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V tomto čísle:
DNI JESENNEJ ČISTOTY

Už koncom septembra budú na území mesta Žiar nad Hronom a v Šášovskom Podhradí
umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Počas
Dní jesennej čistoty sa opäť môžete zadarmo
zbaviť odpadu. Tento rok sú navyše pripravené
aj sprievodné podujatia. Strana 4.

Rekonštrukcia námestia pokračuje aj na Ulici
Š.Moysesa, stromy sa presadili na Etapu

PREDSTAVUJEME VÍŤAZA
CITY FEST CHALLENGE 2010

s
Foto: Ivan Holic
Je mladý, je talentovaný a je náš. Karol Hogh,
27-ročný Žiarčan, ktorého mnohí poznajú
pod umeleckým menom MuloSun. Víťaza prvého ročníka súťaže City Fest Challenge predstavujeme na 7. strane.
NOVÁ PALUBOVKA V ŠPORTOVEJ HALE

Keďže pôvodná palubovka už nespĺňala požiadavky, mesto sa ju rozhodlo zrenovovať. Aká
je celková suma novej palubovky sa dozviete
na strane 2.
VYHODNOTENIE FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

Od 15. júna do 31. augusta ste sa mohli zapojiť
do fotografickej súťaže Leto v Žiari. Podmienkou
bolo zachytiť na fotografiách leto či letné radovánky v meste. Meno víťaza nájdete na strane 3.

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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Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Investícia do vašej budúcnosti“
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Nová palubovka
v športovej hale

Stromy z Ulice Š. Moysesa sa presadili na Etapu
Projekt Revitalizácia centrálnej mestskej
zóny je v plnom prúde už niekoľko mesiacov.
Vo štvrtok 9. septembra začali stavebné práce aj
na časti Ulice Š. Moysesa.
V rámci projektu sa na tejto ulici zrekonštruujú chodníky, asfalt nahradí nová dlažba. Rovnako ako aj na námestí, aj tu sa vysadí nová zeleň.
Marcela Gendiarová, odbor životného prostredia: „Chceme dosiahnuť jednotnú líniu vysadených stromov. V tejto časti ulice boli vysadené
jasene a o kúsok vyššie, ako aj v ďalšej časti Ulice
Š. Moysesa (pod námestím) sú vysadené krásne
veľkolisté catalpy. A práve catalpami nahradíme
aj spomínané jasene a dosiahneme tak jednoliatu
aleju.“ Osem pôvodných jaseňov však bolo presa-

dených do iných častí mesta. „Tri z nich sme presadili do areálu detského ihriska Vetrík a päť išlo
do vnútroblokového priestoru medzi ulicami Vansovej a Rázusovej. Niektoré dreviny z námestia
postupne presádzame do častí mesta, kde chýba
vzrastlá zeleň. V lete sme takto presadili viacero
kríkových porastov na sídlisko Pod vršky a všetky
sa zatiaľ ujali,“ vysvetlila ďalej Marcela Gendiarová. Okrem spomínaných catalp pribudnú na Ulici
Š. Moysesa aj lipy s malou korunou. Ako na záver
spresnila Gendiarová, tie sa vysadia v časti medzi
dvoma vozovkami a pribudne k nim aj šesť hrabov,
ktoré budú pred mestským úradom. Zároveň sa
pod stromy nasadia cibuľoviny, levanduľa, okrasné
trávy, tisy či krušpány.
(li)

Foto: jž.
V športovej hale máme novú palubovku.
Mesto pristúpilo k jej rekonštrukcii aj z toho
dôvodu, že pôvodný protišmykový náter už
bol značne opotrebovaný.
Ako nás informoval Ján Žiak, hlavným dôvodom bolo, že stará palubovka už bola opotrebovaná a jej rekonštrukcia bola nevyhnutná.
Keďže sa už na nej šmýkalo, dochádzalo tu
k nebezpečným pádom hráčov. Od 1. októbra
tohto roku sa všetky súťaže Slovenskej basketbalovej asociácie budú hrať v súlade s novými
pravidlami FIBA a na ihriskách, kde bude zmenený tvar vymedzeného územia a posunutá
čiara trojkového hodu na 6,75 metra.„Vzhľadom
k tomu, že v športovej hale hrávajú majstrovské
zápasy juniori a muži, museli sme basketbalové
ihrisko upraviť v zmysle pokynov a nových pravidiel Slovenskej basketbalovej asociácie. Som
rád, že mesto Žiar nad Hronom našlo finančné
prostriedky zo svojho rozpočtu a mohli sme tak
palubovku haly obnoviť. Teraz už spĺňa všetky
požadované parametre,“ dodal Ján Žiak.
Mesto Žiar nad Hronom vyhlásilo na rekonštrukciu verejnú súťaž. Na základe cenovej ponuky sa rozhodlo pre firmu z Močenka, ktorá
zrealizovala všetky rekonštrukčné práce. Tie sa
uskutočnili ešte počas augusta. Rekonštrukcia
vo výške 9 855 eur bola hradená z rozpočtu
mesta.
(li)
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Hodová svätá omša v Horných Opatovciach
Najväčšou a jedinou kultúrnou pamiatkou, ktorá
ešte pripomína obec Horné Opatovce, je monument opusteného Kostola sv. Vavrinca. A práve
v ňom sa v sobotu 4. septembra konala aj tradičná
hodová svätá omša. Opäť sa jej zúčastnili rodáci
a pamätníci tejto zaniknutej obce. Keďže dnešné
Horné Opatovce sa nachádzajú v katastri Žiaru
nad Hronom, nechýbal ani primátor mesta Ivan
Černaj, ktorý vyzdvihol aktivitu rodákov zaniknutej obce. Ivan Černaj: „Je úžasné, keď ľudia, ktorí
pred rokmi museli odísť zo svojich domovov, nezabudli na svoje korene a neustále si pripomínajú,
odkiaľ pochádzajú. Občianske združenie Horné
Opatovce, ktoré sväté omše v Horných Opatovciach organizuje, je mimoriadne aktívne. Každý rok
organizuje viacero podujatí, stará sa o tunajší kos-

tol a o celkovú pamiatku Horných Opatoviec.“
História zaniknutej obce Horné Opatovce siaha
až do roku 1075. Pre obec bol tragický rok 1953,
kedy sa začalo s výstavbou hlinikárne. Splodiny
zastaranej výroby znemožnili život najprv včelám, dobytku, stromom a následne sa zhoršoval
zdravotný stav obyvateľov. Čierny popol prikrýval
dedinu, ľudí a prírodu. Vláda ČSSR preto v roku
1960 rozhodla o likvidácii obce a v roku 1969 bola
vyškrtnutá z mapy Slovenska. Vysťahovať sa muselo 1380 obyvateľov z 228 domov, čo trvalo takmer
10 rokov. V roku 1995 si Opatovčania postavili
pamätník miniatúrou obce v mramorovej makete a v roku 1998 obnovili pamätný drevený kríž
na ceste do Sklených Teplíc.
(li)

LETO V ŽIARI - VÝSLEDKY FOTOSÚŤAŽE

Víťazná fotografia - Panoráma.
Počas celého leta ste sa mohli zapojiť do fotografickej súťaže Leto v Žiari. Každý, kto poslal fotografiu na tému leto či letné radovánky, bol zaradený do hlasovania o vecné ceny. Podmienkou
bolo fotografovanie objektov situovaných v meste
Žiar nad Hronom, v Parku Štefana Moysesa alebo

na Hrade Šášov, a to od 15. júna do 31. augusta.
V stanovenom termíne prišlo do súťaže 21 fotografií. Autorkou víťaznej fotografie č. 9 pod názvom
Panoráma“ je Anna Kopisová. Víťazka si svoju cenu
môže vyzdvihnúť v redakcii Mestských novín, budova „Bieleho domu“, 6. poschodie.
(r)

Mladí začali skrášľovať podchod
Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s neformálnou skupinou Talent už začalo so skrášľovaním podchodu na Ulici SNP. Neformálna skupina Talent získala na realizáciu projektu pod
názvom Krajšia cesta 6 150 eur z programu Mládež v akcii – Iuventa (mládežnícka iniciatíva).
Ako nás informovala Erika Rašlíková, koordinátorka práce s mládežou, projekt by mal byť postupne
zrealizovaný do konca septembra. „V súčasnosti
sú už nakreslené základné prvky, ku ktorým ešte
pribudnú dominanty mesta. Hlavný motív bude
zachytávať život v meste, mladých ľudí a to, čomu
sa venujú vo svojom voľnom čase,“ spresnila Erika
Rašlíková. Neformálnej skupine Talent pomáhajú
pri realizácii dobrovoľníci zo Základnej umeleckej
školy Zity Strnadovej-Parákovej, a tiež mladí grafiťáci. Hlavným cieľom projektu je podporiť a zvýšiť
participáciu mladých vo veku 14 až 30 rokov na živote mesta, umožniť im realizovať sa a ukázať svoje
nadanie. „Na konci projektu bude aj neformálne
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vzdelávanie mladých, počas ktorého spoločne vytvoria reportáž alebo krátky dokument o zrealizovanom projekte,“ dodala koordinátorka. Grafický
návrh bude realizovaný na ploche 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)

noviny.ziar.sk

OBČIANSKY PANEL – INTEGRÁCIA
A RÔZNORODOSŤ
VO VZDELÁVANÍ V EURÓPE

Podujatie s názvom Občiansky panel je súčasťou projektu, ktorý rieši integráciu a rôznorodosť vzdelávania v Európe. O to, aby sa myšlienka projektu šírila aj na pôde nášho mesta, sa
postarala Nadácia Škola dokorán v spolupráci
s mestom Žiar nad Hronom,
Eva Končoková, výkonná riaditeľka Nadácie Škola
dokorán: „Zmyslom celého projektu je, aby sa našla metodika, ktorá dokáže sprístupniť hlas tých,
ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. Projekt je
určený predovšetkým mládeži, ktorá nemá prístup
k vzdelávaniu. Prvýkrát sme vybrali cestu občianskej panelovej diskusie, kde má cieľová skupina
možnosť vyjadriť sa k daným témam, ako napríklad
– čo sú najväčšie prekážky v tom, aby sa dostali ku
kvalitnému vzdelávaniu. V závere je dôležité dosiahnuť, aby ich hlas prišiel až do Bruselu. Cieľová
skupina sa musí naučiť povedať svoje názory, aké
sú podľa nich riešenia a čo im vo vzdelávaní bránilo. Môžu tak potom ovplyvniť celkovú politiku
Európskej únie a existujúce financie by mali ísť tým
správnym smerom.“ Občiansky panel preukázal
charakteristické znaky miestnych aktivít, konkrétne
skúsenosti ľudí z marginalizovaných (okrajových
či diskriminovaných) skupín a špecifické záujmy
cieľových skupín. Cieľom stretnutia bolo zlepšenie
učebných výsledkov, zvýšenie školskej úspešnosti
mládeže s obmedzeným prístupom ku kvalitnému
vzdelávaniu, s dôrazom na deti a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Účastníci si položili
aj také otázky ako: aké prekážky musia deti a žiaci
z týchto rómskych komunít prekonávať v procese
vzdelávania alebo čo je potrebné urobiť pre úspešné vzdelávanie a uspokojovanie potrieb rómskych
detí v materskej, základnej či strednej škole. Marta
Mergová, vedúca odboru školstva a športu: „Vďaka tejto konferencii máme nové nápady, či návrhy, ktoré nám pomôžu ďalej zdokonaľovať prácu
v tejto oblasti. My v meste máme školskú politiku
zameranú aj na oblasť detí z rómskej komunity
a venujeme sa jej dlhodobo. Naozaj budem veľmi
rada, keď dostaneme ďalšie podnety, ktoré nám
pomôžu prácu skvalitňovať a robiť pre tieto deti
niečo viac tak, aby v oblasti vzdelávania dosahovali
čo najlepšie výsledky. Ide nám naozaj aj o to, aby
rómske deti automaticky nekončili v špeciálnych
školách, pretože po rozumovej stránke nie sú iné
ako bežné deti. Skôr sú sociálne zanedbané, nemajú podmienky na rozvoj a absencia v starostlivosti
o dieťa v predškolskom veku mnohokrát spôsobuje
to, že je dieťa ohodnotené ako rozumovo zaostalejšie. Potom skončí v špeciálnej škole, no nie všetky
deti tam naozaj patria.“
Diskusie sa zúčastnili zástupcovia rómskej komunity, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, odborníci pracujúci v školstve, učitelia, etnológovia
a experti z oblasti legislatívy.
Medzinárodný projekt je financovaný z fondov
Európskej únie. Okrem Slovenska sa ho zúčastňujú aj štáty ako Severné Írsko, Nemecko a Rakúsko.
Cieľom žiarskeho stretnutia bolo získať dostatočné
množstvo informácií priamo od ľudí, ktorých sa
daná problematika týka. Závery zo stretnutia budú
prezentované v rámci verejného vypočutia v Bruseli.
(li)
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Sprievodné aktivity
DNÍ JESENNEJ ČISTOTY 2010

Mesto Žiar nad Hronom
organizuje počas Dní jesennej čistoty aj sprievodné aktivity – akcie, ktorých
cieľom je zvýšenie environmentálneho povedomia
občanov a mládeže nášho
mesta, ako aj aktívne zapojenie sa žiakov žiarskych základných škôl do problematiky životného prostredia
prostredníctvom vyhlásenej súťaže.
Školám boli doručené presné informácie a propozície k jednotlivým súťažiam:

•výtvarnej pod názvom „Čisté, zdravé a pekné
mesto očami detí“,
•literárnej pod názvom „Robíme mesto krajším“,
•propagačnej – súťaž o najkrajšiu triednu
nástenku so zameraním na ochranu životného
prostredia.
Všetky práce prihlásené do súťaže bude hodnotiť
komisia, menovaná primátorom mesta, a najlepšie
práce budú odmenené drobnými vecnými cenami.
Vybrané práce budú súčasťou Výstavy odpadového
hospodárstva.
Žiaci, ktorí majú záujem zapojiť sa do súťaže, dostanú všetky informácie na svojich školách, pro-

pozície si môžu nájsť aj na webovej stránke mesta
www.ziar.sk.
Všetkých, ktorých zaujímajú informácie o odpadovom hospodárstve, separácii, recyklácii a opätovnom využití odpadu v našej spoločnosti a vo svete,
zberných vozidlách, ktoré využíva naše mesto, odpadových nádob, ktoré sa využívajú v odpadovom
hospodárstve, a iných zaujímavostiach, srdečne
pozývame na Výstavu odpadového hospodárstva
v priestoroch MsKC v Žiari nad Hronom v dňoch
od 4. do 15. októbra v čase od 10.00 – 18.00 hod.
(li)

DNI JESENNEJ ČISTOTY 2010

Kedy:

24.9.2010 – 2.10.2010
9.00 – 18.00 hod.
Kde:
Na území mesta Žiar nad Hronom
a mestskej časti Šášovské Podhradie.
Čo: V termíne od 24. septembra do 2. októbra
2010 bude mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom,
a. s., zabezpečovať rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov počas Dní jesennej čistoty.
Čo áno: Tieto kontajnery budú určené na ukladanie objemných odpadov (odpad, ktorý sa kvôli
svojim rozmerom nezmestí do klasických zberných
nádob), drobných stavebných odpadov (odpad,
ktorý vzniká z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou), šatstva a textílií.

Čo nie: zmesový komunálny odpad, separované zložky odpadu (odpad z veľkokapacitných
kontajnerov je ukladaný na skládku, separované
zložky odpadu sa zhodnocujú), pneumatiky
(patria do mobilnej zberne), bioodpad (zhodnocuje sa v kompostárni, odvoz je zabezpečený
obyvateľom mesta bezplatne počas celého roka
podľa harmonogramu), nebezpečné odpady
a elektroodpad, ktoré budú môcť občania nosiť bezplatne do zberného dvora i do mobilnej
zberne. Tá bude počas Dní jesennej čistoty 2010
rozmiestnená na 11 stanovištiach na území celého mesta. Pri odovzdaní nebezpečného odpadu
a elektroodpadu je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom.
Bližšie informácie a presný rozpis stanovíšť veľ-
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kokapacitných
kontajnerov ako aj mobilnej zberne získate
na Mestskom úrade, Odbor
životného prostredia, tel. číslo: 678 71 24 alebo
na bezplatnej Zelenej
linke 0800 500 501, alebo na webovej stránke
mesta www.ziar.sk,
a tiež na informačnej tabuli Mestského úradu
a v Mestských novinách.
Žiadame občanov, aby do kontajnerov ukladali
iba odpad, na ktorý sú určené.
Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí vyčistiť naše mesto, naše domácnosti, dvory a že aj
vďaka vám budeme spolu tvoriť lepšie a čistejšie
miesto pre náš život.
OŽP
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Centrum voľného času je tu pre vás

Už niekoľko rokov zamestnanci Centra voľného času v Žiari nad Hronom pripravujú otvorenie školského roka pre deti a rodičov netradičným spôsobom, kedy sa premenia na rôzne
rozprávkové bytosti. Inak tomu nebolo ani tento
školský rok. Helena Gáfriková, riaditeľka CVČ:
„Od 8. do 10. septembra sa zamestnanci centra
stali známymi mušketiermi a navštívili materské a
základné školy, pôsobiace v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. Deti, učitelia i rodičia
tak mohli obdivovať pekné kostýmy, ale hlavne zaujímavé aktivity, ktoré mušketieri pripravili deťom.
Vyrábali sa mušketierske kordy, pripravená bola
prekážková dráha, práca s modelovacou hlinou.
Asi najzaujímavejšou novinkou bola stepmánia
na DDR tanečných podložkách, ktorú si vyskúšali
nielen deti, ale aj dospelí. Stepmánia bude novým
záujmovým krúžkom, do ktorého sa vaše deti môžu
prihlásiť.“

Centrum voľného času sa chce aj takýmto spôsobom priblížiť verejnosti v meste a informovať
o svojich záujmových krúžkoch na školský rok
2010/2011. Ak sa prihlási dostatočný počet detí,
činnosť krúžkov začína už v mesiaci september.
Okrem krúžkovej činnosti pripravuje centrum aj
tvorivé dielne, rôzne zábavné podujatia (aj súťažného charakteru), organizuje postupové súťaže
predmetových olympiád a ponúka svoje služby
deťom i rodičom po celý kalendárny rok. Priestory
Centra voľného času v našom meste sú pripravené na nový školský rok a kolektív „mušketierov“ už
na vás čaká...
(li)

ZARIADENIE NA ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADOV ŽIAR NAD HRONOM
– ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 37, ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
zákona) oznamuje verejnosti, že Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR doručilo mestu Žiar nad Hronom
ako dotknutej obci v zmysle § 37 ods. 4 zákona
záverečné stanovisko k činnosti: „Zariadenie
na zber a zhodnocovanie odpadov Žiar
nad Hronom“ navrhovateľa Zberné suroviny, a. s.,
Kragujevská 3, 010 01 Žilina.
UPOZORNENIE

pre poberateľov prídavku na dieťa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, pracovisko v Žiari nad Hronom
so sídlom na Ul. SNP 122 v Žiari nad Hronom,
upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa, aby
v termíne do 22.9.2010 predložili školou potvrdené tlačivo Potvrdenie o návšteve strednej
alebo vysokej školy za deti, ktoré do 31.8.2010
dovŕšia vek 16 rokov.
Tlačivo je uverejnené na stránke www.employment.gov.sk -(Dávkový informačný ser-
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Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona sa odporúča
realizácia navrhovanej činnosti za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených
v kapitole VI/3 záverečného stanoviska.
Do uvedeného záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo
na vlastné náklady zhotoviť kópie každý pracovný deň v čase od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa
č. 46, I. poschodie, číslo dverí 6.
(r)
vis (DIS) -Vzory žiadostí Potvrdenia -Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely prídavku na dieťa).
Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu prevziať aj osobne na úrade každú stredu v čase
od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.
Ak dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok
na dieťa, v školskom roku 2010/2011 nebude pokračovať v štúdiu, je potrebné oznámiť
túto skutočnosť a predložiť doklady týkajúce
sa skončenia štúdia, resp. pracovnú zmluvu, ak
dieťa po skončení štúdia nastúpilo do zamestnania.
(r)
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OZNAM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom
na Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať časť nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Žiaru nad Hronom na základe geometrického
plánu č. 35300060-22/2010, úradne overeného Správou katastra v Žiari nad Hronom dňa
30.07.2010, a to pozemku vytvoreného z pôvodnej CKN parcely č. 1459/1, vedenej ako trvalý trávny porast o celkovej výmere 1075 m2,
zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, a to:
novovytvorenej CKN parcely č.1459/8 – trvalý
trávny porast o celkovej výmere 99 m2.
Uvedený pozemok sa nachádza v zastavanom
území mesta Žiar nad Hronom na Ul. Partizánskej pri objekte prevádzky Pneuservis. Bližšie
informácie záujemcovia získajú na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom – Odbor správy majetku mesta.
Minimálna kúpna cena je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 32/2010, ktorý bol
vypracovaný znalcom Ing. Miriam Hriňovou
dňa 13.7.2010 vo výške 10,85 €/m2.
Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
Záujemcovia môžu doručiť svoje cenové ponuky najneskôr do 30.09.2010 do 15.30 hod.
na Mestský úrad – Odbor správy majetku mesta č. dverí 15 v uzatvorenej obálke s nadpisom
„ponuka pozemok lokalita Ul. Partizánska – neotvárať“.
Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu ponuku.
OSMM

ŠTATISTIKA KRÁDEŽÍ VLÁMANÍM
A DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI
ZA 36. TÝŽDEŇ

Počas 36. týždňa bolo v Banskobystrickom
kraji zaznamenaných celkom 35 krádeží vlámaním, pričom páchatelia spôsobili škody za viac
ako 27-tisíc eur. V tomto týždni sa páchatelia
vlámali do 2 chát, 11 áut a 3 obchodov a reštaurácii. Najviac vlámaní bolo zaznamenaných
v okresoch Brezno a Lučenec, kde v obidvoch
okresoch došlo počas minulého týždňa k 9 prípadom krádeží vlámaním. Na území kraja sa
uplynulý týždeň stalo 41 dopravných nehôd,
pri ktorých sa 5 osôb zranilo ťažko a 18 osôb
utrpelo ľahké zranenia. Hmotné škody sa odhadujú na 197-tisíc eur.
(r)

6

PUBLICISTIKA

FIRST LEGO League už aj v Žiari nad Hronom

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom už
štvrtý rok organizuje zaujímavé aktivity technického zamerania v rámci projektu ProTech,
ktorý poznajú deti materských a základných
škôl, ale aj rodičia v Žiari nad Hronom. Jednou
z aktivít je aj súťažná prehliadka Mladý Technik,
počas ktorej môžu žiaci tvoriť rôzne diela v niekoľkých kategóriách a autor najlepšej práce získa titul Mladý Technik.
Helena Gáfriková, riaditeľka CVČ: „V tomto roku
boli na prehliadku pozvaní hostia – zástupcovia
Prvej Lego ligy na Slovensku, a to v spolupráci
s Nadáciou pre deti Slovenska. Žiaci žiarskych škôl
a ich pedagógovia tak mohli vidieť výsledky práce
súťažného tímu Lego ligy – naprogramovaného
robota postaveného z Lego stavebníc. Takto sa
zrodila myšlienka vytvoriť podmienky pre žiarske
deti, aby sa do najväčšej robotickej súťaže pre žiakov základných škôl na svete mohli zapojiť aj oni.“
V úzkej spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska
a zástupcami First Lego Leaugue (FLL) zorganizovalo v stredu 8. septembra žiarske CVČ školenie
trénerov súťažných tímov. Ako ďalej informovala
Helena Gáfriková, účastníkmi boli učitelia základ-

ných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar
nad Hronom, informatici a rodičia i žiaci, ktorí sa
už zaregistrovali ako súťažné tímy. „Mesto Žiar
nad Hronom finančne podporilo základné školy zakúpením Challenge setu. Nadácia pre deti Slovenska zase podala pomocnú ruku našim zaregistrovaným tímom a zapožičala im prvé stavebnicové
súpravy za podmienky, že sa tím zapojí do súťaže,“
doplnila informácie riaditeľka CVČ.
Súťaž je určená pre deti od 10 do 16 rokov, pričom
súťažný tím tvorí 5 – 10 detí a tréner, ktorým môže
byť učiteľ, ale aj aktívny rodič či dospelý študent
(súrodenec). Deti sa naučia stavať a programovať
roboty, stanú sa výskumníkmi, naučia sa pracovať
v tíme, porovnajú si na súťaži svoje vedomosti s rovesníkmi z iných miest a v prípade víťazstva môže
tím postúpiť na medzinárodnú súťaž. „Na školení
trénerov si všetci zúčastnení mohli vyskúšať priamo postavenie robota či programovanie, ale dôležité boli aj otázky a odpovede, na základe ktorých
sa tréneri môžu pustiť do práce so svojimi žiakmi.
Lektorom školenia bol Pavel Petrovič, zástupca FLL
pre Bratislavský región,“ spresnila na záver Helena
Gáfriková.
(li)

V prípade, že máte o takúto platenú službu záujem, neváhajte a kontaktujte pracovníčku mestského úradu na telefónnom čísle:
045/678 71 44 alebo e-mailom na: maria.simegova@ziar.sk. Službu je možné objednať si už
od septembra, žiadosti o zabezpečenie takejto
služby preto posielajte s týždenným predstihom.
V nevyhnutných prípadoch môžu byť vybavené aj neočakávané objednávky – poslané tesne
pred výkonom služby.
(r)

TERMÍN DRUHEJ SPLÁTKY MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Mestský úrad v Žiari nad Hronom, Odbor životného prostredia oznamuje platiteľom miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad na území mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú povinnosť uhradiť tento poplatok za rok 2010 v dvoch splátkach, aby druhú
splátku poplatku uhradili v termíne najneskôr

HĽADÁM DOMOV
Srnčí ratlík
Tento ustráchaný drobec má
9 mesiacov. Je to psík – srnčí ratlík, ktorý by potreboval čo najskôr k niekomu do teplého bytu,
kde si bude „vo svojom“ užívať
po boku milujúceho majiteľa.
Kríženec
Táto 2-ročná fenka je pravdepodobne krížencom sibírskeho
huskyho, je vyššieho vzrastu. Je
to „raketa“, ktorá miluje pohyb.
V prípade záujmu vieme zabezpečiť a zafinancovať sterilizáciu.
Kríženec 2
Toto šteniatko má asi 2 mesiace. Je to malá veselá guľka, ktorá
u nás čaká na svojho majiteľa.
Fenka bude v dospelosti skôr
menšieho vzrastu.
Jazvečík
Tento ročný krásavec je čistokrvný jazvečík hrubosrstý, volá
sa Boro (aspoň podľa záznamov
z plemennej knihy, na základe
vytetovaného čísla v pravom
ušku). Hliadka Mestskej polície
Žiar nad Hronom ho našla 16.8. nad obcou Lutila,
počas záplav, ktoré postihli okolie Žiaru. Odvtedy
čaká na svojho majiteľa u nás. Ak ste ho spoznali a
viete komu chýba, posuňte informácie a pomôžte
nám vrátiť Bora jeho pôvodnému majiteľovi.
Kríženec 3
Táto krásna fenka je pravdepodobne krížencom staforda a
mastifa. Má asi 4 roky, je mohutnej postavy. Zatiaľ trošku bojazlivá a k ľuďom skôr nedôverčivá.

OPATROVANIE DETÍ PRIAMO VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI

Mesto začne od novembra poskytovať novú
službu – opatrovanie detí priamo u vás doma,
tzv. babysitting. Túto službu si však môžete
objednať už teraz.
Ak si budete potrebovať vybaviť neodkladné
záležitosti, navštíviť lekára, ísť do práce alebo sa
jednoducho ísť iba zabaviť, nakúpiť či navštíviť
kino, o vaše dieťa bude postarané priamo vo vašej domácnosti – v prostredí, ktoré dieťa dôverne
pozná.

21. septembra 2010 | Mestské noviny

do 30. septembra 2010. Poplatok je možné uhradiť na účet správcu dane č. 4005562844/7500
alebo do pokladne správcu dane (poverenému
zamestnancovi mesta) na vysunutom pracovisku
mesta Žiar nad Hronom na Ul. SNP č. 131 v Žiari
nad Hronom (areál spoločnosti Technické služby –
Žiar nad Hronom, a. s.).
(r)
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Kríženec 4
Asi ročná fenka nižšieho vzrastu, ktorá je zatiaľ k cudzím ľuďom nedôverčivá, ale s ostatnými psíkmi si rozumie. Ľudí, ktorí
jej prejavia lásku, si určite rýchlo
obľúbi. Je vhodná skôr na stráženie domu.
Informácie o adopcii opustených psíkov umiestnených v žiarskom útulku nájdete na webovej
stránke mesta (mesto-samospráva-mestská polícia-útulok pre psov).
V prípade záujmu o adopciu psíkov môžete kontaktovať Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737.
Chcete pomôcť psíkom?
Ak chcete pomáhať psíkom zo žiarskeho útulku, môžete v rámci zbierky prispieť ľubovoľným
finančným príspevkom do pokladničiek nachádzajúcich sa v chovateľských predajniach v Žiari
alebo vo veterinárnej ambulancii MVDr. Michala
Beláka. Prispieť môžete aj na číslo účtu OZ Strážni
anjeli, ktoré vzniklo za účelom pomáhať žiarskemu útulku – č. ú.: 270 892 7951/0200. Psíkom
však pomôžete aj tak, že im darujete krmivo,
maškrty, matrace, psie búdy a podobne.
(r)
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MuloSun – objav City Fest Challenge

Autorka portrétu: Ala „Sija“ Janáková.
MuloSun je jedným z troch víťazov súťaže City
Fest Challenge 2010, ktorú po prvýkrát v tomto
roku zorganizovalo Mestské kultúrne centrum
v Žiari nad Hronom. Súťaže sa mohli zúčastniť
amatérske hudobné skupiny z nášho regiónu,
ktoré ešte nemali nahraný a vydaný vlastný oficiálny album. Rovnako tak nemohli mať zmluvu
so žiadnou agentúrou. Nemenej dôležitou podmienkou bolo aj produkovanie vlastnej tvorby
moderných žánrov.
Hudba ho sprevádza celým životom
Za exoticky znejúcim umeleckým pseudonymom MuloSun sa skrýva 27-ročný Žiarčan Karol
Hogh. Ako nám prezradil, piesne si vo veľkej väčšine skladá sám, iba občas mu s niektorými pomôže kamarát. Aj to však iba po počítačovej stránke,
tzv. mastering. „Ako dieťa som chodil do Ľudovej
školy umenia. Sedem rokov som hrával na akordeón a chodil som aj na hodiny spevu,“ približuje
na úvod Karol. Prišlo však obdobie, keď sa s hudbou na určitý čas rozlúčil a rozhodol sa pre šport.
„Dal som prednosť basketbalu. Dodnes si to vyčítam, podľa mňa to bola najväčšia chyba, akú som
v živote urobil. Neľutujem, že som sa venoval športu, no mrzí ma, že som nepokračoval v štúdiu, či už
spevu, alebo napríklad aj hre na akordeón. Bolo
to však v období, keď sa mi deti posmievali, že
spievam, že chodím na súťaže... Poznajú to určite
viacerí, veď mnohí zanechajú to, čo majú radi iba
kvôli nátlaku okolia. A deti zvlášť. Preto ma mrzí, že
som dal na názor druhých,“ priznáva. Pritom už ako
dieťa absolvoval niekoľko vystúpení v rámci umeleckej školy, nechýbali ani rôzne súťaže. „Nechcem
sa chváliť, ale vždy som skončil na prvých miestach.
Ja som si vlastne spieval vždy a všade. Hudba ma
jednoducho sprevádza po celý život.“ Okrem skladania piesní – textov i hudby – a spievania hrá
Karol aj na klávesoch. Ako poznamenáva, určite je
to v jeho piesňach počuť. A aký štýl hudby vlastne
produkuje? „Vraj je to komercia, akási všehochuť.
Sám to neviem presne definovať. Najlepšie to posúdia sami ľudia, keď si moju tvorbu vypočujú.“ Ako
však neskôr priznáva, v jeho hudbe je aj kúsok rapu.
„Nie však taký ten typický, kde nechýbajú nadávky.
To nie. Texty je ale potrebné viackrát si ich vypočuť,
pretože málokto na prvé počutie pochopí, čo nimi
chcem povedať. Sú to piesne na viac vypočutí.“ Každý jeden text podľa Karola niekomu niečo povie.
Napríklad, keď sa niekomu stane niečo zlé v živote,
texty jeho piesne ho povzbudzujú, posúvajú ďalej
a sľubujú, že všetko bude v poriadku, netreba sa
vzdávať. Samozrejme, nemôžu chýbať ani zaľúbe-

né pesničky, asi ako v repertoári každého umelca.
„Hudba u mňa málokedy prehlušuje texty. Povedal
by som, že celé to stojí na textoch, tie sú zatiaľ najpodstatnejšie.“ „Zatiaľ“ hovorí zámerne, pretože štýl
hudby, ktorej sa venuje, je tiež zmesou elektroniky.
Hudbu k piesňam dotvára v počítači. Podľa vlastných slov však zatiaľ nie je na takej úrovni, ako by
chcel. „Všetko je to, ako asi všade, o peniazoch. Zatiaľ ich nemám, a tak si nemôžem dovoliť robiť takú
hudbu, ako by som naozaj chcel. Veď najlacnejší
softvér, ktorý by som na finálne produkovanie potreboval, stojí približne päťtisíc eur,“ šokuje cenou
Karol, ale zároveň dodáva: „Čiže keď sú peniaze,
ktoré sa zároveň skĺbia s talentom, výsledok podľa
mňa určite stojí za to. Je to ako keby ste pustili pesničku cez ekvalizér a napríklad by ste zosilnili basy,“
zasväcuje nás Karol. Pri otázke, či má nejaký vzor,
chvíľu rozmýšľa. Nakoniec predsa len povie dve
mená. „Müller a Moloko, jednoznačne.“ Aj preto je
veľmi zvedavý na novú tvorbu Jany Kirschner, ktorá v súčasnosti spolupracuje práve s producentom
britského elektronického popového dua.
Čas, ktorý potrebuje Karol na zloženie pesničky, je
rôzny. „Je to o nápade. Treba ho zachytiť, potom sa
s ním pohrám. Ale zložil som pesničky aj tak, že som
si povedal, že idem niečo zložiť a bolo.“ V súčasnosti má vo svojom archíve už 14 pesničiek, ktoré sa
však nechystá vydať. Dôvodom sú opäť peniaze.
„Nemám na ich úplné dokončenie, aby som s nimi
bol stopercentne spokojný, spomínaný softvér. Nápady sú, melódia je, pesničky tak isto. Čiže už „iba“
softvér,“ hovorí s úsmevom.
Hudba je pre neho zatiaľ iba koníček, venuje
sa jej dva a pol roka
Skôr ako začal tvoriť piesne, venoval sa básňam.
„Na internete som si našiel stránku básnikov, kde
som „zavesil“ aj tie svoje. Samozrejme, potešilo ma,
keď som videl, že je o ne záujem, že ich ľudia komentujú a sú na ne ohlasy.“ A práve to Karola začalo poháňať dopredu. „A nemôžem zabudnúť ani
na priateľku. Keď videla, že mám s básňami úspech,
začala ma povzbudzovať – prečo by si to nemohol
skúsiť aj s klávesmi. Bol to určite krok do neznáma,
ale stála pri mne. Nehovorím, že rodičia nie, ale tí
sú skôr takí, že hovoria: nie, neexperimentuj, len sa
uč. No ja som vykročil tou druhou cestou a to mi
pomohlo.“ Verejnosť pritom zatiaľ počula asi osem
Karolových pesničiek. Dostali sa k nemu už aj nejaké ohlasy, samozrejme, aj také, ktoré nie sú iba
od priateľov a známych. „Veľmi dôležité je, keď sa
idem s takouto elektronickou hudbou predať, aké
bude ozvučenie. Keď niekde vystupujem, kde to
ozvučenie nie je dobré, stráca, pochopiteľne, pesnička na kvalite. Na City Feste boli profesionáli,
tam to bolo naozaj super ozvučené. A tam aj bola
odozva, že sa ľuďom hudba páčila. Vystupoval som
po Robovi Šimkovi a jeho kapele. Najprv sa iba prizerali, potom som ich zaujal, začali počúvať a nakoniec Robo prišiel, ukázal mi zdvihnuté palce a že
to bolo super. To som od neho zobral ako uznanie.
A asi môžeme povedať, že je hudobník, o čo viac
ma to potešilo.“ Cenné rady od známych sa podľa
Karola pýtajú ťažko. „Známy ti určite povie, že je to
dobré, lebo je to tvoj kamarát. A zase cudzí ľudia,
laici, ktorí sa do toho väčšinou nerozumejú, tak
to aj priznajú. Jednoducho nepovedia, či to bolo
dobré, alebo zlé, lebo sa v tom nevyznajú. Povedali
mi však, že sa moja hudba vyznačuje nápaditými
a vtipnými textami.“ Sám Karol už má, ako sám hovorí, deformáciu. Keď počúva hocijakú pesničku
napríklad v rádiu, už si ju rozdeľuje na viac linkov.
„Extra počúvam bicie, extra klávesy. Ale odborník
určite nie som, veď sa tomu venujem iba približne
dva a pol roka,“ podotýka. Zaujímalo nás, odkiaľ

noviny.ziar.sk

prišiel na nezvyčajný pseudonym MuloSun. „Kamarát mi povedal, že to znie ako krém na opaľovanie.
Ja mám však k tomu zvláštny vzťah, pretože slovo
„Mulo“ sa mi spája s detstvom. Nerád by som to
však bližšie rozoberal.“
Najakútnejším problémom je chýbajúca skúšobňa
Ako u väčšiny začínajúcich hudobníkov, aj u Karola sú v súčasnosti najväčším problémom okrem
peňazí priestory na skúšanie. „Skúšobňu si momentálne zháňame spolu s Novou Komunitou. Naozaj
potrebujeme priestory na skúšanie ako soľ. Nie je
pre nás podstatné, kde by sme skúšali. Nám by vyhovovala napríklad aj garáž. Prípadne nie je problém skúšať aj v okolí Žiaru, za priestor by sme si aj
zaplatili, no zatiaľ sa nám nedarí nájsť tak potrebné
miesto.“
Na záver môžeme skonštatovať, že Karol je síce
cieľavedomý, no zároveň aj skromný človek. Má
svoje ciele a rád by pokračoval v tvorbe aspoň tak
ako doteraz. Ako povedal, možno raz sa z neho stane známy producent, ktorý bude pomáhať mladým
začínajúcich hudobníkom. To by ho určite napĺňalo, veď s hudbou by bol zžitý naďalej. Dnes je však
spokojný tam, kde je. Pracuje v žiarskom supermarkete, kde je podľa neho skvelý kolektív. Preto si ani
na záver nášho stretnutia neodpustil poznámku:
„Pozdravujem všetkých kolegov a pani riaditeľku,
ktorí mi fandia a naozaj som rád, že môžem byť
s nimi v kolektíve. Tiež som veľmi rád, že ešte existujú ľudia, ktorí sa snažia robiť kultúru a pomáhať
reprezentácii mladých kapiel bez nejakých veľkých
ziskov. Jedným z nich je aj DJ JUGOSH z Hliníka nad
Hronom. V neposlednom rade chcem poďakovať aj
svojim fanúšikom a známym zo sídliska Pod vršky
(PDW) a zvyšku Žiaru. Zároveň sa ospravedlňujem
mojim susedom na Ulici J. Hollého za niektoré hlasnejšie dni, večery a niekedy, bohužiaľ, aj piatkové
noci. Môj hlas už musia neznášať, keď sa rozspievavam. Dúfam, že čím skôr bude skúšobňa.“
Ukážky hudby Karola Hogha, alias MuloSun
nájdete na webovej stránke:www.myspace.com/
mulosun. Karolove básne nájdete na www.citanie.
madness.sk (spisovateľ KAJ).
(li)
Marián Vojtko, dramaturg MsKC a jeho odpoveď, prečo sa víťazom City Fest Challenge
2010 stal práve MuloSun: „V rámci príprav
City Fest 2010 som vymyslel súťaž pre mladých
hudobníkov zo Žiaru nad Hronom a okolia. Títo
sa mali prihlásiť a z prihlásených sme vybrali,
podľa kritéria, či pochádzajú zo Žiaru a okolia,
päť interpretov do semifinálových kôl, ktoré
prebehli v máji. Z týchto sme vybrali iba dvoch
do finále City Fest Challenge 2010 – Novú komunitu a MuloSun. Vo výberovej komisii bola
okrem mňa aj riaditeľka MsKC Valéria Ferčáková a ďalší zamestnanci Céčka. Okrem našich
postrehov sme do nepriameho rozhodovania
zapojili aj prítomných ľudí na semifinálových
kolách. Rovnako sme vyberali priamo vo finále
na City Feste. Ja osobne som obiehal skupinky
ľudí na festivale a zapisoval som si ich názory.
Otázka znela jasne: kto by mal podľa vás vyhrať
City Fest Challenge 2010? Názory som si zapísal
a skončilo to u divákov 8:6 v prospech MuloSun.
V skupinkách bolo oslovených približne 30 ľudí.
Okrem tohto výsledku rozhodol aj názor pani
Ferčákovej, mňa a oslovených organizátorov
festivalu. Z tohto všetkého vyplýva, že kritériom
pre rozhodnutie bol názor divákov a organizátorov. Snažili sme sa o čo najväčšiu objektivitu.“
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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

do 30. 9. 2010
www.mskcentrum.sk

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

Radošínske naivné
divadlo

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 €
Autor hry a textov piesní:
Stanislav Štepka
Hudba: Ľubica Čekovská
Hudobné korepetície:
Vstupné:2,50 €
TENTO FILM JE VHODNÝ PRE VŠETKY
VEKOVÉ KATEGÓRIE

•Shrek: Zvonec a koniec
23./24./25./26.9. o 17.00 hod. (animovaná
komédia, USA, 92 min., slovenský dabing)
Posledná kapitola. Omnoho drsnejšia
Fiona, obtlstlý Kocúr v čižmách a omnoho
zmätenejší Oslík. A kráľovstvo Za siedmimi
horami hore nohami. Na svedomí to má
Shrek, ktorý vypustil do sveta jedno veľmi
nerozumné prianie.

•Počiatok
1./2./3.10. o 19.00 hod. (mysteriózny, scifi, USA/VB, 142 min., slov. titulky)
Miestom činu je vaša myseľ.
Vstupné: 2,50 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
•Predátori
5./6.10. o 19.00 hod. (akčný horor, USA,
106 min., slovenské titulky)
Nová kapitola v dejinách Predátorov.
Vstupné:2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
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IMPRO -

1. októbra

šou ZH

•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

•Púštny kvet
28./29.9. o 19.00 hod. (životopisná dráma,
Veľká Británia/Nemecko/Rakúsko, 124 min.,
české titulky)
Film Púštny kvet vznikol podľa rovnomennej autobiografickej knihy autorky Waris Dirie, ktorá do svojich 13 rokov vyrastala
v Somálsku a po svojom úteku do Londýna
sa stala jednou z najznámejších svetových
topmodeliek.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

Ľubomír Dolný
Réžia: Ondrej Spišák

2010

18.00 hod. vo Výstavnej sieni MsKC Žiar nad Hronom

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
Vstupné:1€

Mestské noviny | 21. septembra 2010
POZOR NAJMENŠÍ FUTBALISTI!

Od septembra sa otvárajú futbalové krúžky.
Prihlásiť sa môžete kedykoľvek. Stačí prísť
na krúžok v nasledujúcich termínoch k príslušnému trénerovi:
.•Radoslav Urgela, kategória U8, rok narodenia 2003 – v pondelok a stredu o 16.30 hod.
•Rastislav Urgela, kategória U9, rok narodenia
2002 – v pondelok a stredu o 16.30 hod.
•Marcel Pobežka, kategória U10, rok narodenia 2001– v pondelok o 17.30 hod. a vo štvrtok
o 17.00 hod.
•Róbert Osvaldt, kategória U11, rok narodenia 2000 – v utorok a štvrtok o 15.30 hod.
Všetky krúžky sú na štadióne FK Žiar nad Hronom.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Memoriál Michala Buzalku
Celoslovenská literárna a fotografická súťaž
pre amatérskych fotografov a literárnych tvorcov.
Do súťaže môžu posielať svoje fotografie a literárne
diela (prózu a poéziu) na tému Viera, Nádej, Láska.
Uzávierka prác je na jeseň 2010. Viac informácií získate na petrova@osvetaziar.sk, mihalikova@osvetaziar.sk.
Najkrajšia dovolenková fotografia
Celoslovenská tematická súťaž amatérskej fotografickej tvorby. Uzávierka fotografií je 22. októbra.
Vyhodnotenie a vernisáž sa uskutočnia 12. novembra. Informácie na petrova@osvetaziar.sk, mihalikova@osvetaziar.sk.

KULTÚRA/INZERCIA/INFORMÁCIE
kultúrneho podujatia. Použiť môžete ľubovoľný
kultúrny poukaz, t. j. aj poukaz žltej farby vyhradený na kino alebo ľubovoľné podujatie. Keďže výška
vstupného je 1,30 €, majú žiaci ZŠ a študenti SŠ
na výber dve alternatívy platby:
1 kultúrny poukaz + doplatok 0,30 €
2 kultúrne poukazy, v tomto prípade dostane
každý návštevník metodický materiál v hodnote
0,70 €
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

21.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
22.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
23.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
24.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
25.9. 13.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
26.9. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
27.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
28.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
29.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
30.9. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
1.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY

25.9. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hro-

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Frank Zappa
Fenomén tvorivosti – program, ktorý vás zoznámi
so životom a tvorbou asi najinvenčnejšieho rockového hudobníka v dejinách. Meno Frank Zappa
môže byť s čistým svedomím použité ako synonymum pre hudobnú kvalitu. V programe sa oboznámite okrem rockovej tvorby i s jeho symfonickou
hudbou. Zaujímavosťou iste bude pohľad na dianie v Československu tesne po zamatovej revolúcii,
v ktorom aj Frank Zappa zohral istú úlohu. Program
bude uvedený v planetáriu vo štvrtok 30. septembra o 19.00 hod.
Program pre verejnosť
Mars, pátranie v prachu červenej planéty –
o 20.00 hod. v planetáriu, videoprogram spojený
s popisom letnej oblohy, o 21.00 hod. pozorovanie
nočnej oblohy.
Kultúrne poukazy
Krajská hvezdáreň a planetárium sa aj tento zapojila do programu Kultúrne poukazy 2010, vďaka
ktorému majú návštevníci možnosť hradiť vstupné
prostredníctvom poukazov určených na návštevu
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nom (671 67 91)
26.9. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
Pohotovostná stomatologická služba sa vykonáva v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu,
nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
SEMINÁR PRE PREDSEDOV
SPOLOČENSTIEV
Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov
na Slovensku Košice – Regionálne centrum Žiar
nad Hronom pozývajú predsedov spoločenstiev,
členov rád a radových vlastníkov na Seminár
Obnova budov, ktorý sa bude konať dňa
28. septembra (utorok) o 15.15 hod. vo veľkej zasadačke na 1. poschodí Obvodného
úradu na Nám. Matice slovenskej 8 v Žiari
nad Hronom.
Obsah:
1. Nedostatky pri realizácii kontaktných zatepľovacích systémov (prednášajúci: STOMIX BB).
2. Rádiové pomerové rozdeľovače vykurovacích
nákladov, rádiové vodomery (TECHEM BB).
3. Výmena zdravotno-technických inštalácií, alternatívny ohrev TÚV (Juraj Polóň – REMESLO).
4. Komplexné zabezpečenie obnovy domov
od A po Z (Bývanie JMK, ZH).
Viac informácií na rc.ziar@zsvb.sk alebo telefonicky 0905 297 198.
RC ZSVB ZH
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám detskú posteľ, aj s matracmi. Cena: 50 €.
T: 0905 291 071
5/19

Realitná kancelária
Námestie Matice slovenskej 8
(Biely dom, 1. poschodie)
0910 400 420, 673 21 52
www.reality-service.sk

•Predám žehličku na vlasy, zn. Eta, 1-ročná, ešte
v záruke. Cena: 25 €. T: 0911 333 055
20/19
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám garsónku na Ul. Sládkovičovej (býv.
Hronstav). Garsónka je na prvom poschodí, rohová, s nastaveným satelitom (môžete si zvoliť Skylink
alebo Digi), po dohode možnosť rozšírenia, pôvodný stav. Cena: 9 500 €, dohoda možná. Platba v hotovosti, príp. možnosť hypoúveru. T: 0918 618 108
8/19

•Predám 3-izbový „ABC“ byt na námestí v ZH,
1. poschodie. T: 0907 696 659
1/19
•Predám 2-izbový tehlový byt na Ul. Sládkovičovej pri II. ZŠ v ZH. T: 0907 696 659
2/19
•Predám 2-izbový byt v ZH. Byt sa nachádza
v časti Pod vršky – pod Tescom. Je v pôvodnom,
ale zachovalom stave, 1. poschodie, plastové okná.
Cena: 28 500 €. Pri platbe v hotovosti dohoda.
T: 0907 188 620
9/19
•Predám 1-izbový byt na Námestí MS, prípadne
vymením za 2-izbový doplatok. Byt je veľký, slnečný, 38 m2, plastové okná. T: 0911 167 603
24/19
•Predám 2-izbový byt v OV. Cena dohodou.
T: 0905 884 271
23/19
NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA

•Vymením 2-izbový byt za podobný alebo aj menší, najradšej v tehlovom dome v lokalitách ZH, ZV,
BB. T: 0910 306 335
10/19
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

PREDAJ PONUKA:

Pozemky
•6 stavebných pozemkov určených pre individuálnu výstavbu rodinných domov v k. ú. Lutila.
•Stavebný pozemok o rozlohe 2408 m2 v k. ú.
Hodruša Hámre v blízkosti lyžiarskeho strediska,
vhodný aj na výstavbu penziónu.
•Pozemok nachádzajúci sa v priemyselnej zóne
mesta Žiar nad Hronom o rozlohe 5090 m2, s pripojením na inžinierske siete a určený ako plochy
priemyselnej výroby a skladov.
•Pozemok o rozlohe 67 848 m2, tzv. „Farské lúky“,
vhodný na priemyselný park.
•Pozemok v obci Ilija, okr. Banská Štiavnica,
vhodný na stavbu chaty o rozlohe cca 4.500 m2.
Rodinné domy, chaty
•Rodinný dom v Lovčici Trubíne.
•Rodinný dom na Kremnických Baniach.
•Starý domček vhodný na chalupu na samote
nad Prochotom.
•Prerobený rod. dom (chalupa) v Štiavnických
vrchoch v blízkosti jazier Počúvadlo, Richňava.

Byty – Žiar nad Hronom a okolie
•2 –izbový tehlový byt, neprerobený, v blízkosti
Nám. Matice slovenskej.
•3- izbový byt s nadštandardnou výbavou
na Ul. Jesenského.
•1- izbový byt prerobený, na Ul. Bernolákovej.
•2-izbový byt kompletne prerobený na Ul. M.R.
Štefánika.
•3-izbový byt na Ul. SNP, kompletne prerobený.
•3-izbový byt, prerobený, na Etape.
•4-izbový byt na Ul. Hviezdoslavovej.
Iné objekty
•Areál autoservisu v Novej Bani (polyfunkčná
budova s bytovou jednotkou, sociálna budova,
dielňa, prevádzková budova) o rozlohe 1.492 m2,
vhodný aj na iné využitie.
•Rodinný dom v Novej Bani.

KÚPA:

•1 alebo 2 izbový byt – platba v hotovosti.

•Kúpim 1-izbový byt na Etape, najlepšie Ulica Vansovej
alebo Novomeského. T: 0908 890 755
3/19
•Kúpim 2-izbový byt do 35 000 €, prerobený, tehlový. T: 0907 048 529
6/19
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dám do dlhodobého prenájmu v ZH 2-izbový
nezariadený byt mladším solventným nefajčiarom, nájomné: 300 €/mesačne. Záloha vopred.
T: 0908 273 008
22/19
SLUŽBY

•Hľadáme spolucestujúcich do auta na denné
dochádzanie do Banskej Bystrice. T: 0905 870 766,
0914 700 726
4/19
•Potrebujete upratať byt? Pomôcť pri domácich
prácach ako žehlenie a pod.? Postarám sa aj o deti,
stačí zavolať kedykoľvek! T: 0908 896 138
21/19
•Pomôžem staršiemu človeku s prácami v domácnosti, prípadne vybavím recepty u lekára alebo doprovod k lekárovi. T: 0911 333 055
11/19
ZAMESTNANIE

•Hľadám prácu ako barman/čašník, resp. ako obsluha do herne. Som vyučený v odbore a mám prax
3 roky. Ponúkam spoľahlivosť, flexibilitu a bezúhonnosť. Najlepšie ZH, BB, NR, ZV. T: 0915 349 491 7/19
Hľadáme obchodných zástupcov na poskytovanie pôžičiek do domácností, požadujeme
stredoškolské vzdelanie, príjemné vystupovanie. Práca v okolí vášho bydliska. Provident Financial, s.r.o. Volajte zadarmo: 0800 101 111.
25/19

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,
www
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, 24.000 € / 723.024,- Sk
•2-izb. tehl. abecedný, OV, zrekonš., Ul. M.R.Štefánika, ZH, 37.500 € / 1.129.725,- Sk
v
•3-izb., OV, Ul. J. Horvátha, Kremnica, 37.000 € / 1.114.662,- Sk
yto ).
b
•3,5-izb., OV, Ul. Š. Moysesa – pekné prostredie, ZH, 41.000 € / 1.235.166,- Sk
P
h
•gazdovský domček, Horná Trnávka, 9.000 € / 271.134,- Sk
ÝKU ženýc
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
V
.
ĺ
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
dín
zad
•RD, časť IBV, ZH (vhodný i na podnikateľ. účely), 60.000 € / 1.807.560,- Sk + dohoda
o
j
h
a
(
•RD, Trnavá Hora, 73.000 € / 2.199.198,- Sk
4
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
o2
d
e
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný
iaz
i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
Pen
•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

Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov o výmere 70m2 na Etape v Žiari nad Hronom
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Všetko zmizlo, len stopy tvojej lásky
a spomienky na teba nám zostali.
Dňa 14. septembra uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Ing. Július Hudec.
S úctou a láskou spomína manželka, synovia a ostatná rodina. Ďakujeme
všetkým, ktorí spomínajú s nami.

SPOMIENKA

JOGA V DENNOM ŽIVOTE

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

Smútime, no necháme ťa tíško spať,
čo bolo súdené, muselo sa stať.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že tvoja duša všade s nami chodí.
Dňa 24. augusta uplynul 1 rok, kedy nás opustila
naša milovaná
Ing. Katarína Gašparíková
vo veku 37 rokov.
S láskou spomínajú rodičia, deti Matúš, Miška a Marek a súrodenci
s rodinami. Spomínajte s nami.

SPOMIENKA

Kto ho poznal, ten si spomenie,
kto ho miloval, ten nikdy nezabudne.
Dňa 26. septembra si pripomenieme 6. výročie od smutnej udalosti, kedy nás navždy opustil náš manžel, ocko
a deduško
Marko Hríbik.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Základné (začiatočnícke) kurzy –
na základnú regeneráciu a zlepšenie imunitného systému. Proti bolestiam chrbta, proti stresu, meditačné,
pre pokročilejších. Všetky kurzy sú zamerané na uvoľnenie, regeneráciu a rehabilitáciu. Cvičenia výrazne zlepšujú
všetky funkcie organizmu. Cena: prvé
cvičenie v každom kurze je zdarma.
T: 0944 193 058
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Dňa 18. septembra sme si pripomenuli 8. výročie,
kedy nás navždy opustila naša drahá mamička a starká
Emília Zúbriková, rod. Kúšová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Kto ju poznal, ten si spomenie,
Tak náhle odišla duša tvoja,
nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja...
Dňa 16. septembra uplynuli 3 roky od smutnej
chvíle, kedy nás po ťažkej chorobe opustila starostlivá
Alžbeta Meszárošová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku. S úctou a láskou spomína manžel, dcéra Marika, synovia
Ivan s rodinou, Milan s družkou, vnúčatá Ivanka a Linduška a ostatná
rodina.

SPOMIENKA

www.ziar24.sk

• 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

Neplačte a nechajte ma v pokoji spať,
i bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate s vami byť,
nebolo lieku, aby som mohla ďalej žiť.
Dňa 10. septembra sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia našej drahej
Albínky Michalovovej,
ktorá nás opustila vo veku nedožitých 72 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami. Spomína manžel, 2 synovia, nevesta a vnúčence.

SPOMIENKA

Dňa 17. septembra uplynuli 2 roky od chvíle, kedy
nás navždy opustil
Ján Belička
z Pitelovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dotĺklo tíško láskavé srdce,
navždy stíchol jeho hlas,
mal rád život a všetkých nás...
Dňa 1. októbra uplynú 2 roky, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Július Malý.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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Všetko o teple od Dalkie...

Dalkia Žiar nad Hronom realizuje plán „Modernizácie tepelného hospodárstva Žiar
nad Hronom“.
Väčšina bytov, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch sú vykurované centrálnym
vykurovaním, teda jedným zdrojom tepla
zabezpečujúcim teplo a teplú vodu pre celý
dom. Vykurovacia sústava centrálneho vykurovania sa, zjednodušene povedané, skladá zo zdroja tepla, sústavy na rozvod tepla a
vykurovacích telies, teda radiátorov. V zdroji
tepla, teda v kotolni, sa energia z paliva mení
na teplo, ktoré je odovzdané teplonosnej látke – vode. Táto ho prostredníctvom rozvodov distribuuje do vykurovacích telies. Aby celý tento proces
od dodávateľa tepla až po konečného užívateľa bytu fungoval bezporuchovo, je potrebné
vykonávať neustále kontroly, revízie a rekonštrukcie celého systému od zdroja cez rozvody, až po vykurovacie telesá v dome. V Žiari
nad Hronom je situácia špecifická. Dalkia Žiar
nad Hronom je distribútorom tepla, pričom výrobcom tepla je Dalkia Industry, od ktorého ho
Dalkia Žiar nad Hronom nakupuje a prostredníctvom rozvodov distribuuje do domov ku konečným užívateľom. Aj v tomto reťazci je každý
zodpovedný za údržbu určitých častí, pričom
Dalkia Industry, ako dodávateľ tepla, je zodpovedná hlavne za bezporuchový chod zdroja
tepla – teda teplární a Dalkia Žiar nad Hronom
za kvalitu rozvodov tepla po pätu domu. Práve leto je obdobie, kedy sa realizujú najväčšie
opravy, údržby a revízne kontroly, tak aby bolo
všetko pripravené na vykurovaciu sezónu.
Dalkia Žiar nad Hronom zabezpečuje výmenou teplovodných rozvodov spoľahlivú a hospodárnu dodávku tepla
Tepelné straty v rozvodoch ústredného kúrenia
(ÚK) a teplej úžitkovej vody (TÚV) výrazne vplýva-

jú na prevádzku tepelných sietí a na celkovú hospodárnosť dodávky tepla, preto im Dalkia venuje
neustálu pozornosť a snaží sa špecifikovať príčinu
týchto strát. Údržbou, rekonštrukciou a výmenou
sekundárnych rozvodov sa sledujú dva najdôležitejšie ciele – spoľahlivosť distribúcie tepla a zníženie strát v rozvodoch. Aby Dalkia Žiar nad Hronom
zabezpečila spoľahlivú a hospodárnu dodávku tepla pokračuje vo výmene teplovodných rozvodov.
Obyvatelia mesta Žiar nad Hronom si už za posledné roky zvykli, že po vykurovacej sezóne sa v meste
začnú rozkopávať niektoré chodníky a zelené pásy
dôsledkom prác na rekonštrukcii rozvodov tepla.
V meste sa začali rozvody tepla postupne vymieňať od roku 2004 v rámci projektu „Modernizácia
tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom“, na ktorý
je vydané právoplatné stavebné povolenie.
Dalkia Žiar nad Hronom pristúpila k modernizácii
vonkajších rozvodov tepla z dôvodu efektívnejšej
prevádzky tepelného hospodárstva. Modernizácia
spočíva vo výmene starých vonkajších rozvodov
tepla, vedených v teplovodných kanáloch, za nové
bezkanálové potrubné vedenie. Nové rozvody sú
vedené v optimálnych trasách a dimenziách, čím
dochádza k zníženiu dĺžky tepelných rozvodov
centrálneho zásobovania teplom na území mesta
a následne k podstatne nižším tepelným stratám
v rozvodoch tepla.
Nové bezkanálové rozvody sa realizujú z predizolovaného potrubia, ktorého vysoká účinnosť a životnosť je podmienená dokonalým zabezpečením
izolačnej vrstvy proti vlhkosti. Ich ďalšou výhodou
je zabudovaný monitorovací systém, ktorý umožňuje rýchlu identifikáciu poruchy. Dalkia Žiar nad
Hronom vymieňa teplovodné potrubia postupne,
a to s prihliadnutím na ich technický stav, pričom
každý rok realizuje jeden ucelený okruh.
Spoločnosť v tomto roku vykonáva výmenu teplovodného potrubia na tzv. uzle č. V. – II. časť, ktorého I. časť realizovala v minulom roku. Mesto Žiar
nad Hronom začalo práce na revitalizácii námestia
Matice slovenskej. Aby sa predišlo ďalším rozkopávkam na zrekonštruovanom námestí, mesto
požiadalo Dalkiu Žiar nad Hronom, aby teplovodné rozvody zrekonštruovala pred, resp. súbežne
s prácami na revitalizácii námestia. Nová, optimálna trasa rozvodov tepla ako aj jej súčasné dimenzie
umožnia napojenie novovybudovaných objektov –
Polyfunkčného centra a Shopping parku, prípadne
napojenie ďalších objektov na centrálne zásobovanie teplom.
Dalkia Žiar nad Hronom začala s prácami v aprí-
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li. Tie majú byť ukončené do konca septembra,
vrátane terénnych úprav. Práce sa realizujú tak, aby
bola zabezpečená plynulá dodávka teplej úžitkovej
vody bez prerušenia, resp. s minimálnymi odstávkami. Rekonštrukciou bola dotknutá najmä ulica SNP
a k nej priľahlé medziblokové uličky. Nepriaznivé
počasie spôsobovalo na stavbe nemalé problémy
(prudké dažde spôsobovali zavaľovanie výkopov).
Napriek tomu sú v súčasnosti potrubia vymenené
a pracuje sa na terénnych úpravách. Termín ukončenia prác 30. september 2010 bude dodržaný.
Dalkia Žiar nad Hronom ďakuje obyvateľom
mesta za pochopenie a trpezlivosť počas rekonštrukčných prác. Spoločnosť si uvedomuje, že rozkopané ulice znepríjemňujú život, ale výsledkom
rekonštrukcie je zlepšenie kvality dodávaného
tepla a teplej úžitkovej vody a zníženie strát tepla
na minimum.
Hospodárnosť tepelnej prevádzky objektov
ovplyvňujú aj správcovia domov a vlastníci bytov
Napriek vynaloženému úsiliu Dalkie, ako dodávateľa tepla, je hospodárnosť prevádzky objektov
podmienená aj tepelnými stratami, ktoré vznikajú
na domových rozvodoch. To ovplyvňuje kvalitu
dodávky tepla, ako aj mernú potrebu tepla. Záleží
od samotných správcov, resp. vlastníkov objektov,
aby investíciou do domových rozvodov eliminovali tepelné straty svojich domov. Ďalšou dôležitou
súčasťou šetrenia pri vykurovaní je starostlivosť
majiteľov bytov nielen o vykurovacie rozvody, ale
aj o samotný vykurovací systém. Pravidelná údržba a kontrola ich technického stavu by mala byť
samozrejmá pre každého. Radiátory je potrebné
pravidelne odvzdušňovať a kontrolovať. Potrubia sú často zanesené vodným kameňom, čo má
za následok zlý prestup tepla do miestností a brzdí pohyb vody v systéme. Vodný kameň by sa mal
preto odstraňovať minimálne raz za päť až desať
rokov. Problémom pri kúrení bytov môže byť aj nehospodárne umiestnenie vykurovacích systémov
pod oknami izieb. V severne orientovaných bytoch
radiátory nestačia pokryť celú spotrebu tepla a naopak v južných bytoch sa zas prekuruje.
JS
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Po zakopnutí návrat na prvú priečku
Zápasy v IV. lige JUH pokračovali 5. a 6. kolom.
V piatom cestovali hráči FK Žiar nad Hronom –
Ladomerská Vieska do Čierneho Balogu, kde
na nich čakal súper, ktorý bude určite patriť
k ašpirantom na postup. Aj napriek dobrému
výkonu čakalo na Žiarčanov prvé zakopnutie a
nulový bodový zisk.
V šiestom kole ich na svojej pôde privítala Dolná
Strehová. Žiarski hráči tu naplno odčinili svoje zaváhanie z Čierneho Balogu a domácich deklasovali
výsledkom 0:5.
5. kolo:
Čierny Balog – FK Žiar/Ladomerská Vieska
1:0 (0:0), ŽIAR: J. Rapčan – S. Urgela, Kmeť, Blaho,
Dobrota, Kochol, Čamaj (78. Slaný), Šimon, Ras. Urgela, Cvejkuš (50. M. Rapčan), Kubík (70. Abrahám).
S mužstvom, ktoré má ambície skončiť do tretieho miesta, odohrali Žiarčania dobrý zápas.
Na ihrisku malých rozmerov nemohli uplatniť svoju
kombinačnú hru. Prvý polčas sa hral taktický, opatrný futbal s dobrým bránením a bojovnosťou v strede pola. Domáci mali dve šance na strelenie gólu,
ale raz trafili tyč a druhú zneškodnil žiarsky brankár
Rapčan. Hostia ohrozovali domáceho brankára, ale
buď netrafili bránu, alebo im zablokovali strely domáci obrancovia.
Druhý polčas sa hral v znamení – kto dá gól, vyhrá. Hostia boli aktívni, častejšie loptu držali na
kopačkách a vypracovali si šance. Hlavička M. Rapčana a jeho strela po peknom uvoľnení však len
tesne minula domácu bránu. Keď sa už zdalo, že si
mužstvá body rozdelia, v nastavenom čase domáci
hodili dlhý aut pred žiarsku bránu, hostia zaváhali
zo strachu, aby rozhodca nezapískal faul, čo domáci útočník využil a vsietil gól.
Ostatné výsledky: Brusno – D. Strehová 1:0,
Revúca – JUPIE B. Bystrica 0:5, B. Štiavnica – Poltár 3:2, Štiav. Bane – Divín 3:2, V. Blh – Hliník n/
Hr. 2:5, Málinec – Kováčová 4:2.
6. kolo:
Dolná Strehová – Žiar/Ladomerská Vieska 0:5
(0:1), góly: Rapčan, Blaho, Dobrota, Abrahám, Sla-

PIE B. Bystrica – B. Štiavnica 3:4, Brusno – Revúca 0:3, Poltár – Štiavnické Bane – stretnutie bolo
odložené.
1. Žiar nad Hronom 6 5 0 1 16:4 15
2. Č. Balog
6 4 0 2 15:8 12
3. Hliník
6 3 1 2 18:12 10
4. Divín
6 3 1 2 13:11 10
5. Poltár
5 3 1 1 10:8 10
6. Brusno
6 3 1 2
6:7
10
7. Jupie
6 3 0 3 20:7
9
8. B. Štiavnica
5 3 0 2 12:11
9
9. Málinec
6 3 0 3 12:14
9
10. Š. Bane
5 2 1 2 9:10
7
11. Kováčová
5 2 0 3 13:10
6
12. Revúca
6 2 0 4 8:16
6
13. D. Strehová
6 1 1 4 5:16
4
14. V. Blh
6 0 0 6 6:29
0
Marcel Pobežka
Ilustračné foto: DuPe.
ný. ŽIAR: J. Rapčan - S. Urgela, Kmeť, Blaho, Dobrota
(75. Cvejkuš), Kubík (55. Abrahám), Kochol, Šimon
(65. Slaný), Ras. Urgela, Čamaj, M. Rapčan.
Žiarčania nastúpili do stretnutia s vedomím podať dobrý výkon a získať tri body. Od začiatku zápasu boli aktívni, držali loptu na kopačkách, ale góly
neprichádzali. Žiarčanom nevychádzala finálna
prihrávka na zakončenie a útočníci boli často v ofsajde. Po polhodine hry sa však výsledok dostavil.
Žiarčania sa dostali do vedenia peknou strelou
v 30. minúte. Skóroval Blaho. Domáci kontrovali
rýchlym protiútokom, ale J. Rapčan svoj tím podržal. V druhom polčase hostia zlepšili pohyb bez
lopty a zrazu začali domácich prečíslovať. Rýchlo vsietili dva góly a domáci mali problém prejsť
cez žiarsku polovicu. Do konca zápasu mali loptu
na svojich kopačkách a po pekných akciách pridali
ďalšie dva góly. Hostia mohli vyhrať aj vyšším rozdielom, ale hráči boli netrpezliví a zbytočne kazili
finálne prihrávky.
Ostatné výsledky: Kováčová – Č. Balog 3:1,
Hliník n/Hr. – Málinec 5:2, Divín – V. Blh 6:1, JU-
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Žiarski minibasketbalisti bronzoví na Ostrava Cup 2010
Starší mini žiaci, ročník narodenia 1999, doplnení o rok mladšími spoluhráčmi, sa zúčastnili
medzinárodného turnaja v Ostrave. Početná
žiarska výprava hráčov a rodičov vycestovala
do Ostravy s cieľom konfrontovať sa s kvalitou
basketbalu za hranicami Slovenska.
Turnaj prebiehal na viacerých športoviskách
po celej Ostrave, hralo sa vo všetkých mládežníckych kategóriách.
Tím MŠK BK Žiar nad Hronom odohral na turnaji
šesť zápasov, ktoré preverili nielen hernú a kondičnú úroveň chlapcov, ale najmä ich psychickú odolnosť. Hráči nastúpili prakticky z hrubej prípravy
po sústredení v Sklených Tepliciach. Na vyladenie
tímovej formy mal dva týždne pred štartom sezóny
slúžiť práve tento turnaj.
V prvom zápase nastúpili Žiarčania proti domácemu Snakes Ostrava, ktorý sa nakoniec stal víťazom turnaja. Únavná cesta do Ostravy a nesporná
kvalita súpera boli nad sily žiarskych chlapcov.
Zaspali úvod, do rytmu a pohody sa už nedostali a
zaslúžene prehrali o 17 bodov. Chuť si napravili
s Olomoucom, keď po dobrom výkone a veľkom

nasadení zdolali súpera rozdielom 20 bodov.
Sobota priniesla Žiaru cenné víťazstvo proti súperovi z Litvy, keď proti rozbehnutým Žiarčanom
nemali hráči Likmerges žiadnu šancu. Príležitosť,
rovnako ako vo všetkých zápasoch bez ohľadu
na výsledok, dostali všetci 18 hráči lavičky. Večerný
zápas proti domácemu tímu NH Ostrava mal nečakaný zvrat. Po úvodnej štvrtine viedli Žiarski hostia
o pohodlných 10 bodov, keď predčili hostí v hre
1:1 s loptou aj bez lopty, aj lepšou osobnou obranou. Od druhej štvrtiny ale prešli Ostravčania
na pokyn trénera k zónovej obrane, a to nemalo s minibasketbalom nič spoločné. Do vysokých
hráčov Ostravy stojacich v šestke Žiarčania hrať
nevedeli a ani nechceli. Zápas na protest nedohrali
a kontumačne prehrali, keďže v Čechách na rozdiel
od Slovenska nie je zóna zatiaľ zakázaná, len neodporúčaná. Za neférový postoj trénera NH Ostrava
v prípravnom turnajovom zápase sa domáci organizátori žiarskej výprave neskôr ospravedlnili.
Nedeľné zápasy o bronz spojili hráčov MŠK BK
opäť s Olomoucom a Litvou. Napriek len priemernému výkonu veľkou bojovnosťou dokázali malí

žiarski basketbalisti priniesť domov cennú bronzovú medailu. Jakub Kádaši sa stal členom All Stars
Ostrava Cup. Prípravný turnaj svoju úlohu náročnými zápasmi jednoznačne splnil, chlapcom navyše
priniesol veľký zážitok. Už v sobotu 25. septembra
začína pre starších mini súťažná sezóna, keď na domácej palubovke privítajú Liptovský Mikuláš.
Výsledky: Žiar – Snakes Ostrava 27:44, Žiar – Olomouc 39:16, Žiar – Likmerges SC (Litva) 41:22, Žiar
– NH Ostrava 0:20 – kontumácia, Žiar – Olomouc
34:25, Žiar – Likmerges SC (Litva) 33:26
Konečné poradie: 1. Snakes Ostrava, 2. NH Ostrava, 3. Žiar nad Hronom
Norbert Nagy, tréner

Spoločná fotka Žiarčanov so súpermi
z Litvy, hráčmi tímu Likmerges SC.

V súťažiach mládeže sa viac nehralo ako hralo
Nepriaznivé podmienky či odhlásenie klubov
poznačili zápasy posledných kôl mládežníckych
súťaží. Dorastenci nehrali vôbec a žiaci odohrali
len po jednom kole.
II. liga starší dorast
5. kolo: K. N. Mesto – FK Žiar n/Hr. – nehralo sa
6. kolo: FK Žiar n/Hr. – MFK B. Bystrica – nehralo
sa
1. Námestovo
6 4 2 0 18:1 14
2. L. Mikuláš
5 4 0 1 14:4 12
3. Lučenec
6 4 0 2 13:4 12
4. Zvolen
6 3 2 1 15:7 11
5. B. Bystrica
6 3 1 2
8:8
10
6. N. Baňa
6 3 0 3 12:12
9
7. Bánová
5 3 0 2
8:8
9
8. Tvrdošín
6 2 2 2 8:10
8
9. Čadca
4 2 1 1 12:2
7
10. D. Kubín
6 2 1 3 11:10
7
11. Badín
4 2 0 2
9:7
6
12. Žiar
4 2 0 2
6:4
6
13. K. N. Mesto
5 1 1 3
4:8
4
14. Bytča
5 1 0 4 7:19
3
15. Fiľakovo
6 1 0 5 4:21
3
16. Kremnička
4 0 0 4 2:26
0
II. liga mladší dorast
5. kolo: K. N. Mesto – FK Žiar n/Hr. – nehralo sa
6. kolo: FK Žiar n/Hr. – MFK B. Bystrica – nehralo
sa

1. Zvolen
2. Čadca
3. D. Kubín
4. N. Baňa
5. K. N. Mesto
6. B. Bystrica
7. Lučenec
8. L. Mikuláš
9. Námestovo
10. Žiar
11. Kremnička
12. Badín
13. Bytča
14. Tvrdošín
15. Fiľakovo
16. Bánová

6
4
6
6
5
6
6
4
4
4
4
4
4
6
4
5

5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

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

0
0
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
3
5
3
5

16:4
24:4
18:6
14:7
10:2
11:5
8:12
12:9
5:5
8:6
6:5
6:5
5:15
5:33
3:20
6:19

16
12
12
12
10
10
8
7
6
4
4
4
3
3
1
0

II. liga starší žiaci
5. kolo: FK Žiar n/Hr. – Sliač 15:0 (8:0), góly: Kollati 5, Karvaš 2, Kružlic, Štefanovič, Murgač, Líška,
Schmidt, Bilický, Ceplák, L. Šimko
6. kolo: Žarnovica – FK Žiar n/Hr. – nehralo sa
1. Žiar
4 4 0 0 34:1 12
2. Poltár
4 4 0 0 26:6 12
3. Lučenec
4 3 1 0 19:0 10
4. Žarnovica
4 3 1 0 13:1 10
5. Zvolen C
4 3 0 1 18:3
9
6. Fiľakovo
4 3 0 1 13:8
9
7. Krupina
3 2 1 0 11:2
7

noviny.ziar.sk

8. B. Bystrica
9. Hriňová
10. Revúca
11. Detva
12. N. Baňa
13. Sliač
14. Tisovec

4
4
4
4
4
4
3

2
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

2
3
3
4
4
4
3

19:13
4:22
1:18
4:11
3:19
0:29
0:32

6
3
1
0
0
0
0

II. liga mladší žiaci
5. kolo: FK Žiar n/Hr. – Sliač 11:0 (5:0), góly:
Orság 3, Kováč 3, Košťál 2, Muller, Paller, Nociar
6. kolo: Žarnovica – FK Žiar n/Hr. – nehralo sa
III. liga starší žiaci
5. kolo: Badín – FK Žiar n/Hr. B 5:1 (0:1), gól: Gaj
6. kolo: FK Žiar n/Hr. B – Selce – nehralo sa
1. Hont. Nemce
3 2 0 1 16:3
6
2. Badín
2 2 0 0
9:0
6
3. Hliník
2 2 0 0
9:2
6
4. Kováčová
2 2 0 0 10:4
6
5. Kremnica
4 2 0 2 8:10
6
6. B. Štiavnica
2 1 0 1
5:8
3
7. Žiar B
3 1 0 2
4:7
3
8. Horehron
0 0 0 0
0:0
0
9. Brusno
1 0 0 1
1:3
0
10. Dudince
3 0 0 3 3:11
0
11. Sl. Ľupča
2 0 0 2 3:20
0
Marcel Pobežka
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Volejbalové Majstrovstvá Slovenska veteránov
VOLEJBAL

Ešte počas prázdnin sa v Kežmarku uskutočnil 14. ročník medzinárodného volejbalového
turnaja Memoriál Františka Mizdoša, ktorý bol
po prvýkrát Slovenskou volejbalovou federáciou uznaný ako oficiálne Majstrovstvá Slovenska veteránov.
Súťažilo sa v kategóriách ženy nad 35 rokov, muži
od 40 do 50 rokov a muži nad 50 rokov. Od tretieho
ročníka, ktorý sa hral v roku 1999, sa tohto turnaja
zúčastňuje aj družstvo mužov Hliníka nad Hronom,
ktoré začínalo v kategórii od 40 - 50 rokov, kde hrali so striedavými úspechmi a v ktorom je väčšina
hráčov zo Žiaru nad Hronom. V tejto kategórii hrali
až do roku 2003 kedy sa stali jej víťazmi. Od roku
2004 hrajú v kategórii 50-ročných a v tejto vekovej kategórii sa im mimoriadne darí. Okrem roku
2008, kedy skončili na druhom mieste, vždy vyhrali.
V tomto roku sa turnaja v kategórii nad 50 rokov
zúčastnilo osem družstiev. Hralo sa v dvoch skupi-

nách na dva hrané sety. Naši hrali proti Černovej,
Košiciam a Popradu. V prvom zápase proti Černovej
(doposiaľ jediný premožiteľ), ktorý mal veľmi dobrú
úroveň a bojovalo sa o každú loptu, naši remizovali
1:1. V ostatných dvoch zápasoch vyhrali 2:0 a stali
sa víťazom skupiny. V druhej skupine hrali Žilina,
Kežmarok, Poľsko a Bardejov. V tejto skupine vyhralo družstvo Poľska veľmi tesným rozdielom iba
o dve lopty nad Žilinou. Vo finále zvíťazilo družstvo
našich nad Poliakmi 2:0 a stali sa prvými Majstrami
Slovenska veteránov nad 50 rokov.

muži nad 50 rokov: 1. OŠK Hliník nad Hronom,
2. TJ Máj Černová, 3. VK Žilina
ženy nad 35 rokov: 1. Daniel ´s Bratislava, 2. Ľubica, 3. Kežmarok
Víťazi majú pravdepodobne nárok na účasť na ME
veteránov, ale o tom musí rozhodnúť SVF.
(r)

Zostava OŠK Hliník nad Hronom: Tomáš Rudolf,
Otto Šimonovič, Dušan Bartalský, Ladislav Kukolík,
Dušan Beňo, Vladimír Hrončok, Ján Hukel, Emanuel
Hukel, Vladimír Stančík a Jozef Moravčík.
Poradie:
muži nad 40 rokov: 1. Patrónka BA, 2. VK Oktan
KK, 2. Banská Štiavnica

Družstvo OŠK Hliník nad hronom je jednoznačne
najlepším tímom turnaja.

Dobrý vstup Žiarčanov do turnaja prípraviek
FUTBAL

To, že finančná kríza naplno postihla aj futbalové kluby je všeobecne známe. Jednotlivých
športových oddielov sa však týka aj oveľa pálčivejší problém, ktorým je nedostatok kvalitnej
hráčskej základne. V klube FK Žiar nad Hronom
sa však vďaka dobrej práci vedenia a podpory
mesta darí týmto problémom čeliť.
V súčasnosti má veľa klubov problémy hlavne
nižších vekových kategóriách. Ročníka narodenia
2001/02 sa však tento problém netýka. Tím tejto
kategórie (pod vedením trénera Marcela Pobežku)
má na svojej súpiske viac než dvadsať hráčov. Táto
veková kategória však nemá svoju stabilnú súťaž.
Tento fakt sa však rozhodli zmeniť v klube Jupie
Podlavice, ktorý prišiel s vynikajúcou myšlienkou
Ligy prípraviek. Do tejto súťaže sa prihlásilo šesť
tímov: FK Jupie Podlavice, FK Dukla Banská Bystrica, ŠK Badín, MFK Zvolen, ŽP Podbrezová a FK Žiar
nad Hronom. Liga sa hrá turnajovým systémom
pre ročníky narodenia 2000 a 2001. Každý z tímov
zorganizuje v jesennej i jarnej časti turnaj, na ktorom odohrajú kluby po päť zápasov systémom
každý s každým. To znamená, že hráčov čaká
60 zápasov. Prvý z týchto turnajov sa uskutočnil
12. septembra v Banskej Bystrici.
V prvom stretnutí ich čakal súper z Podlavíc,
s ktorým v minulosti odohrali tri stretnutia s bilanciou jedného víťazstva a dvoch vysokých prehier.
Podlavice sú najväčším favoritom na víťazstvo v tej-

to súťaži, čo ukázal aj priebeh zápasu. Žiarski hráči
sa prakticky nedostali na súperovu polovicu, ale
vďaka výbornej obrane inkasovali „iba“ dva góly.
V druhom stretnutí na Žiarčanov čakal ďalší
z favoritov, domáca Dukla Banská Bystrica. Hneď
v úvode hostia inkasovali pomerne hlúpy gól a museli doťahovať. To ich však nabudilo a nasledujúcich 15 minút nepustili Duklu z vlastnej polovice.
Tlak priniesol výsledky a bystrického brankára prekonal Matej Poničan, ktorý tak otvoril skóre žiarskeho tímu. Remízu hráči už ubránili a získali tak cenný
bod.
Ďalším súperom v poradí bol Zvolen. V úvode
Žiarčania opäť inkasovali, vďaka zlepšenej hre a gólom Borisa Mesiarika a Aymena Majerského skóre
otočili. Potom však prišiel útlm, Žiarčanov opustili
fyzické sily a inkasovali tri góly. Tento výsledok je
dôsledkom nedisciplinovanosti hráčov.
Pred stretnutím s Badínom tak nasledovala „studená sprcha“, po ktorej si hráči uvedomili svoje
povinnosti a proti súperovi tak nastúpili dobre pripravení. Rýchlo sa dostali do dvojgólového vedenia. Potom však prišiel hlúpy faul žiarskeho hráča
a Badínčania z priameho kopu znížili. Žiarski futbalisti však nepoľavili a postupne súperovi „nasúkali“
ďalšie tri góly.
Posledným stretnutím bol zápas s Podbrezovou.
Chlapci podali dobrý výkon, ktorý však ovplyvnil nedostatok fyzických síl. Po dobrom výkone
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prehrali 0:1 a v priebežnej tabuľke sa tak usadili
na piatej priečke.
Hráči ukázali, že pokiaľ sa dokážu sústrediť
na hru a nasledovať rady trénera, môžu odohrať
vyrovnané stretnutie a získať body s ktorýmkoľvek
zo súperov. Na tomto turnaj podali najlepšie výkony Boris Mesiarik (strelec 4 gólov), Timotej Ziman
a Filip Jelža. Pochváliť treba aj oboch brankárov
Mateja Mihála a Maxima Puliša, ktorí aj napriek
drobným chybám dokázali podržať svoj tím.
FK Podlavice – FK Žiar n/Hr. 2:0, FK Dukla
B. Bystrica – FK Žiar n/Hr. 1:1, gól: M. Poničan,
MFK Zvolen – FK Žiar n/Hr. 4:2, góly: B. Mesiarik,
A. Majerský, FK Žiar n/Hr.l – ŠK Badín 5:1, góly:
B. Mesiarik 3, T. Ziman, B. Radzepi
Zostava FK Žiar nad Hronom: M. Mihál, M. Puliš
– T. Lihotský, F. Jelža, A. Jančok, M. Mikuláš, B. Radzepi, B. Mesiarik - M. Jaroš, T. Ziman – M. Poničan,
A. Majerský
Tabuľka po prvom turnaj
1. Podlavice
5 5 0 0 18:1 15
2. Podbrezová
5 4 0 1 10:4 12
3. Dukla
5 2 1 2 11:6
7
4. Zvolen
5 2 0 3 6:11
6
5. Žiar nad Hronom 5 1 1 3
8:9
4
6. Badín
5 0 0 5 1:23
0
Marcel Pobežka, tréner
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Žiarski hokejbalisti sú po dvoch kolách bez bodov
HOKEJBAL

Hokejbalisti Sport Trend Žiar nad Hronom
odohrali historicky prvý zápas v Slovenskej hokejbalovej extralige. Družstvo, ktoré doposiaľ
hralo len regionálnu Hlinickú amatérsku hokejbalovú ligu a krajskú II. banskobystrickú hokejbalovú ligu nastúpilo 4. septembra v 1.kole
v Nitre proti ašpirantovi na titul Nitrianskych
rytierov.
Hoci je Nitra v extralige nováčikom rovnako ako
Žiar nad Hronom, skladba družstva sa nedá ani
zďaleka porovnať, keďže Nitrania pred sezónou
posilnili hráčmi z ostatných tímov extraligy a v ich
zostave sa nachádza aj osem reprezentantov. Tomu
nasvedčoval aj priebeh zápasu.
1. kolo: Nitrianski rytieri Nitra – Sport Trend
Žiar nad Hronom 8:1 (3:0, 3:1, 2:0), góly: Ďurický
2, Révay, M. Mráz, Balaška, Ecker, Hrivnák, B. Thron
– Sondík (Šulek). ŽIAR: Michaleje, Gordík – Kotyk,
K. Valko, Strohner, Pračka, Záhorec, Hrmo – Považanec, R. Uhrovič, Vallo, Šulek, Nemček, Lunter,
T. Valko, Sondík, Hronec, Mokroš
Žiarčania, ktorí do súťaže nastúpili bez prípravy,
keďže ich domáci stánok, zimný štadión, kde sa pripravovať mali, bol počas leta päťkrát vytopený, hrali
od začiatku defenzívny hokejbal. Od úvodu zápasu
mali Nitrania jasnú prevahu a už po troch minútach
mali na konte sedem striel. Krátko nato dali v presilovke úvodný gól a do konca prvej tretiny pridali
ďalšie dva. Hráči Sport Trendu mali problémy hlavne s rýchlosťou súpera a s jeho napádaním, keď nemali takmer žiadny priestor na rozohrávku, ale Nitrania ich predčili vo všetkých herných činnostiach.
Tempo v druhej tretine sa čiastočne ukľudnilo
a žiarskemu tímu sa podarilo stav po rýchlom pro-

tiútoku skorigovať. Hneď
nato však Nitrianski rytieri vsietili štvrtý gól a do
konca tretiny pridali ďalšie
dva. V záverečnej tretine
hrali Žiarčania najvyrovnanejšiu hru, v ktorej však
inkasovali ešte dva góly.
Z kategórie zbytočných
bol hlavne posledný gól
počas presilovky pätnásť
sekúnd pred koncom zápasu. Dobrým výkonom sa predviedol brankár Michaleje, ktorý napriek ôsmym inkasovaným gólom
vychytal ešte niekoľko nebezpečných šancí súpera.
Žiarske družstvo svoj prvý extraligový zápas prehralo. Treba však poznamenať, že konfrontáciu s tímom na extraligovej úrovni zažili po prvý raz, keďže vzhľadom na problémy
s ihriskom, ktoré ich počas leta sprevádzali, museli vynechať prípravu, a teda aj prípravné zápasy.
Ostatné výsledky: Izoglobal Martin – Kometa
Vrútky 7:3, ŠK 98 Pruské – Liptovský Mikuláš 8:0,
Ružinov BA – HbK 87 Skalica 8:2 , Žirafa Žilina – DT
Žirafa P. Bystrica 6: 4, Team Sharks BA – Doprastav
BA prerušené
2. kolo: Sport Trend Žiar n/Hronom – Team
Sharks Bratislava 2:10 (0:3,1:4,1:3), góly: Šulek,
Mokroš – Brenner 2, Axamit 2, Holeš 2, J. Michalička, R. Kováč, Pöthe, Giba, ŽIAR: Michaleje, Gordík
– Kotyk, Homola, Pračka, Záhorec, Pukač, Hrmo –
Považanec, Strohner, Vallo, Šulek, Uhrovič, Sondík,
Hronec, T. Valko, Mokroš, Nemček, Bobáľ
Hokejbalisti Sport Trend Žiar nad Hronom sa v sobotu 11. septembra predstavili po prvýkrát v Slovenskej hokejbalovej extralige pred domácim publikom. Ich súperom boli hráči Team Sharks Bratislava.
Zápas ohrozoval celodenne pretrvávajúci dážď,
ktorý sa na plochu dostal cez nedokončenú strechu zimného štadióna, kde sa tvorili pre hráčov
zdravie ohrozujúce mláky. Tomu zodpovedala
aj koncentrácia na zápas, keď sa od raňajších hodín pracovalo na odstraňovaní vody z plochy.
Úvod zápasu bol zo strany Žiarčanov rozpačitý. Hoci
si hneď na začiatku vytvorili tlak a neskôr sa zdalo,

že zápas bude vyrovnaný, obraz hry sa zmenil hneď
pri prvom vylúčení, kedy inkasovali gól a o minútu
na to ďalšie dva. Následne si domáci tréner zobral
oddychový čas a hra družstva sa ukľudnila. Do druhej tretiny nastúpili domáci hráči s odhodlaním dotiahnuť sa na súpera. Ich snahu však narušilo ďalšie
vylúčenie, z ktorého padol štvrtý gól. Po piatom
inkasovanom góle nastala výmena brankárov, keď
Michalejeho vystriedal Gordík. Domácich fanúšikov
aspoň trochu potešil Šulek, ktorý korigoval na 1:6.
Do konca zápasu strelili hráči Team Sharks ešte štyri
góly, domáci jeden a podľahli tak v pomere 2:10.
Žiarsky tím sa v prvom domácom zápase predstavil
produkovaním množstva chýb a nedisciplinovanosť, z čoho vyplývalo až sedem vylúčení, z ktorých
padli tri góly. Pozitívom však je, že zimný štadión
po dlhšom čase opäť ožil, keďže si na zápas našli cestu diváci, ktorí aj napriek nepresvedčivému výkonu
zotrvali do jeho konca za čo im patrí poďakovanie.
Ostatné výsledky: RbK Ružinov – HBC Žirafa Žilina
7:2, Nitrianski rytieri Nitra – LG Doprastav Bratislava
4:1, HBK 87 Skalica – DT Žirafa P.Bystrica 8:5, MHbO
L.Mikuláš – HBK Kometa Vrútky 3:2, ŠK 98 Pruské –
ŠKB Izoglobal Martin 3:5
1. Ružinov
2 2 0 0 0 15:4 6
2. Nitra
2 2 0 0 0 12:2 6
3. Martin
2 2 0 0 0 12:6 6
4. Sharks BA
1 1 0 0 0 10:2 3
5. Pruské
2 1 0 0 1 11:5 3
6. Skalica
2 1 0 0 1 10:133
7. Žilina
2 1 0 0 1 8:11 3
8. L. Mikuláš
2 1 0 0 1 3:10 3
9. Doprastav BA 1 0 0 0 1 1:4 0
10. P. Bystrica
2 0 0 0 2 9:14 0
11. Vrútky
2 0 0 0 2 5:10 0
12. Žiar n/Hr.
2 0 0 0 2 3:18 0
Zdroj sporttrend.eu, (r)

