklošová je na veľmi peknom piatom
mieste. Doteraz nazbierala osem bodov.

Obidve sestry si počas celej doterajšej atletickej
sezóny držia stúpajúcu výkonnosť.
V súťaži mužov vedie náš junior Peter Kováč
tabuľky v behu na 1 500 m s počtom bodov
32 pred druhým Jaroslavom Szabom z Akademik
TU Košice s počtom bodov 27.
Všetci traja atléti si zabezpečili účasť ako jednotlivci vo finále GP Slovensko, ktoré sa bude konať
15. septembra v Trnave. Navyše, naše dievčatá spolu so Zuzkou Buchalovou nazbierali spolu 85 bodov, čo im zabezpečilo 12. miesto zo 42 atletických
klubov, ktoré sú v súťaži, a tým aj postup družstva
do celoslovenského finále. Pokiaľ budú financie
na to, aby sme mohli poslať do finále aspoň
10 dievčat, mohli by sme reálne dosiahnuť vo finále
ôsme miesto v súťaži klubov.
V súťaži jednotlivcov by mali Kováč a sestry Čaklošové potvrdiť svoje medailové pozície.
(mr)

KRYTÁ PLAVÁREŇ OTVORENÁ OD ZAČIATKU SEPTEMBRA

Keďže počasie nebolo v posledných dňoch prázdnin priaznivé,
žiarske plážové kúpalisko bolo už
od polovice augusta zatvorené. Naopak, krytá plaváreň je otvorená už
od 1. septembra.
S otvorením plavárne nastali aj
drobné zmeny. Plavecký klub má vyhradený priestor na tréningy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 14.30
do 16.30 hod. bez verejnosti. Ako
informoval vedúci krytej plavárne, Ján Žiak, na základe prieskumu
na webovej stránke mesta sa pripravuje ranné plávanie, ale zatiaľ iba v stredu
od 6-tej hodiny ráno. V prípade záujmu
sa počet dní môže upraviť. Ján Žiak:
„Od októbra sa bude v krytej plavárni
realizovať plavecký kurz pre začiatoč•Bazény
Pondelok
sanitárny deň do 14.00 hod.
14.00 – 16.30 hod. – plavecký klub MŠK
Žiar nad Hronom
16.30 – 20.00 hod. – verejnosť
posledný vstup o 18.30 hod.
Utorok
10.00 – 14.30 hod. – verejnosť
14.30 – 16.30 hod. – plavecký klub MŠK
Žiar nad Hronom
16.30 – 20.00 hod. – verejnosť
posledný vstup o 18.30 hod.
Streda
10.00 – 16.30 hod. – verejnosť
16.30 – 20.00 hod. – Relax ženy
posledný vstup o 15.30 hod.
Štvrtok
10.00 – 14.30 hod. – verejnosť

níkov od 5 rokov. Kurz bude trvať 12
hodín, vždy dvakrát týždenne. Cena
kurzu je stanovená na 30 eur, to znamená 2,50 eura za hodinu. Na jeden
kurz je však možné prijať maximálne
osem detí.“ Zatiaľ sú školenia naplánované na utorky a štvrtky, a to od
16.00 do 17.00 hodiny, pričom deväť
hodín strávia deti vo výukovom bazéne a tri hodiny v plaveckom. Naučia
sa tak základom plávania s možnosťou postupu do Plaveckého klubu
MŠK Žiar nad Hronom. Ak máte o kurz
pre svoje dieťa záujem, prihlásiť
sa môžete priamo v krytej plavárni u Moniky Gajdošíkovej alebo
na telefónnych číslach 672 24 61
a 0918 244 446.
(li)
14.30 – 16.30 hod. – plavecký klub MŠK
Žiar nad Hronom
16.30 – 20.00 hod. – verejnosť
posledný vstup o 18.30 hod.
Piatok
10.00 – 14.30 hod. – verejnosť
14.30 – 16.30 hod. – plavecký klub MŠK
Žiar nad Hronom
16.30 – 20.00 hod. – verejnosť
posledný vstup o 18.30 hod.
Sobota
10.00 – 20.00 hod.
posledný vstup o 18.30 hod.
Nedeľa
10.00 – 20.00 hod.
posledný vstup o 18.30 hod.
•Sauna – september
Streda
17.00 – 20.00 hod. – Relax ženy
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Peter Kováč a Karolína Čaklošová.
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Zverko štvornásobným majstrom Slovenska
CYKLISTIKA

Cyklistický klub TJ Slávia ŠŠ Kellys Trenčín
v spolupráci so Slovenským zväzom cyklistiky
a Obecným úradom v obci Lubina zorganizovali
v sobotu 28. augusta Majstrovstvá Slovenska
v časovke jednotlivcov do vrchu.
Po výborných výkonoch rozšírili cyklisti MŠK Žiar
nad Hronom svoju medailovú bilanciu na domácich šampionátoch o jednu zlatú, striebornú a dve
bronzové medaily.
Trať majstrovskej časovky viedla z obce Lubina
na vrchol Veľkej Javoriny v nadmorskej výške 920
m. n. m., ktorá merala 11 500 metrov. Ako prví sa
na trať náročnej časovky vydali mladší žiaci. Dĺžka
ich trate bola vzhľadom na vek skrátená na 4 900
metrov. Horúcimi favoritmi na zisk titulu majstra
republiky v tejto kategórii boli cyklisti MŠK Žiar nad
Hronom Henrich Hasch, vedúci pretekár priebežného poradia Slovenského pohára a objav sezóny
Adrian Foltán, tretí pretekár priebežného poradia
Slovenského pohára. Obaja podali na trati svoje
maximum, čo však nestačilo na víťazstvo. Ich premožiteľom sa stal časom 12:25 min. pretekár CyS
Žilina Juraj Michalička. Adrian Foltán získal striebro
a Henrich Hasch bronz. Aj ostatní mladší žiaci podali bojovný výkon a obsadili tieto miesta: Matej
Foltán 14., Juraj Marcibál 15. a Diana Vašová 16.
miesto.
Aj v kategórii starších žiakov, ktorí absolvovali
skrátenú časovku do vrchu na 6 500 metrov, mali
cyklisti MŠK Žiar nad Hronom horúceho favorita
v podobe trojnásobného majstra republiky Davida Zverka. Prekvapenie sa nekonalo. Zverko podal
na trati stopercentný výkon a časom 15:34 min.
zvíťazil. Po titule majstra Slovenska v horskej cyklistike a dvoch tituloch z cestnej cyklistiky získal
zaslúžene aj svoj štvrtý titul. Druhá priečka patrila
zverencovi trénera Velitsa z CK EPIC Dohňany Denisovi Baškovi, ktorý so stratou 1:38 min. obsadil
striebornú priečku. Bronz patril opäť cyklistovi MŠK
Žiar nad Hronom Jurajovi Bellanovi. Veľmi kvalitný
výkon na trati podal stále sa zlepšujúci starší žiak
Nicolas Jelža, ktorému patrila piata priečka. Výkony
tohto pretekára sú veľkým prísľubom do budúcna,
pretože v tejto kategórii štartuje aj v budúcej sezóne. Ostatní starší žiaci MŠK obsadili po priemernom

výkone nasledovné umiestnenia: Matej Truban
ôsme miesto, Karol Hasch štrnáste a Filip Gašpar
šestnáste miesto.
Kadeti absolvovali majstrovskú časovku do vrchu
až na vrchol Veľkej Javoriny, teda celých 11 500 metrov. Pre túto kategóriu to bola skutočne nesmierne
náročná časovka, hlavne od piateho kilometra, kde
na pretekárov čakali prudké 14 percentné stúpania
na značne nekvalitnej vozovke, ktorá bola vhodná
skôr pre horské bicykle. Víťazom tejto kategórie sa
prekvapujúco stal pretekár CK Spišská Nová Ves
Lukáš Fabian. Kadeti MŠK Žiar nad Hronom Lukáš
Vaš a Samuel Šmondrk podali opäť nepresvedčivý
výkon a skončili so značnou stratou na 21. a 23.
mieste.
V kategórii juniorov sa o prekvapenie postaral
domáci pretekár Slávie ŠŠ Kellys Trenčín Marek Michalec, ktorý časom 33:10 min. prekvapujúco zvíťazil pred úradujúcim majstrom republiky Jozefom
Mazáňom zo ŽP Šport Podbrezová. Junior MŠK Žiar
nad Hronom Dominik Zaťko obsadil svojím časom
16. miesto.
V nedeľu 29. augusta pokračoval Slovenský pohár v cestnej cyklistike mládeže cestnými pretekmi v Haluziciach. Trať pretekov viedla členitým
okruhom z Haluzíc do Bošáce a späť do Haluzíc.
Mladší žiaci absolvovali tri okruhy, spolu 16,5 km a
od úvodných kilometrov bolo jasné, že o víťazovi sa
rozhodne medzi pretekármi Žiliny a Žiaru nad Hronom. Štvorica „uprchlíkov“ Foltán, Hasch z MŠK Žiar
nad Hronom a Michalička, Person zo Žiliny zviedla
na trati veľký boj, z ktorého nakoniec vyšiel víťazne Adrian Foltán pred Jurajom Michaličkom. Tretiu
priečku obsadil Henrich Hasch a štvrtú Tomáš Person. So značnou stratou na víťaza prišli v peletóne
na 15. mieste Matej Foltán, na 16. mieste Juraj Marcibál a na 17. mieste Diana Vašová.
Starší žiaci absolvovali päť okruhov, teda 27,5 km
dlhú trať. Víťazom sa po samostatnom sólovom
úniku stal David Zverko z MŠK Žiar nad Hronom
pred Denisom Baškom z CK EPIC Dohňany. V značne rozdrobenom peletóne obsadili starší žiaci MŠK
Žiar nad Hronom tieto miesta: Juraj Bellan štvrté
miesto, Nicolas Jelža šieste, Matej Truban jedenáste, Filip Gašpar trináste a Karol Hasch štrnáste

miesto.
Kadeti absolvovali desať okruhov, čiže 55 km.
Víťazom tejto kategórie sa stal pretekár CyS Žilina
Martin Dubeň. Kadeti MŠK Samuel Šmondrk a Lukáš Vaš obsadili 17. a 24. miesto.
Veľmi pekný výkon podal v kategórii juniorov,
ktorí absolvovali 14 okruhov, teda 77 km, Dominik
Zaťko. Od úvodných kilometrov jazdil aktívne a neustále sa pokúšal uniknúť svojím súperom. Do cieľa
prišiel vo vedúcej skupine na desiatom mieste, no
za spôsob pretekania a túžbu po víťazstve si zaslúži
uznanie.
Do konca dlhodobej súťaže Slovenského pohára
mládeže 2010 zostávajú už len dve kolá, v ktorých
sa rozhodne o celkových víťazoch. Potešiteľná je
skutočnosť, že v kategórii mladších žiakov, ako aj
starších žiakov vedú cyklisti MŠK Žiar nad Hronom
Henrich Hasch a suverénny David Zverko. V hodnotení družstiev sú mladší žiaci MŠK Žiar nad Hronom
druhí a v starších žiakoch neohrozene vedú. V kategórii juniorov Dominik Zaťko kandiduje na miesto
v reprezentačnom výbere Slovenska pre sezónu
2011.
František Sitora

Víťaz Slovenského pohára v Haluziciach a
objav sezóny mladší žiak Adrian Foltán, tretí
Henrich Hasch.

