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V tomto čísle:
ENVIRO MESTO ROKA 2010 JE ŽIAR

V rámci národnej environmentálnej súťaži získalo naše mesto
Čestné uznanie za projekt Intenzifikácia separovaného zberu.
Žiar nad Hronom je tak Enviro
mesto roka 2010. Viac na 3. strane.

Najlepšie športové školy Slovenska
ocenili v Žiari

OKTÓBROVÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Vo štvrtok 28. októbra sa uskutoční zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Pozvánku naň nájdete na strane 3.
POČAS DNÍ JESENNEJ ČISTOTY SA
VYVIEZLO VIAC AKO 142 TON ODPADU

s
STRANA 3

Od 24. septembra do 2. októbra sa na území
mesta a v Šášovskom Podhradí uskutočnili Dni
jesennej čistoty. Žiarčania sa tak opäť mohli
zbaviť nepotrebného objemného odpadu. Viac
na 4. strane.

Zo Žiarskeho jarmoku

MÔŽETE DAROVAŤ NEPOTREBNÉ ŠATSTVO
A OBUV

Aj vy môžete pomôcť ľudom v hmotnej núdzi.
Ak máte nepotrebné šatstvo alebo obuv predovšetkým zimného charakteru, môžete ho odovzdať v priestoroch Stanice Charity na Ul. Dr. Janského č. 21. Bližšie informácie na strane 12.
KOMUNÁLNE VOĽBY

Už 27. novembra nás čakajú komunálne voľby,
v ktorých si zvolíme zástupcov do mestského
zastupiteľstva na ďalšie štyri roky. Kompletný
zoznam kandidátov na post primátora a poslancov prinášame na strane 6.
OZ Horné Opatovce vás pozýva

na svätú omšu k Pamiatke zosnulých
a ich spoločné uctenie na opatovskom cintoríne

v sobotu 23. októbra o 11.00 hod.
v Kostole sv. Vavrinca v Horných Opatovciach.
K dispozícii bude autobus – o 10.30 hod. od ZŠ
na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom.

STRANA 72
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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Primátor priznal domy na Floride už v majetkovom priznaní
Začiatkom septembra dostali poslanci MsZ
a novinári list, v ktorom ich anonym informuje o tom, že primátor Černaj vlastní dom
na Floride v USA, aj s priloženou kópiou výpisu majiteľov nehnuteľností v meste Cape Coral
a kópiami satelitných fotografií. Anonym tiež
informuje, že v približne rovnakom čase kúpil
v tom istom meste štyri nehnuteľnosti aj majiteľ firmy Remeslo, Bohumil Glezgo. Keďže
firma Remeslo realizovala v našom meste niekoľko projektov, anonym dáva do súvisu kúpu
týchto domov s nehnuteľnosťou, ktorú Černaj
údajne dostal darom.
Ivan Černaj: „Takúto konštrukciu rozhodne odmietam a považujem ju za ďalší z predvolebných
krokov slúžiacich na diskreditovanie mojej osoby
a práce, ktorú mesto Žiar nad Hronom za osem
rokov urobilo.“ Primátor zároveň oficiálne vyhlásil,
že na Floride vlastní nie jednu, ale dve nehnuteľnosti. „Prvú som kúpil v novembri 2009 a druhú
na jar 2010. Každú za sumu v prepočte približne
70-tisíc eur (niečo vyše 2 miliónov korún). Obidva
domy som kúpil na základe riadnej kúpnopredajnej zmluvy a riadne zaplatil z môjho účtu, čo viem
kedykoľvek exaktne dokázať. Prvú nehnuteľnosť
mám uvedenú aj v mojom majetkovom priznaní
za rok 2009, čo som zverejnil aj na svojej internetovej stránke,“ vysvetľuje a ďalej uvádza, prečo
sa pre kúpu nehnuteľností rozhodol: „Do funkcie
primátora som nastúpil v roku 2002 z podnikateľského prostredia. Od roku 1991 som vlastnil firmu,
ktorej sa darilo, čiže do primátorského kresla som
neprišiel ako nemajetný človek. Väčšinu dnešné-

ho majetku som nadobudol pred primátorským
obdobím. Okrem toho, môj ročný príjem z funkcie primátora a poslanca BBSK je viac ako 30-tisíc
eur. Hypotekárna kríza spôsobila, že ceny nehnuteľností v USA, a najmä na Floride, prudko klesli
a nehnuteľnosti sa tam dajú kúpiť za takú cenu,
za ktorú v našom meste kúpite väčší byt. Dom
určite nie, ten za 2 milióny korún v Žiari nekúpite. Množstvo ľudí tam preto kúpilo nehnuteľnosti, pretože je predpoklad, že tie ceny stúpnu,
a teda je to veľmi výhodná investícia. Aj ja som
zareagoval na ponuku realitnej kancelárie, ktorá
ponúkala túto formu investovania stovkám Slovákov, Čechom či Poliakom. Vložil som do toho
svoje úspory, ktoré mám zarobené a na svojom
účte už roky a viem to aj preukázať. Obe nehnuteľnosti sú zapísané pod mojim menom a nie pod
cudzou osobou, ani pod nejakou firmou, pretože
sa nemám za čo hanbiť ani pred čím skrývať. Dom,
ktorý som kúpil v minulom roku, som uviedol aj
do majetkového priznania za rok 2009.“ Černaj
ďalej prízvukoval, že v súčasnosti býva v trojizbovom byte v Žiari nad Hronom a v ňom chce aj
naďalej zostať žiť. „Určite neplánujem žiť v USA
a opakujem, nehnuteľnosti som kúpil preto, aby
som zhodnotil svoje zarobené, riadne zdanené
a priznané prostriedky.“ Podľa vyjadrení, na rovnakú ponuku realitnej agentúry zareagoval aj Bohumil Glezgo. Priateľstvo s ním primátor nepopiera:
„Poznám sa s ním od roku 1991, tak ako s mnohými inými podnikateľmi a manažérmi. Neviem si
predstaviť, že keď sa človek stane primátorom, tak
potom by sa mal prestať kamarátiť s ľuďmi, ktorí

majú firmy alebo nejaké posty. Pána Glezgu som
upozornil na ponuku realitnej agentúry ponúkajúcej investície na Floride, rovnako ako viacerých
ďalších priateľov. On je jedným z tých, ktorí zareagovali a investovali tiež. Ako aj stovky ďalších
Slovákov, Čechov a Poliakov.“ Černaj tiež dôrazne
odmietol akékoľvek ekonomické prepájanie svojej
osoby s firmou Remeslo. „Táto spoločnosť realizovala v meste Žiar nad Hronom osem zo všetkých
46 „zákaziek“. Hodnota týchto zákaziek je len
11,7 % z celkovej hodnoty vynaložených prostriedkov mesta na takéto projekty. Všetky zákazky, ktoré
mesto realizuje, sú na základe výberových konaní,
ktoré neriadim ja, ale výberové komisie. Pravidelne dostávame kontroly z Najvyššieho kontrolného
úradu SR, Úradu pre verejné obstarávanie SR, ministerské kontroly, finančné kontroly a podobne.
Ešte ani raz sa nestalo, že by jedna jediná kontrola
spochybnila niektoré z výberových konaní na projekty, ktoré sa realizujú,“ zdôraznil Černaj a dodal:
„Z tohto je jasné, že tvrdenia anonyma sú opäť len
tendenčným predvolebným klamstvom, ktoré má
spochybniť mňa ako primátora mesta, a zároveň
aj prácu stoviek ľudí, podieľajúcich sa na premene nášho mesta za ostatných osem rokov. Chcem
vyhlásiť, že táto špinavá antikampaň ma posilňuje
v úsilí zvíťaziť v nadchádzajúcich komunálnych
voľbách a zabrániť tak príchodu zla, ktoré je nástrojom ľudí túžiacich sa v meste Žiar nad Hronom
dostať k moci. Za osem rokov sme s množstvom
ľudí odviedli v Žiari nad Hronom veľký kus práce
a toto nemôže zničiť nikto, ani bilbordami, ani
anonymami.“
(r)

Petícia za zjazd z R2
V týchto dňoch prebieha v meste z podnetu
žiarskeho podnikateľa Vladimíra Urblíka ml.
petičná akcia za zjazd z R2 do mesta. V pôvodnom projekte, z ktorého bol zjazd pred časom
odstránený, mal byť na mieste plánovej križovatky s cestou z Lovče. V čase našej uzávierky sa
pod petíciu podpísalo 2700 ľudí.
Občania podpísaní pod petíciou súhlasia s tým,
aby zjazd do mesta nahradil mimoúrovňovú križovatku. Vladimír Urblík: „Petíciu organizujem preto,
že sám potrebujem byť presvedčený o tom, že to
ľudia naozaj chcú. Občania sa pod ňu budú môcť
podpísať ešte približne týždeň, potom ju pošleme
stavebnému orgánu Ministerstva dopravy, pôšt a

telekomunikácií SR. Cieľom petície je tiež otvoriť
diskusiu ohľadne vybudovania a zaradenia zjazdu
do projektu plánovanej výstavby R2. Uvidíme, či
budú obyvatelia zjazd do mesta chcieť. Som však
zástancom toho, že menšina musí ustúpiť väčšine.“
Ak by sa tak stalo, mimoúrovňovú križovatku by
mal nahradiť zjazd do Žiaru, ktorý by autá z R2 privádzal po Ulici A. Dubčeka priamo do centra mesta.
Primátor Černaj už svoj názor vyjadril – so zjazdom
priamo do mesta nesúhlasí. Obavy prejavil najmä
zo zvýšenej hustoty áut v meste. Pokiaľ by však obyvatelia z Dubčekovej ulice prejavili o zjazd záujem,
bude ich vôľu rešpektovať. Ivan Černaj: „Nechcem
sa už veľmi k tejto téme vyjadrovať, nakoľko táto

problematika bola pánom Urblíkom a pánom Kukolíkom spolitizovaná. Okrem toho, toto sú otázky
na NDS-ku ako investora a na ministerstvo dopravy.
My cestu nemôžeme ani zrušiť, ani ju schváliť. Mne
osobne ide o obyvateľov Dubčekovej a Sládkovičovej ulice, ktorí by zjazdom boli najviac dotknutí.
Ak to nebude vadiť im, ja s tým problém nemám
a, samozrejme, cesta nesmie byť v nesúlade s platnými normami. NDS deklarovala, že je v nesúlade.“
Obrátili sme sa aj na Národnú diaľničnú spoločnosť.
Podľa vyjadrenia jej hovorcu, Marcela Jánošíka,
v prípade, že im bude petícia zaslaná, bude riešená
podľa zákona o petíciách.
(li)
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Žiar nad Hronom získal Čestné uznanie Enviro mesto roka 2010
Začiatkom októbra odborná
porota rozhodla o tom, že nášmu mestu udelí Čestné uznanie
v kategórii Enviro mesto roka
2010. Čestné uznanie bolo udelené za projekt Intenzifikácia separovaného
zberu, konkrétne za nové zberové vozidlá
na bioplyn.
Národná environmentálna súťaž, nad ktorou prevzal osobnú záštitu predseda Národnej rady SR, Richard Sulík, je pripravovaná ako sprievodné podujatie prestížneho Medzinárodného festivalu filmov
o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm. Aj tento
ročník súťaže bol výzvou pre jednotlivcov, kolektívy, firmy, mimovládne organizácie, mestá a obce
a pre všetkých, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a svojím správaním
zmierňujú negatívny vplyv človeka na prírodu.
Za mesto prevzala v pondelok 11. októbra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave Čestné
uznanie Zuzana Gallová, autorka projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom.
Primátor Ivan Černaj: „Táto cena je pre nás veľkým

úspechom, a takisto aj veľkým zadosťučinením. To,
čo sa za ostatné roky v našom meste v oblasti odpadového hospodárstva urobilo, si všímajú aj odborníci. Je to v poradí druhé prestížne ocenenie, lebo
v roku 2008 sme získali aj cenu Zlatý mravec. To nás
núti ďalej napredovať a našim cieľom je byť jednotkou v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku. Chceme, aby nakladanie s odpadmi bolo v Žiari nad Hronom vysoko ekologické, a zároveň cena
za odpad bola pre ľudí prijateľná.“
(li)

Cenu za mesto prevzala
Zuzana Gallová.

V Žiari ocenili najlepšie školy v oblasti športu
V utorok 12. októbra sa v našom meste uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoštátnej
súťaže Škola roka, ktorá je určená pre základné a stredné školy. Sviatok školského športu
a olympizmu sa uskutočnil pod záštitou primátora mesta Ivana Černaja. Vyhlasovateľmi
súťaže sú Slovenská asociácia športu na školách
(SAŠŠ) a Ministerstvo školstva SR.
Okrem pedagógov zo základných a stredných
škôl na Slovensku prijali pozvanie na slávnostné
vyhodnotenie aj Pavol Swiec, generálny riaditeľ
Sekcie športu na Ministerstve školstva SR a žiarski
pedagógovia. Medzi pozvanými hosťami nechýbali
ani patróni súťaže reprezentujúci rôzne generácie:
olympijský víťaz v boxe z roku 1952 v Helsinkách,
Ján Zachara, Veronika Vadovičová, paralympionička a majsterka sveta v streľbe zo vzduchovej pušky.
Tretí patrón, Anton Tkáč, bývalý československý
reprezentant v dráhovej cyklistike a držiteľ zlatej
olympijskej medaily z roku 1976 v Žiari chýbal.
Celkové poradie škôl sa určuje súčtom umiestnení v troch základných kategóriách: účastníckom,
výkonnostnom a výchovnom. Tento ročník bol
v poradí už šestnásty a v našom meste sa konal na
pozvanie primátora. Na organizácii sa tiež podieľala Základná škola na Jilemnického ulici č. 2. A keďže
v tejto škole sú od tohto školského roku otvorené
športové triedy, aj „Štvorka“ chce v budúcnosti
ašpirovať na titul Škola roka. Vyhodnotenie Školy
roka je podľa predsedu SAŠŠ, Antona Javorku, vrcholným sviatkom školského športu na Slovensku.
Hlavnou myšlienkou súťaže je motivovať školy
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k zvýšeniu ich aktivít. Anton Javorka: „Kritérií na
hodnotenie škôl je viacero. Vo výkonnostnej časti
sa školy hodnotia podľa získaných bodov z celoštátnych majstrovstiev Slovenska. Vo výkonnostnej
časti zase rozhoduje počet účastí v okresných kolách konkrétnych súťaží. Kým prvé ročníky súťaže
sme robili na diaľku, ostatné už organizujeme v rôznych kútoch Slovenska. Preto, keď sme dostali list
od primátora Černaja, neváhali sme a sme radi, že
sme dnes do Žiaru prišli.“ Ako sme spomínali, slávnostného oceňovania sa zúčastnil aj legendárny
Ján Zachara, ktorý má dnes už 82 rokov. Napriek
tomu chodí pravidelne medzi mladých ľudí, ktorí si
ho vážia, a radi si vypočujú jeho historky zo športovej minulosti. Čo by bývalý boxer odkázal mladým
ľuďom? „Myslím si, že šport je pre deti prvoradý,
pretože pri všetkej tej pohodlnosti, ktorú vďaka
moderným výdobytkom máme, nás odpútavajú
od toho, aby sa naše telo hýbalo. Na starosť je už
neskoro spoznať, že sme sa v mladosti nehýbali.
Vo svojom veku chodím aj medzi dôchodcov a každý druhý pondelok 15 minút cvičíme. Obdivujem
týchto aj sedemdesiatnikov, že to robia radi. Pohyb je totiž pre každého potrebný.“ Ako nám ďalej
Ján Zachara prezradil, on sám nikdy nebol profesionálnym športovcom, vždy bol iba amatérom.
„Podmienky v tom období boli trochu horšie, ako
sú dnes. My sme športovali ešte v Československej
republike. Tí, ktorí sme boli dobrí, museli sme to
najskôr dokázať na Slovensku, a potom sme sa museli ešte „pobiť“ o svoje miesto v Československom
výbere. Myslím si však, že vždy sme boli hrdí na to,
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V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na 28. október 2010 (t. j. štvrtok)
o 9.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2,
s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
4. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2009/2010, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar
nad Hronom.
5. Správa o sociálnej pomoci občanom mesta
Žiar nad Hronom, zhodnotenie projektu Komunitná a terénna sociálna práca v meste Žiar
nad Hronom (z dôvodu ukončenia projektu
k 30.10. 2010).
6. Interpelácia poslancov.
7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – pozemkové.
8. Záver.
Mgr. Ivan Černaj, primátor mesta
že sme Slováci,“ dodal Ján Zachara, a zároveň nám
prezradil: „Najviac hrdý som na úspech z olympiády. Podľa mňa je to cieľom a zmyslom každého jedného športovca. Je pekné zúčastniť sa olympiády,
ale vyhrať ju, to je niečo úžasné. Pre mňa je to určite
pamiatka na celý život. A medaila, ktorú z olympiády mám, je neoceniteľná, tá sa nedá predať. Nikdy
som si však na tom, že som olympijský víťaz, nezakladal. Celý život sa totiž riadim heslom: ľudská
sláva – poľná tráva.“ Rovnako ako Anton Javorka
či Ján Zachara, aj primátor Černaj má dobrý pocit
z toho, že sa oceňovanie najlepších škôl konalo práve v našom meste: „Teší ma, že bolo spomenuté, že
na našich žiarskych školách, ako aj priamo v meste,
máme naozaj veľmi dobré podmienky pre to, aby
sa u nás robil verejný šport, keďže sa budujú športoviská. A predovšetkým som za to, aby športovala
mládež, čo je aj hlavnou filozofickou myšlienkou
mestského športového klubu,“ dodal.
Najlepšími školami sa nakoniec stali:
ZŠ do 300 žiakov – ZŠ s MŠ Školská, Svätý Peter,
ZŠ nad 300 žiakov – ZŠ Brezová, Piešťany, SŠ dievčatá – Gymnázium Pierre de Coubertina, Piešťany,
SŠ chlapci – Gymnázium Pierre de Coubertina
Piešťany, športové gymnáziá – ŠG J. Herdu, Trnava,
za mimoriadny vklad v oblasti olympijskej výchovy
– ZŠ s MŠ Ružindol.
(li)
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Žiarčania sú o 142 ton objemného odpadu „ľahší“
Dni jesennej čistoty 2010 v meste Žiar
nad Hronom organizovalo mesto v úzkej spolupráci so spoločnosťou Technické služby – Žiar
nad Hronom, a. s.
V piatok 24. septembra boli od 9.00 hodiny rozmiestnené prvé veľkokapacitné kontajnery na stanovištiach v Šášovskom Podhradí, na ulici Partizánskej a Medzi vodami. Na jednom stanovišti zostali
kontajnery vždy dva dni. V pondelok 27. septembra
sa začalo s „veľkým upratovaním“ na Jilemnického
ulici a postupne sa pokračovalo na celom území
mesta až po IBV a sídlisko Pod Vršky. Veľkokapacitné kontajnery boli rozmiestnené celkovo na 45 stanovištiach, mobilná zberňa na nebezpečný odpad
rotovala po 11 stanovištiach. O harmonograme rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov i mobilnej zberne, vrátane informácií o druhoch odpadu,

Asistencia pri VKK na Ul. M. Kukučína.

Evidencia nebezpečného odpadu
v mobilnej zberni.

ktoré do kontajnerov a mobilnej zberne počas dní
čistoty možno uložiť, boli občania vopred informovaní prostredníctvom mestského rozhlasu, úradnej
tabule, Mestských novín, webovej stránky a mestskej televízie ATV. Informácie mohli dostať i priamo
na stanovištiach od dozorujúceho personálu. Anna
Škriniarová, odbor životného prostredia: „Nový systém organizovania dní čistoty funguje s menšími
obmenami už približne dva roky a za ten čas si naň
občania zvykli. Vopred sú informovaní o tom, kedy,
kde, čo môžu odniesť do kontajnerov a mobilnej
zberne v blízkosti svojho bydliska a problémov
na stanovištiach i vďaka dozorujúcemu personálu
ubúda.“
Počas uskutočnenej akcie sa operatívne riešila
situácia na uliciach Tajovského, M. R. Štefánika a
M. Benku, kde sa na základe požiadaviek občanov
vytvorili ďalšie stanovištia. „Ako najexponovanejšie miesta sa ukázali ulice Tajovského, Hurbanovej, Medzi vodami, Pod Donátom a stanovište
pri športovej hale. Naopak, boli aj slabšie stanoviš-

tia, o ktorých budeme v rámci príprav na Dni jarnej
čistoty 2011 hovoriť, a budeme sa snažiť rozmiestniť
kontajnery na potrebnejšie miesta, ako napríklad
na parkovisku na Ul. A. Dubčeka pri Rolvise,“
dodáva k priebehu Dní jesennej čistoty Škriniarová. „Je to služba pre občanov, ktorým radi vyjdeme
v ústrety. Máme predsa spoločný záujem – mať
krajšie a čistejšie mesto.“
Dni jesennej čistoty 2010 v číslach
Na skládku sa počas tohtoročných Dní jesennej
čistoty vyviezlo 163 veľkokapacitných kontajnerov
s viac ako 142 t objemného odpadu. Do mobilnej
zberne odovzdali obyvatelia 4,6 t nebezpečného
odpadu a elektroodpadu (vyradené chladničky,
sporáky, rádiá, počítače obaly od farieb, staré drevené okná s obsahom farieb a iné). Pre porovnanie – na jar bolo na skládku vyvezených celkom
170 ton objemného odpadu.
(r)

Vďaka disciplinovanosti Žiarčanov sa na skládku
vyviezlo iba to, čo tam patrí, a odpad, ktorý sa môže
ďalej využiť a zhodnotiť (papier, plasty, kovy a sklo),
neskončil na skládke, kde by sa musel rozkladať niekoľko rokov a zaťažovať životné prostredie.

Stretnutie s predsedami bytových spoločenstiev
V pondelok 11. októbra sa v zasadačke MsKC
konalo tretie tohtoročné stretnutie zástupcov
mesta s predsedami bytových spoločenstiev.
Pozvanie mesta prijali aj zástupcovia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti,
a. s., prevádzka Žiar nad Hronom.
Peter Kollár zo Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti informoval prítomných
o prevádzkovaní vodovodov a kanalizácií v meste
Žiar nad Hronom, o vlastníctve verejných vodovodov a kanalizácií v našom meste. Predsedovia sa zaujímali o možnosti rekonštrukcie a spôsoby čistenia
kanalizačných potrubí. Dôležitou témou bolo predchádzanie vytápaniu bytových domov. Zástupca
vysvetlil prítomným možnosti spoločnosti vo veci
riešenia problémov obyvateľov Žiaru nad Hronom. Informácie o spoločnosti môžu občania nájsť
na www.stvps.sk. Ďalším bodom programu bolo
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vyhodnotenie Dní jesennej čistoty v meste Žiar
nad Hronom. Predsedovia si mohli pozrieť aj krátky film – reportáž z magazínu STV SEPARE – Žiarivý
príklad v Žiari, ktorý odvysielala STV a poukázala
na úspechy, ktoré naše mesto dosiahlo v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu.
V rozsiahlej diskusii na otázky predsedov bytových spoločenstiev odpovedali zamestnanci mesta, vedúci odboru životného prostredia Juraj Gallo
a zamestnanci Technických služieb – Žiar nad Hronom, a. s.. Do diskusie sa celý čas aktívne zapájal aj
primátor mesta, ktorý v záverečnej časti programu
predstavil všetky projekty – ukončené i tie, čo sa
realizujú. Oboznámil prítomných predsedov o pripravovaných zámeroch do budúceho obdobia.
Poďakoval im za spoluprácu v tomto volebnom období a poprial do budúcnosti všetko dobré.
OŽP
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Októbrové improvizácie

V piatok 1. októbra sa v žiarskom Mestskom kultúrnom centre opäť improvizovalo. Šlo o podujatie
obľúbené najmä medzi mladými divákmi, ktorí sa
radi pozerajú na svet nekonzumne. V Impro-šou ZH
sa tak stretli nováčikovia, ale aj skúsení improvizátori a bravúrne tvorili na vylosovanú tému večera
– Mačka vo vreci. Vo výtvarných improvizáciách
súťažili žiačky výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej, a to Peťa

Páleníková, Veronika Výrostková a Janka Oravcová.
Literárnou improvizáciou sa predstavil mladý autor
Daniel Mališ, žiak literárno-dramatického odboru
ZUŠ ZSP. V divadelných improvizáciách sa predstavili tiež žiaci tejto školy z literárno-dramatického
odboru: družstvo nováčikov DUGS (Saška Galetová, Evka Višňanská, Katka Baranová) a obhajcovia
víťazstva z minulého kola – dvojica TOTO? (Tomáš
Kohút a Tomáš Zúbrik). V tejto kategórii súťažili aj
dva kolektívy z iných miest: ŠTIAVNIČANKY z Banskej Štiavnice a ŠTÚDIO KASPRZYK z Liptovského
Mikuláša. Skvelými hudobnými improvizáciami sa
blysla skupina EXTRAKT z Kremnice. Špeciálnym
hosťom bolo žonglérske duo Paľo Surový z Liptovského Mikuláša a Filip Hajduk zo Svidníka. Diváci
svojím hlasovaním udelili víťazstvo v tomto kole
pantomimickým divadelným improvizáciám ŠTÚDIA KASPRZYK (Tomáš Kasprzyk a Lukáš Javoš).
Ďalšia Impro-šou ZH bude v decembri ako vianočný darček pre svojich fanúšikov. Natália Novotná

Školáci z „Jednotky“ už poznajú nástrahy cestnej premávky

Dieťa sa už od najútlejšieho veku dostáva
do priameho kontaktu s dopravnými situáciami a
patrí k aktívnym účastníkom cestnej premávky. Už
v rannom veku musí porozumieť zložitým okol-

nostiam a dodržiavať určité pravidlá, či už v úlohe
chodca, cyklistu, cestujúceho v školskom autobuse,
alebo spolujazdca na zadnom sedadle automobilu.
Dopravná nehodovosť je považovaná za problém
s výraznými ekonomickými a morálnymi následkami na jednotlivcov i celú spoločnosť.
Miroslava Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom pripravila pre deti v Školskom klube detí pri Základnej
škole na Ulici Dr. Janského zaujímavé popoludnie.
Zábavnou a poučnou formou upozornila na nástrahy cestnej premávky z pohľadu chodcov, cyklistov, ktorí sú najčastejšími účastníkmi dopravných
nehôd a úrazov. Postupovala od jednoduchších situácií k zložitejším, pričom kládla dôraz na vekovú
primeranosť detí. Udržať istý stupeň pozornosti sa
snažila zabezpečiť kvalitným materiálnym vybavením a didaktickými pomôckami. Touto cestou jej
za profesionálny prístup ďakujeme.
Beata Čamajová, vedúca ŠKD

Právny tréning
V priestoroch komunitného centra NŠD usporiadali terénni sociálni pracovníci a ich asistenti
prednášku s názvom Právny tréning, ktorá sa realizovala v stredu 6. októbra. Prednáška bola určená
pre klientov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí za normálnych okolností nemajú dostatok finančných prostriedkov na využívanie právnických služieb. Realizovaná aktivita bola rozdelená
do dvoch častí; počas prvej mohli klienti získať te-
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oretické vedomosti z oblasti práva a v druhej zase
získať praktické skúsenosti (bola im poskytnutá
možnosť kladenia konkrétnych otázok a využitia
právneho poradenstva). Prednáška sa uskutočnila
v spolupráci s právničkou, ktorá ochotne klientom
poskytla informácie zamerané na problémy v oblasti práva (napr. poradenstvo ohľadne splátkových
kalendárov, náhradného výživného a pod.), ktoré
ich zaujímali a s ktorými potrebovali pomôcť.( r)
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RODINNÁ
PREDBIEHAČKA

Centrum voľného času vás pozýva na súťaž
medzi rodinami s názvom Rodinná predbiehačka. Súťažný pár tvorí rodič a dieťa. Súťaž
je určená pre každého, kto sa chce zabaviť a
pri tom si s rodinou zasúťažiť. Súťažné disciplíny: nervózny sused (hod kladivom), ranný šprint
do práce (beh na 60 m), prechádzka pre začiatočníkov (chôdza na 200 m), kaluž pred vchodom
(skok do diaľky), prechod cez detskú izbu (beh
cez prekážky), sobotné upratovanie (vrh topánky) a bonusová disciplína – boj o najzdravšie
jedlo. Prihlášky do súťaže môžete priniesť
osobne do CVČ, poslať písomne e-mailom
na sportcvczh@gmail.com alebo sa prihlásiť telefonicky na 673 33 48 a 0905 295 556
do 21. októbra.
(r)

KRYTÁ PLAVÁREŇ V ŽIARI NAD HRONOM
OTVÁRACIA DOBA
•BAZÉNY

Pondelok sanitárny deň do 14.00 hod.
15.00 – 17.00 hod. – plavecký klub
MŠK Žiar nad Hronom
17.00 – 20.00 hod. – verejnosť
posledný vstup o 18.30 hod.
Utorok 10.00 – 14.30 hod. – verejnosť
15.00 – 17.00 hod. – plavecký klub
MŠK Žiar nad Hronom
17.00 – 20.00 hod. – verejnosť
posledný vstup o 18.30 hod.
Streda 6.00 – 10.00 hod.
– ranné plávanie
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
15.00 – 17.00 hod. – plavecký klub
MŠK Žiar nad Hronom
17.00 – 20.00 hod. – verejnosť
posledný vstup o 18.30 hod.
Piatok 10.00 – 14.30 hod. – verejnosť
15.00 – 17.00 hod. – plavecký klub
MŠK Žiar nad Hronom
17.00 – 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

Streda 17.00 – 20.00 hod. – Relax ženy
Nedeľa 15.00 – 20.00 hod. – Muži – ženy
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA V ŽIARI NAD HRONOM 27. NOVEMBRA 2010
Mestská volebná komisia v Žiari nad Hronom
podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
•Ivan Černaj, Mgr., 47 r., primátor, Žiar
nad Hronom, Hviezdoslavova 52/60, nezávislý
kandidát,

•Nadežda Hudecová, Ing., 48 r., výsluhový dôchodca, Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 40/50,
nezávislý kandidát,
•Ladislav Kukolík, MUDr., 53 r., lekár, Žiar
nad Hronom, M. Chrásteka 12/11, SMER - Sosiálna
demokracia, Slovenská národná strana,
•Štefan Maceják, PhDr., Mgr. PhD., 29 r., vysokoškolský učiteľ, Žiar nad Hronom, Štúrova 2/4,

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
•Peter Sládeček, 41 r., stavebný technik, Žiar
nad Hronom, Jesenského 840/23, nezávislý kandidát,
•Pavel Trokšiar, 50 r., živnostník, Žiar
nad Hronom, Dukelských hrdinov 336/34, nezávislý kandidát.
(r)

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM 27. NOVEMBRA 2010
Mestská
volebná
komisia
v
Žiari nad Hronom podľa § 23 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby
poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala
týchto kandidátov:
1. Peter Antal, Mgr., 38 r., manažér, Žiar
nad Hronom, Sládkovičova 482/5, nezávislý kandidát,
2. Monika Balážová, Mgr., 40 r., učiteľka, Žiar
nad Hronom, Vansovej 533/1, nezávislý kandidát,
3. Veronika Balážová, PaedDr., 58 r., zamestnanec
VÚC, Žiar nad Hronom, Sládkovičova 32/12, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
4. Jaroslav Benča, 58 r., živnostník, Žiar
nad Hronom, Vansovej 8/112, Slobodné Fórum
5. Dušan Berkeš, Ing., 45 r., riaditeľ pozemkového
úradu, Žiar nad Hronom, J. Kráľa 900/9, nezávislý kandidát,
6. Viera Biela, Bc., 58 r., dôchodkyňa, Žiar
nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 14/13, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
7. Mária Biesová, Ing., 47 r., lesná inžinierka, Žiar
nad Hronom, Š. Moysesa 8/12, Slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana, Sloboda
a Solidarita,
8. Milan Boldiš, 63 r., dôchodca, Žiar nad Hronom,
Vansovej 10/80, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
9. Dušan Bosák, Ing. 39 r., podnikateľ, Žiar
nad Hronom, M. Chrásteka 502/2, SMER -sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
10. Lýdia Cígerová, MUDr., 64 r., lekárka, Žiar
nad Hronom, Tajovského 34/11, Ľudová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko,
11. Katarína Dekýšová, Mgr., 45 r., učiteľka, Žiar nad
Hronom, M. R. Štefánika 19/21, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda
a Solidarita,
12. Katarína Drienková, Ing., 49 r., konateľ spoločnosti, Žiar nad Hronom, Dr. Jánského 29, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita,
13. Peter Dubeň, Ing., 47 r., informatik, Žiar
nad Hronom, Jiráskova 29/18, nezávislý kandidát,
14. Ľubomír Gábor, Ing., 46 r., štátny zamestnanec,
Žiar nad Hronom, Záhradná 669/2, nezávislý kandidát,
15. Gabriela Gieciová, Ing., 58 r., invalidný dôchodca, Žiar nad Hronom, Sládkovičova
22/38, Kresťanskodemokratické hnutie,
16. Miroslav Grznár, 44 r., živnostník, Žiar
nad Hronom, Š. Moysesa 441/58 – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda
a Solidarita,
17. Zdenko Halama, 47 r., štátny zamestnanec vo výsluhe, Žiar nad Hronom, Hurbanova 1/47, Kresťanskodemokratické hnutie,
18. Emil Hefko, Mgr., 44 r., štátny zamestnanec, Žiar
nad Hronom, Hutníkov 301/1 – SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
19. Zoltán Hradský, 51 r., oblastný riaditeľ NIKÉ, Žiar
nad Hronom, Hurbanova 1/42, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda
a Solidarita,
20. Ivan Hrdý, Ing., 50 r., podnikateľ, Žiar
nad Hronom, M. R. Štefánika 466/33, nezávislý kandidát,
21. Anna Hricová, 55 r., živnostník, Žiar
nad Hronom, A. Dubčeka 5/6, nezávislý kandidát,
22. Božena Hriňová, 57 r., THP, Žiar nad Hronom, Jesenského 45/2, SMER – Sociálna demokracia, Slovenská
národná strana,
23. Slavomír Hudec, Ing., 41 r., podnikateľ, Žiar nad
Hronom, Nám. Matice slovenskej 12/21, Komunistická
strana Slovenska,
24. Vladimír Ihradský, Ing., 25 r., manažér, Žiar nad
Hronom, Hviezdoslavova 30/88, SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
25. Michal Ivanec, Ing., 44 r., technik, Žiar
nad Hronom, M. R. Štefánika 465/25, nezávislý kandidát,
26. Andrej Jánoška, Mgr., 63 r., pedagóg, Žiar nad

Hronom, Jesenského 56, SMER – Sociálna demokracia,
Slovenská národná strana,
27. Magda Jašková, 53 r., ekonóm – účtovník, Žiar
nad Hronom, Vansovej 14/54, Kresťanskodemokratické
hnutie,
28. Ivan Juríček, Ing., 45 r., živnostník, Žiar
nad Hronom, Sládkovičova 499/16, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita,
29. Monika Kopčová, Mgr., 42 r., klinická logopédka,
Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 5/29, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita,
30. Lívia Kosťová, Mgr., 34 r., právnička, Žiar
nad Hronom, J. Kráľa 35/14, Ľudová strana – Hnutie sa
demokratické Slovensko,
31. Juraj Krátky, Ing., 41 r., projektový manažér, Žiar
nad Hronom, J. Kráľa 35/9, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
32. Karol Krist, Ing., 46 r., IT Administrátor, Žiar nad
Hronom, Hviezdoslavova 29/72, Slobodné Fórum,
33. Ivan Kušpál, Bc., 49 r., nezamestnaný, Žiar nad
Hronom, Hviezdoslavova 17/9, Hnutie za demokraciu,
34. Peter Lakatoš, 55 r., nezamestnaný, Žiar
nad Hronom, Hutníkov 17/6, nezávislý kandidát,
35. Soňa Lukyová, 53 r., riaditeľka ZSS, Žiar
nad Hronom, Hviezdoslavova 15/27, Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko,
36. Štefan Maceják, PhDr. Mgr. PhD., 29 r., vysokoškolský učiteľ, Žiar nad Hronom, Štúrova 2/4, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita,
37. Božena Majerská, 61 r., dôchodkyňa, Žiar nad
Hronom, Medzi vodami 27, Komunistická strana Slovenska,
38. Miloslav Manica, RSDr., 64 r., dôchodca, Žiar nad
Hronom, Nám. Matice slovenskej 29/12, Komunistická
strana Slovenska,
39. Pavol Martinca, 41 r., nástrojár, Žiar
nad Hronom, J. Kráľa 899/19, nezávislý kandidát,
40. Henrich Michal, 40 r., invalidný dôchodca, Žiar
nad Hronom, M. R. Štefánika 15/53, nezávislý kandidát,
41. Božena Mikulčíková, 63 r., technička, Žiar nad
Hronom, Svitavská 16/80, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko,
42. Ernest Minár, 52 r., podnikateľ, Žiar
nad Hronom, Š. Moysesa 70/14, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda
a Solidarita,
43. Vlasta Mlatecová, 49 r., asistentka riaditeľa, Žiar
nad Hronom, Hviezdoslavova 28/80, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita,
44. Norbert Nagy, Mgr., 35 r., učiteľ, Žiar
nad Hronom, J. Kráľa 1372/35, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda
a Solidarita,
45. Andrea Némethyová, Mgr., 36 r., pedagogička,
Žiar nad Hronom, J. Kráľa 35/5, SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
46. Ivo Osvald, JUDr., 53 r., advokát, Žiar
nad Hronom, Sládkovičova 40/77, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda
a Solidarita,
47. Jozef Palkovič, MVDr., 44 r., kníhkupec, Žiar nad
Hronom, M. R. Štefánika 19/3, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
48. Jozef Paukov, 38 r., manažér, Žiar nad Hronom, A.
Dubčeka 32/8, Kresťanskodemokratické hnutie,
49. Juraj Prôčka, Mgr., 49 r., pedagóg, Žiar
nad Hronom, Jesenského 96, Hnutie za demokraciu,
50. Miroslav Puliš, 40 r., robotník, Žiar nad Hronom,
Šášovské Podhradie 13, nezávislý kandidát,
51. Marek Rakovský, Mgr., 27 r., právnik, Žiar
nad Hronom, Kukučínova 17, nezávislý kandidát,
52. Richard Rišňovský, MUDr., 39 r., lekár, Žiar nad
Hronom, Sládkovičova 24/27, Ľudová strana – Hnutie
za demokratické Slovensko
53. Monika Rybanská, Mgr., 37 r., stredoškolská pe-
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dagogička, Žiar nad Hronom Š. Moysesa 56/12, Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko,
54. Martin Sklenka, Mgr., 32 r., podnikateľ, Žiar nad
Hronom, Š. Pártošovej 9/13, SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
55. Peter Sládeček, 41 r., stavebný technik, Žiar nad
Hronom, Jesenského 840/23, nezávislý kandidát,
56. Miloš Slávik, 49 r., operátor výroby, Žiar
nad Hronom, J. Hollého 447/13, nezávislý kandidát,
57. Monika Solgová, 41 r., finančný manažér, Žiar
nad Hronom, A. Dubčeka 372/25, nezávislý kandidát,
58. Štefan Stripaj, Ing., 44 r., štátny zamestnanec,
Žiar nad Hronom, SNP 143/49, SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
59. Miroslav Šalko, JUDr., 46 r., konateľ spoločnosti,
Žiar nad Hronom, Pod Donátom 1375/6, Agrárna strana
vidieka,
60. Helena Šebestianová, 61 r., dôchodkyňa, Žiar
nad Hronom, M. R. Štefánika 26/13, Komunistická strana Slovenska,
61. Stela Šeševičková, 46 r., živnostníčka, Žiar nad
Hronom, Š. Moysesa 57/23, SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
62. Augustín Šipikal, 54 r., podnikateľ, Žiar
nad Hronom, M. Chrásteka 6/2, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda
a Solidarita,
63. Marta Švolíková, 39 r., zástupca vedúceho predajne, Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 318/13,
Kresťanskodemokratické hnutie,
64. Adolf Tatár, 50 r., operátor, Žiar nad Hronom,
Hviezdoslavova 30/95, SMER – Sociálna demokracia,
Slovenská národná strana,
65. Alica Terlandová, Ing., 50 r., stredoškolská pedagogička, Žiar nad Hronom, SNP 107/3, Ľudová Strana
– Hnutie za demokratické Slovensko,
66. Jozef Tokarčík, Ing., 48 r., riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne, Žiar nad Hronom, Jesenského 1500/94,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko,
67. Jozef Tomčáni, 54 r., podnikateľ, Žiar
nad Hronom, Š. Moysesa 50/17, SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
68. Dagmar Tomčányová, Bc., 41 r., zdravotnícky
záchranár, Žiar nad Hronom, Pod Donátom 16/54, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana, Sloboda a Solidarita,
69. Rastislav Uhrovič, Ing. 29 r., podnikateľ, Žiar nad
Hronom, A. Kmeťa 19/13, nezávislý kandidát,
70. Karol Valko, Ing., 51 r., vedúci IT oddelenia, Žiar
nad Hronom, Opatovská 7, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
71. Ján Vinarčík, Ing., 54 r., podnikateľ, Žiar
nad Hronom, Š. Moysesa 67/18, SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
72. Stella Víťazková, Ing., 44 r., živnostník, Žiar nad
Hronom, J. Kráľa 89917, nezávislý kandidát,
73. Emil Vozár, Ing., 56 r., podnikateľ, Žiar
nad Hronom, Hviezdoslavova 33/15, SMER – Sociálna
demokracia, Slovenská národná strana,
74. Dušan Záhorec, 63 r., dôchodca, Žiar
nad Hronom, Šoltésovej 30, Komunistická strana Slovenska,
75. Roman Zaťko, Mgr., 37 r., viceprimátor, Žiar nad
Hronom, Š. Moysesa 58/21, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
76. Albín Ziman, Ing., 55 r., štátny zamestnanec, Žiar
nad Hronom, Hviezdoslavova 50/49, SMER – Sociálna
demokracia, Slovenská národná strana,
77. Jaroslava Žabková, Mgr., 46 r., pedagogička, Žiar
nad Hronom, J. Kráľa 13/62, SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
78. Michal Žurav, Ing. 41 r., štátny zamestnanec, Žiar
nad Hronom, Š. Petruša 184/14, SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana.

Kandidatúru na poslanca mestského zastupiteľstva podalo 51 mužov a 27 žien, čo predstavuje
spolu 78 kandidátov. Vekový priemer kandidátov
(r)
na poslanca je 47 rokov.
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Žiarskemu jarmoku konečne prialo počasie

Október sa v našom meste spája aj s obľúbeným
jarmokom. Tento rok sa uskutočnil opäť počas
dvoch dní – v piatok 8. a v sobotu 9. októbra.
Ulice smerom od Svätokrížskeho námestia sa
jarmočníkmi začali zapĺňať už v piatok ráno. Hoci
nad mestom ešte bola hmla, prví predajcovia už
mali pre návštevníkov jarmoku pripravenú sladkú medovinu či tradičný burčiak. Rovnako rýchlo
boli rozložené aj stánky s občerstvením – chuťové
bunky dráždili pečené klobásky, jaternice, živánska, pečienky a nechýbali ani chutné lokše. Ak ste
sa chceli dobre najesť, museli ste si pripraviť niekoľko eur: napr. dve pečené klobásky vyšli približne
na 6,50 eur a jedna živánka z kuracieho mäsa
takmer 5 eur. Napriek tomu, stánky s týmto sortimentom prázdnotou nezívali, práve naopak, už
od doobedia sa pri nich tvorili dlhé rady. Rovnako dlhé rady sa postupne tvorili aj pri stánkoch
so sladkými trdelníkmi. V ponuke boli orechové, kokosové, škoricové či klasické cukrové. Cena
jedného trdelníka sa pohybovala v cene od 1,75

do 1,90 eur, záležalo na vás, či ste sa po jarmoku
prešli, alebo ste kúpili hneď v prvom stánku.
Najväčšie zastúpenie mali predajcovia s textilom.
Kúpiť ste si mohli rôzny tovar, tento rok naozaj nechýbalo nič. Rodiny s deťmi nakupovali oblečenie
na prichádzajúcu zimu – zimné topánky, vetrovky,
čiapky, rukavice... Ženská časť sa pristavila pri stánkoch s kabátmi, kabelkami, čižmami, muži postávali skôr pri tovare remeselného zamerania. Nožíky,
nožnice na kry, kotlíky, pomôcky na zaváranie, ďalekohľady, hrnce, kožušinový tovar – aj takýto sortiment ponúkali na tohtoročnom jarmoku predajcovia. Samozrejme, nechýbali ani predavači s doma
vypestovanou úrodou. Predávala sa mletá paprika,
mak, orechy, ale aj med či slnečnicové semiačka.
Keďže sa blíži Sviatok Všetkých svätých, úspech
mali aj predajcovia živých a umelých kvetov, kvetinových vencov, sviečok, kahancov, na svoje si
prišli aj tí, ktorí mali záujem o náboženský tovar
či literatúru. Detské očká najviac zaihrali pri stánkoch s balónmi rôznych farieb a druhov a pri hračkách. Keby sme chceli vymenovať všetko, čo sa
na tohtoročnom žiarskom jarmoku predávalo, jedna strana v novinách by nám nestačila. Určite ste
však postrehli, že keby ste chceli, na jarmoku by
ste si napríklad kompletne zariadili svoju domácnosť. Predávali sa totiž aj sedacie súpravy, koberce,
kožušiny či prútené doplnky. Zoznam predajcov
je naozaj veľký, veď stánok si postavilo približne

600 jarmočníkov.
Ak ste hľadali aj jarmok ľudových remesiel, tento
rok ste ho nenašli. Ľudoví výrobcovia varešiek, košíkov, šperkov či tkaných kobercov však na jarmoku
nechýbali. Neboli však koncentrovaní na jednom
mieste, ale svoje stánky mali rozmiestnené v rámci
celého jarmoku.
O kultúrny program sa už tradične postaralo Mestské kultúrne centrum v našom meste. Tento rok sa
na pódiu na Svätokrížskom námestí už od štvrtku
postupne vystriedali Goldies, Náhodní pocestní,
Country Limit Club, Deneb, Satisfaction, Dríst, Metalinda, Robo Šimko a Massriot, Sunity, Dychová
hudba Žiaranka a Cimbalová hudba FS Hron.
Ak ste rodičmi detí, určite budete súhlasiť, že
nemalú sumu peňazí ste minuli na svoje ratolesti.
Nie však pri stánkoch so spotrebným tovarom, ale
na kolotočoch. Deti i rodičia neváhali vystáť dlhé
rady pred pokladňou, len aby sa im ušlo miesto
na niektorej z vybraných atrakcií. V ponuke boli reťazové kolotoče pre malých i veľkých, obľúbený autodrom či centrifúga, detská manéž, loď, húsenková dráha a mnoho ďalších, i nebezpečných atrakcií.
Cena? V priemere dve eurá za jednu jazdu, pričom
tá netrvala určite dlhšie ako päť, v lepšom prípade,
desať minút. Aj to však patrí k jarmoku a priznajme
si to, bez kolotočov by jarmok nebol jarmokom.(li)

JARMOČNÉ PRÁVO ZÍSKALO MESTO V ROKU 1690

Prvá správa o jarmokoch na území Slovenska
pochádza z druhej polovice 11. storočia. Podľa nariadenia kráľa Ladislava I., obchodovať sa mohlo
len na určených miestach. V 13. – 16. storočí konanie jarmokov určovalo kráľovské privilégium
a bolo súčasťou kráľovských výsad, ktoré dostávali mestá. Túto výsadu mali všetky mestá, ktoré sa
riadili budínskym právom, alebo mali túto výsadu
kodifikovanú osobitnou listinou panovníka. Tá určovala aj termín a dobu trvania jarmokov, ktorá sa
zvyčajne viazala k cirkevným sviatkom. Napríklad
jarmoky sa mohli konať na Juraja, Jakuba, Šimona
a podobne. Najstaršie doklady, ktoré sa zmieňujú o udelení jarmočných práv, pochádzajú z roku
z roku 1344 a týkajú sa jarmočných práv pre mestá
Bratislava, Žilina Hlohovec, Bardejov a ďalšie.
Žiarsky jarmok je pravidelné podujatie uskutočňované na jeseň. Stretávajú sa tu miestni remeselníci, hudobníci a predavači. V posledných rokoch
sa o zábavu návštevníkov jarmoku starajú aj zná-

me kapely, zábavné stánky či rôzne súťaže.
Svätý Kríž nad Hronom od 18. storočia mohol usporadúvať až šesť jarmokov, ktoré preslávili svätokrížske hurkárky. Jaternice predávali
na všetkých jarmokoch po Slovensku. Aj preto
Žiarčanov dodnes nazývajú Hurkármi. Hurkárky
preslávili mesto na prelome 19. a 20. storočia. Pôvodná receptúra sa, bohužiaľ,
nezachovala a ani nástroje, na
ktorých hurky pripravovali.
Dnes sa v meste konajú dva
jarmoky: tradičný dvojdňový
jesenný jarmok a novú históriu začal písať aj Jarmok
ľudových remesiel. Žiarsky
Jarmok ľudových remesiel je
súčasťou tradičného stavania
mája v predvečer 1. mája. Vedeniu Mestského kultúrneho
centra išlo najmä o spestrenie
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programu, ktorý na Námestí Matice slovenskej vyvrcholil v posledný aprílový deň v podvečernom
čase. Záujem ľudí o ľudové výrobky z roka na rok
rastie, a to povzbudzuje aj remeselníkov a ľudových výrobcov, ktorí na odpredaj svojich výrobkov
veľké šance nemajú.
Zdroj: internet.

Pohľad na žiarsky jarmok v minulosti.
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KARATE KID

20.10. o 19.00 hod. (rodinný dobrodružný, USA, 140 min., český dabing)
Pripravte sa na výborný remake
slávneho hitu, ktorý bude inšpiráciou pre mládež po celom svete.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
POSLEDNÝ VLÁDCA VETRA

23./24.10. o 19.00 hod. (fantasy,
USA, 103 min., český dabing)
Štyri národy, jeden osud. Film
sa odohráva vo svete zničenom vyčerpávajúcou vojnou. Žijú v ňom
štyri národy, ktoré vyznávajú vždy
jeden zo štyroch základných elementov – oheň, vodu, vzduch
a zem.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
ZATIAĽ SPOLU, ZATIAĽ NAŽIVE

26.10. o 19.00 hod. (akčná komédia, USA, 109 min., slovenské
titulky)
Dvaja úplne rozdielni ľudia z celkom odlišných svetov sú uprostred
nebezpečného dobrodružstva nútení začať robiť to, čoho sa chceli
za každú cenu vyvarovať – dôverovať si.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
MUŽI, KTORÍ NENÁVIDIA ŽENY

MsKC Žiar nad Hronom a BBSK - Pohronské múzeum Nová Baňa
Vás pozývajú na výstavu

Staré pohľadnice stredného Pohronia
Súkromná zbierka Ing. Jaroslava Brodzianskeho
a Doc. Ing. Ivana Herčku CSc.

2./3.11. o 19.00 hod. (krimi/thriller, Švédsko/152 min., české titulky)
Film podľa jednej z najčítanejších kníh súčasnosti!
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

LITERÁRČENIE

Výstavná sieň MsKC Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom

9. november
november2010
o18.00hod.

do 10. novembra 2010
Vstup voľný!
Informácie a nahlasovanie kolektívnych návštev: 0915 727 244
e-mail: krsiakova@mskcentrum.sk
www.mskcentrum.sk
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Čajovňa za rohom

Hostia:

PeterŠrank
a MartinBaláž

Mestské noviny | 19. október 2010
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Súťaž o najkrajšiu tekvicu a lampión
V termíne od 25. do 27. októbra organizuje CVČ
Súťaž o najkrajšiu tekvicu a lampión. Tekvičky spolu
s lampiónmi môžeme priniesť do centra najneskôr
do 25. októbra.
Súťaž a výstava budú v priestoroch CVČ denne
od 10.00 do 16.00 hod. a budú sprístupnené školám aj verejnosti. Vyhodnotenie najkrajšej tekvičky
a lampióna bude 27. októbra v CVČ na Dni strašidiel.
Poď sa báť
V CVČ sa 27. októbra udejú tajomné, hrôzostrašné a hororové udalosti. Strašidlá, príšery, strašidelný dom, elixíry, veštica, strašidelné premeny
a kurz lietania na metle. To všetko zažijete v CVČ
27.10. o 10.00 hod. počas Dňa strašidiel. O 18.00
hod. sa bátie ukončí lampiónovým sprievodom. Ak
sa bojíš, nepríď sám!
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Pozor, zmena začiatku pravidelného piatkového programu! Od 15. októbra je začiatok
o 18.00 hodine.
Večer pod hviezdnou oblohou – 22.10. o 18.00

Z pera čitateľa...
Otec môj
Je noc. Sedím pri tvojej posteli a dívam sa
na teba. Ležíš predo mnou bezduchý, meravý.
Mŕtvy. Keď som pred pár hodinami odchádzal, zakýval si mi na pozdrav a povedal „ahoj“. Ani jeden
z nás netušil, „možno ty áno“, že to „ahoj“ je v skutočnosti nevyslovené „zbohom na večné veky“.
Pár minút predtým si sa ma spýtal či je február,
alebo už marec. „Ešte je február. Zajtra bude prvý
marec,“ odvetil som ti. „Marec,“ až bolestne smutným hlasom si zopakoval po mne to posledné slovo a ja som zrazu videl až na dno tvojej duše. Čítal
som v nej ako v otvorenej knihe myšlienok, ktoré
sa ti prehnali hlavou. „Marec, poberaj sa starec!“
Kričali v tej chvíli tvoje oči, tvoja tvár, ktorá zrazu
tak strašne zosmutnela.
Ležíš a už nikdy neodpovieš na moje nemé i nahlas vyslovené otázky. A pritom sme si mali toľko
čo povedať... Obaja akoby sme sa toho rozhovoru
báli, stále sme ho v duchu odkladali „na potom“,
a teraz je už zrazu neskoro. Tvoje nohy už vystúpili
z kompy a zastali na druhom brehu Styxu. Cháron
odrazil od brehu a vesluje naspäť. Už niet návratu.
Odišiel si bez vysvetlenia a bez toho, aby sa ti vysvetlenia dostalo. A pritom stačilo tak málo...
Blíži sa polnoc. Sadám ku stolu a beriem do rúk
modlitebnú knižku. Zvláštne. Otvorí sa presne

KULTÚRA/INFORMÁCIE
hod.
Dežo Ursíny – Modrý vrch – život a dielo legendárneho slovenského hudobníka v hudobno-relaxačnom programe. Dňa 28.10. o 19.00 hod.
Mars – Pátranie v prachu červenej planéty –
audiovizuálny program sa bude venovať mýtom,
ktoré sprevádzali túto planétu v staroveku, jej
pozorovaniam v minulosti – voľným okom i ďalekohľadmi, aj mylným predstavám ľudí o tom, čo
na povrchu videli. Ponúkne prehľad úspešných
misií kozmických sond, ktoré od polovice 60-tych
rokov 20. storočia červenú planétu navštívili a poslali na Zem množstvo fotografií a iných odborných
dát. Seriózny vedecký výskum dramaticky zmenil
pohľad ľudí na toto teleso a priblížil predstavu letu
ľudskej posádky na Mars realite viac, ako čokoľvek
predtým. Program doplní prehliadka jesennej oblohy pomocou planetária so sprievodným slovom
odborného pracovníka a pozorovanie objektov
večernej oblohy pomocou astronomickej techniky
za priaznivých poveternostných podmienok. Dňa
29.10. o 18.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

19.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
20.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
21.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
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22.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
23.10. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 1
24.10. 8.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
25.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
26.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
27.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
28.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
29.10. 18.00 – 21.00 lekáreň U Čierneho koňa
30.10. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris
31.10. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
1.11. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
d 12.00 do 13.00 hod. RNDr. Anna Florovičová
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

23.10. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
24.10. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
30.10. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom
31.10. VK Stom, M. R. Štefánika 24, Lutila
1.11. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase o 8.00 do 12.00 hod.
MUDr. Ľudmila Lysinová

Z PERA ČITATEĽA...

na strane, kde je napísané „Modlitba za mŕtvych“.
Odkladám knižku a vychádzam von. Chcem byť
sám. Aspoň na niekoľko minút sám so svojimi
myšlienkami. Nočná obloha je posiata hviezdami.
Nevysoko nad južným obzorom na mňa veselo
žmurká Sírius, dolný hrot zimného trojuholníka.
Mne, na rozdiel od neho, veselo rozhodne nie
je. Ešte stále v šoku zo všetkého, čo som prežil
za posledné hodiny, pohybujem sa ako námesačný. Vchádzam do garáže a zatváram za sebou
dvere. Sadám za volant auta a otáčam kľúčikom.
Motor poslušne naskočil. Nevnímam, čo sa vôkol
deje, iba podvedome, rovnomerne, až na doraz
stláčam nohou plynový pedál. Nevnímam chvenie auta, ktoré sa celé trasie pri vysokých otáčkach
motora. Bez povšimnutia nechávam ťažké chuchvalce dymu, ktoré postupne zapĺňajú celú garáž.
Začínajú sa mi zatvárať oči. Zaspávam. Zrazu jasne
cítim, že ma niekto pomykal za plece a povedomý
hlas mi zakričal do ucha: „Rýchlo vstaň a utekaj
von!“ Cítim, že ten pokyn nevyšiel z môjho vnútra,
ale prišiel zvonku a ja musím poslúchnuť. S námahou otváram ťažké, akoby olovené viečka očí.
Celé auto je zahalené v nepriehľadnom oblaku
dymu. Omámený, iba po pamäti nachádzam dvere a vypotácam sa na dvor. Ostrý mráz ma vracia
do tvrdej reality. Pľúca i žalúdok zaťažený dymom
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prudko zareagujú a... Cez slzy v očiach pozerám
na osvetlený obdĺžnik garážových dverí, ktorým
sa valia von husté mračná dymu a začínam chápať súvislosti. „Ďakujem, otec!“, s dojatím šepkám
smerom k domu, v ktorom leží tvoje chladnúce
telo.
Kytice kvetov vo vázach, vence a zapálené
sviečky dotvárajú pochmúrnu atmosféru domu
smútku. Zostali sme tu sami. Iba my dvaja, otec
môj. Posledný raz stískam pravicou tvoje studené,
meravé ruky. „Ďakujem za všetko, otec. Zbohom
a odpusť.“
Vo dverách sa ešte otočím akoby v tichej nádeji, že ako vtedy, i teraz mi zakývaš rukou a povieš
„ahoj“. No viem, že sa tak už nikdy nestane.
Hrudy hliny miznú v hĺbke, odkiaľ sa ozývajú
tupé, dunivé zvuky, ktoré po krátkej chvíli zmĺknu. Smutne sa dívam na čerstvo navŕšený rov
pred krížikom s tvojím menom. Ľudia sa začínajú
rozchádzať. Aj ja už musím ísť. Musím ísť, aby som
povinne zaplnil miesto pri stole, ktoré tvojím odchodom zostalo prázdne. Tak, ako raz môj syn zaplní prázdne miesto po mne, keď príde môj čas.
Ešte raz ti ďakujem za všetko, otec môj. Nech
nikdy nikto neruší tvoj večný spánok.
Jozef Senko (Skrátená verzia 1. časti novely
pod názvom „Otec môj, mama moja“.)
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BLAHOŽELANIE

Na torte už sviečka horí,
všetko je už hotové,
na oslavu s prekvapením, čo v darčekoch je
schované.
Všetko najlepšie k 3. narodeninám, ktoré oslávila
15. októbra Viktória Juhaňáková. Veľa zdravia, šťastia a lásky ti zo srdca želajú mamina,
ocino, starí rodičia a ostatná rodina.

Oblečte svoje okná!
Poradíme vám, ako na to!
Poradíme, navrhneme a ušijeme záclony
a okenné dekorácie na mieru a podľa vašich
predstáv z ponúkaných, ale i prinesených materiálov.
Okrem toho ponúkame:
• najmodernejšie typy kovových garniží
s príslušenstvom a koľajnicové závesné
systémy,
• spoluprácu pri zariaďovaní reštauračných
zariadení, penziónov a pod.
Privítame vás v predajni Útulný domov
v Žiari nad Hronom na Ul. SNP 600/96
/Dom služieb/
v pondelok až piatok od 9.00 do 17.00 hod.

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

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

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.

aktuálne spravodajstvo na webe
občianska inzercia
zadarmo

www.ziar24.sk
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. tehl., OV, centrum ZH, cena dohodou – VÝHODNÁ KÚPA
•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
•3-izb., OV, Ul. J. Horvátha, Kremnica, 37.000 € / 1.114.662,- Sk
•3,5-izb., OV, Ul. Š. Moysesa – pekné prostredie, ZH, 41.000 € / 1.235.166,- Sk
•gazdovský domček, Horná Trnávka, 9.000 € / 271.134,- 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), 60.000 € / 1.807.560,- 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
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•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
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SPOMIENKA

Do večnosti odišla si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa
milovali.

SPOMIENKA

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

Dňa 17. októbra sme si pripomenuli
5. výročie, kedy nás navždy opustila naša
drahá
Mária Strehovská, rod. Mydlárová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaci manžel.

SPOMIENKA

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach
tých,
ktorí ho milovali a nemožno zabudnúť, keď
srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.

Dňa 31. októbra uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustila naša milovaná mama, stará
mama a prastará mama
Katarína Orosiová.
S láskou v srdci spomínajú dcéra Klára,
Oľga a syn Róbert s rodinami.

Dňa 11. októbra uplynul rok od chvíle, kedy
nás navždy opustila manžel, otec, starý otec
a svokor
Milan Debnárik.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Všetko zmizlo, len stopy tvojej lásky
a spomienka na teba nám zostali.

Dňa 22. októbra si pripomíname 2. výročie od smutnej chvíle, kedy sme sa navždy
rozlúčili s naším milovaným
Júliusom Bérešom.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Smútiaci rodičia, sestra s rodinou a brat
s rodinou.

Dňa 23. októbra by oslávil svojich 15 rokov
syn, vnúčik a brat
Jarko Fábry.
Spomínajú rodičia, brat a babička.

POĎAKOVANIE
POĎAKOVANIE

Kto v srdci žije, neumiera...

Hlboký zármutok zostáva za tým,
kto navždy opustil nás...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
známym a bývalým spolupracovníkom,
ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého manžela, otca a starého otca
Mgr. Jozefa Kislera,
ktorý nás navždy opustil 13. septembra
vo veku nedožitých 75 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme príbuzným, susedom,
priateľom a známym, ktorí sa dňa
5. októbra zúčastnili poslednej rozlúčky
s našim drahým manželom, otcom, starým
otcom a bratom
Ivanom Beňom,
ktorý nás navždy opustil vo veku 68 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti.
Manželka, deti Zuzana, Peter a Pavol
s rodinami a vnúčatá Martina, Martin, Kristínka a Paulínka.

noviny.ziar.sk

Dňa 6. októbra uplynul 1 rok, kedy nás
navždy opustila naša drahá mamička, starká
a prastarká
Alžbeta Kiššová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou spomína smútiaca rodina.

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších
prostredníctvom

MESTSKÝCH NOVÍN
•blahoželania
•spomienky
•poďakovania
iba u nás zadarmo
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Členovia TŠK Stella tancujú
vo vynovených priestoroch
Posledný
septembrový
deň boli slávnostne otvorené novozrekonštruované
priestory Tanečno-športového klubu Stella. Celková
rekonštrukcia trvala približne
tri mesiace a investovala sa
na do nej čiastka uvedená
v žiadosti o prenájom priestorov. Stella Víťazková, hlavná
trénerka klubu: „Okrem prác,
ktoré nám realizovali firmy,
sa na rekonštrukcii podieľali členovia klubu, rodičia
i priatelia tanca a zdarma
odpracovali 400 hodín.“
Rekonštrukcia bola realizovaná z naakumulovaných
prostriedkov TŠK Stella –
50%najmäz2%zdaníaďalších

50 % boli sponzorské príspevky rodičov a vlastné príspevky. „Museli sme vybudovať
novú stenu, čím sa vytvoril
nový priestor, najväčšiu časť
tvorí tanečná plocha, ktorá
má rozlohu približne 250 m2
a je na nej položená buková
plávajúca podlaha. Zvyšnú
časť tvoria šatne a priestor
na uloženie tanečných
kostýmov,“ vysvetlila ďalej Stella Víťazková, a zároveň vyjadrila poďakovanie:
„Ďakujeme všetkým, ktorí
nám pomohli, a tým vytvorili túto krásnu sálu, kde je
radosť trénovať a pripravovať naše tanečné nádeje.“
(li)

BRUŠNÁ TANEČNICA ADRIKA SI VYTANCOVALA ZLATO

O Adrike
Šmondrkovej – malej
brušnej tanečnici – ste
sa už dočítali minulý
rok. Teraz
pomaly začína obdobie,
kedy bude
bilancovať,
čo v priebehu roka zažila, čo stihla a čo
nie. Ona aj napriek tomu, že má len
10 rokov, stihla toho dosť, a opäť zviditeľnila naše mesto.
Začiatkom roka 2010 sa Adrika zúčastnila medzinárodnej súťaže Talent Awards
pod záštitou umeleckého garanta Profesionálnej školy orientálneho tanca
Muna. Aj napriek tomu, že konkurencia
rastie, Adrika túto súťaž vo svojej kategórii opäť vyhrala a v máji cestovala

do Prahy, kde sa konal slávnostný galavečer. Jana Šmondrková, Adrikina mama:
„Tu sa Adrika prezentovala, a zároveň si
prevzala zlatú medailu. Aj na priek tomu,
že dosiahla ďalší úspech, tvrdo trénovala
a zúčastnila sa viacerých seminárov a vystúpení.“ V lete dostala pozvanie prezentovať svoj tanec až v Prešove na prvom festivale orientálneho tanca v štýle hafla párty
na Slovensku pod názvom Orient Divas
Festival. „Pre ňu to bola jednoznačne veľká
pocta, pretože stáť na pódiu súčasne s takými známymi tanečníčkami ako Nadah,
Miya Sabah a Amina, Yrisz, bolo úžasné,“
dodala. V rámci večernej šou sa predstavila so svojím tancom a mala veľký úspech.
Na druhý deň sa zúčastnila na dvoch
workshopoch s Nadah. Od tejto medzinárodne uznávanej tanečníčky a lektorky
získala niekoľko certifikátov. Adrika sa
v súčasnosti pripravuje na večer orientálnej hudby a tanca Fantázia orientu, ktorý
sa bude konať 20. novembra v Žiline. (li)

OZNAM O MOŽNOSTI ZBAVIŤ SA
STARŠIEHO NEPOTREBNÉHO ŠATSTVA
A OBUVI PRE DETI A DOSPELÝCH

čenské oblečenie a obuv pre približne
15 až 20 ročných chlapcov.
Zber sa koná nepretržite, každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00
hodiny priamo v priestoroch Stanice Charity – na Ul. Dr. Janského
č. 21 v priestoroch Nadácie Škola dokorán.
Vstupné dvere sú označené znakom európskej únie s nápisom „Tu sedia terénni
sociálni pracovníci mesta Žiar nad Hronom “.
Pre Stanicu Charity zbierame vždy len
čisté, nepoškodené a neroztrhané šatstvo,
ktoré je použiteľné pre jeho príjemcu. Ďakujeme!
OSoO

Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Žiari nad Hronom oznamuje občanom, že prostredníctvom Stanice
Charity a terénnych sociálnych pracovníkov mesta môžete pomôcť ľuďom v hmotnej núdzi.
Pokiaľ i vy doma skladujete už nepotrebné šatstvo či obuv, teraz je ten
správny čas sa ho zbaviť! Stanica Charity potrebuje šatstvo a obuv predovšetkým zimného charakteru, hlavne
pre deti vo veku 2 až 10 rokov, ďalej chlapp
OZNAM
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom
na Ul. Š. Moysesa 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 Žiar
nad Hronom na základe geometrického plánu č. 36636029-205/2010, a to
pozemku odčleneného z pôvodnej CKN
parcely č. 1149/5, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
51.132 m2, zapísanej na liste vlastníctva
č.1136, a to:
-CKN parcely č. 1149/166 - zastavaná
plocha v celkovej výmere 364 m2.
Uvedený pozemok sa nachádza v Žiari
nad Hronom v lokalite sídliska Pod vršky, nad križovatkou ulíc M. Benku a Jesenského a bezprostredne susedí s pozemkom CKN parcelou č. 1813/46.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade - Odbor správy
majetku alebo na úradnej tabuli mesta.
OSMM
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Tepovanie:

•kobercov

•interiérov
•sedačiek

•interiérov áut

Parnou technológiou :

•podlahové krytiny

•plávajúce podlahy
•okná

Tepovanie bez roztočov

Požičovňa tepovacích
a naparovacích strojov
Upratovanie priestorov firiem
Kontakt:

Najlacnejšie
v Žiari!

0904 349 059
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Žiarčania porazili v divokom stretnutí Slovan Divín
FUTBAL

Žiarski futbalisti už od začiatku súťaže podávajú vynikajúce výkony a inak tomu nebolo ani
v 9. a 10. kole
9. kolo: FK Žiar nad Hronom/ Ladomerská Vieska FC Slovan Divín 8:4 (1:3), góly: Rapčan 2, Abrahám,
Kubík, R. Urgela, Blaho, Cvejkuš. ŽIAR: J. Rapčan S. Urgela, Kmeť, Blaho, Dobrota (20. Kubík). Slaný,
Čamaj (59. Kochol), Šimon. R. Urgela. Abrahám,
M. Rapčan (75. Cvejkuš).
Žiarčania nastúpili do stretnutia proti súperovi,
ktorý hrá agresívny futbal so zabezpečenou obranou na rýchle protiútoky. Ale aj tak si nedali pozor
a už v 5. minúte prehrávali. Potom však prebrali
iniciatívu, mali viac z hry, ale po zlej organizácii
v obrane dovolili súperovi vyhrávať už 0:3. Posledných päť minút prvého polčasu vyvinuli tlak,
z ktorého vyťažili po rohovom kope zníženie stavu.
Do druhého polčasu nastúpili s odhodlaním zvrátiť
výsledok na stranu domácich. V priebehu desiatich
minút dokázali vyrovnať. Naďalej hrali kombinačný futbal a súpera pritlačili pred ich vlastnú bránu.
Donútili ho k chybám. po ktorých dávali góly. V dru-

hom polčase pobavili divákov peknými akciami a
7 strelenými gólmi za čo ich odmenili potleskom.
Ostatné výsledky: B. Štiavnica - D. Strehová 1:0,
Š. Bane - Revúca 1:0, V. Blh - Brusno 1:1, Málinec
- JUPIE BB 2:2, Č. Balog - Poltár 3:2, Kováčová Hliník n/Hr. 2:3
10. kolo: Poltár – Žiar nad Hronom/Ladomerská
Vieska 1:3 (1:1), góly: R. Urgela, Blaho, M. Rapčan.
ŽIAR: J. Rapčan – Kochol, S. Urgela, Ras. Urgela, M.
Rapčan (86. Žňava), Abrahám, Kubík (66. Wolf), Šimon (62. Cvejkuš), Blaho, Čamaj, Šťastný
Ostatné výsledky: D. Strehová - Hliník n. Hr. 0:3,
Divín - Kováčová 3:3, JUPIE BB - Č. Balog 2:0, Brusno - Málinec 0:0, Revúca - V. Blh 2:0, B. Štiavnica - Š.
Bane 0:0
1. Žiar
10 8 1 1 34:13 25
2. Č. Balog
10 6 1 3 23:16 19
3. Hliník
10 5 2 3 30:21 17
4. B. Štiavnica
10 5 1 4 16:15 16
5. Brusno
10 4 3 3 10:10 15
6. Revúca
10 5 0 5 14:19 15

7. Jupie
8. Málinec
9. Poltár
10. Kováčová
11. Štiav. Bane
12. Divín
13. D. Strehová
14. V. Blh

9
10
10
10
10
10
10
9

4
4
4
4
3
3
1
1

2
2
2
1
4
3
1
1

3 26:11 14
4 17:17 14
4 15:16 14
5 24:21 13
3 12:15 13
4 21:26 12
8 7:25
4
7 9:33
4
Marcel Pobežka

Starší žiaci na čele tabuľky
III. liga starší dorast
9. kolo: Žiar nad Hronom – Kremnička 8:1
(4:1), góly: Hlaváč 3, Neuschl 2, Gajdoš, Glab,
Gallo
10. kolo: Fiľakovo – Žiar nad Hronom 0:1 (0:1),
gól: Balogh
Predohrávka 14. kola: Čadca – Žiar nad Hronom 0:1 (0:0), gól: Hlaváč
Tabuľka po 9. kole
1. Námestovo
11 7 2 2 28:7 23
2. L. Mikuláš
10 7 1 2 22:9 22
3. Lučenec
10 7 0 3 27:9 21
4. Zvolen
10 6 2 2 27:13 20
5. Tvrdošín
9 4 2 3 15:16 14
6. D. Kubín
10 4 1 5 19:15 13
7. B. Bystrica
9 4 1 4 16:13 13
8. K. N. Mesto
8 4 1 3
9:9
13
9. Bánová
10 4 1 5 14:20 13
10. Žiar
7 4 0 3 18:7 12
11. Badín
7 4 0 3 15:12 12
12. N. Baňa
10 4 0 6 14:22 12
13. Čadca
7 3 1 3 16:10 10
14. Bytča
10 3 0 7 20:33
9
15. Fiľakovo
8 1 0 7 6:29
3
16. Kremnička
8 0 0 8 6:48
0
V tabuľke sú už zarátané predohrávky zápasov
III. liga mladší dorast
9. kolo: Žiar nad Hronom – Kremnička 2:0
(1:0), góly: Hudec, Milčík
10. kolo: Fiľakovo – Žiar nad Hronom 0:4 (0:1),
góly: Mekíš 4
Predohrávka 14. kola: Čadca – Žiar nad Hronom 0:5 (0:3), góly: Hudec 3, Mekíš, Kolláti
Tabuľka po 9. kole
1. Zvolen
10 8 1 1 26:6 25
2. D. Kubín
10 7 0 3 25:11 21
3. K. N. Mesto
8 6 1 1 18:3 19
4. B. Bystrica
8 6 1 1 19:5 19
5. Námestovo
11 5 2 4 26:14 17

6. Čadca
7. N. Baňa
8. Bytča
9. Lučenec
10. L. Mikuláš
11. Žiar
12. Badín
13. Kremnička
14. Tvrdošín
15. Bánová
16. Fiľakovo

7
9
10
10
10
6
7
7
9
10
8

5
5
3
3
3
2
2
2
2
1
0

1
1
2
2
1
2
2
1
0
1
2

1
3
5
5
6
2
3
4
7
8
6

28:10
16:9
20:25
16:21
20:32
11:7
11:10
10:13
10:43
14:28
6:39

16
16
11
11
10
8
8
7
6
4
2

II. liga starší žiaci
9. kolo: Krupina - Žiar nad Hronom 0:9 (0:4),
góly: Kollati 4, Schmidt, Dúbravský, Kružlic,
Celpák, Líška
10. kolo: Žiar nad Hronom – Fiľakovo 5:0 (3:0),
góly: Kollati 2, Karvaš, Kružlic, Líška
V 10. kole II. ligy starších žiakov privítali Žiarčania súpera z Fiľakova. Postavenie súpera
v tabuľke II.ligy (4. miesto) naznačovalo, že pôjde o kvalitného súpera. Hostia boli kondične aj
technicky dobre pripravení. Našim hráčom sa
však podarilo ustrážiť ich najlepšieho strelca a
otupením ich útočných síl stále viac dostávali
do tlaku domáci hráči. Postupne sa presadzovali ich kombinačnou hrou a vytvorili si veľké
množstvo gólových príležitostí. Pri väčšej koncentrácií a kľude pri zakončení mohlo byť skóre zápasu aj vyššie.
Tabuľka po 9. Kole
1. Žiar
8 8 0 0 59:1 24
2. Zvolen C
9 7 1 1 34:3 22
3. Poltár
9 7 1 1 41:15 22
4. Fiľakovo
9 6 2 1 31:13 20
5. Žarnovica
9 5 2 2 19:9 17
6. B. Bystrica
8 5 1 2 34:18 16
7. Lučenec
8 3 5 0 23:4 14
8. Krupina
8 4 1 3 20:17 13
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9. N. Baňa
10. Detva
11. Hriňová
12. Revúca
13. Tisovec
14. Sliač

9 2 1 6 9:29
7
8 2 0 6 14:16
6
8 2 0 6 11:33
6
9 0 2 7 2:32
2
9 0 1 8 4:55
1
9 0 1 8 2:58
1
II. liga mladší žiaci
9. kolo: Krupina - Žiar nad Hronom 2:5 (1:3),
góly: Orság 3, Košťál, Horný
10. kolo: Žiar nad Hronom – Fiľakovo 4:0 (2:0),
góly: Kapusta 2, Lenhart, Šimko
III. liga starší žiaci
9. kolo: Žiar nad Hronom B – Hliník nad Hronom 1:4 (1:3), gól: Šimko
10. kolo: Horehron – Žiar nad
(2:0), gól: Bugár
Tabuľka po 9. kole
1. Badín
6 6 0 0
2. Hliník
6 6 0 0
3. Horehron
7 4 2 1
4. Hont. Nemce
8 4 0 4
5. Kremnica
8 4 0 4
6. Žiar B
8 3 0 5
7. Dudince
7 3 0 4
8. Kováčová
7 3 0 4
9. B. Štiavnica
8 2 2 4
10. Brusno
6 1 2 3
11. Sl. Ľupča
7 0 0 7

Hronom B 3:1
24:6
21:6
27:9
24:15
18:26
17:21
12:17
18:27
14:19
12:11
9:39

18
18
14
12
12
9
9
9
8
5
0

III. liga mladší žiaci
9. kolo: Žiar nad Hronom B – Hliník nad Hronom 10:0 (4:0), gól: Škriniar 3, Gibas 3, Bodor
2, Bahna, Filus
10. kolo: Horehron – Žiar nad Hronom B 0:2
(0:2), gól: Barboriak, Bahna
Marcel Pobežka
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Prvé víťazstvo v extralige vybojovali Žiarčania proti úradujúcemu majstrovi
HOKEJBAL

Po prvýkrát sa žiarsky hokejbalisti Sport Trend
tešili z víťazstva v Slovenskej hokejbalovej extralige. Stalo sa tak v sobotu 2. októbra v 6. kole
proti úradujúcemu majstrovi LG TPS Bratislava.
6. kolo:
Sport Trend Žiar nad Hronom – LG TPS Bratislava 2:1 (1:0,0:1,0:0 – 1:0) Góly: Považanec,
rozh. nájazd Nemček – Ondrušek, SPORT: Michaleje, Žiliak – Kotyk, Pračka, Strohner, Pukač, Homola,
Záhorec – Vallo, Šulek, Hronec, T. Valko, Nemček,
Lunter, Považanec, Uhrovič, Danko, Sondík, Pluhár,
Mokroš.
Žiarsky tím už tradične nastúpil do zápasu s defenzívnou taktikou. Už v úvodných sekundách
však museli Žiarčania čeliť hre v oslabení, ktorú sa
im však podarilo odohrať bez inkasovaného gólu.
Ďalší priebeh prvej tretiny bol vyrovnaný a hráči
na oboch stranách si vytvárali šance, ktoré však
brankári pokryli. Ako prví otvorili gólový účet
Žiarčania, keď sa v skrumáži pred súperovým brankárom najlepšie zorientoval Lunter, prihral Považancovi, ktorý zakončil do poloprázdnej brány.
Príležitosť na zvýšenie skóre mal Uhrovič, keď sa
po prieniku dostal pred bratislavského brankára,
kde bol faulovaný, a rozhodca nariadil samostatný
nájazd. Ten však žiarsky hráč nepremenil a skóre
ostalo nezmenené. K vyrovnaniu došlo v druhej
tretine, keď sa nastrelená loptička od zadného
mantinelu dostala k tyčke žiarskeho brankára, kde
ju súperov hráč doklepol za jeho chrbát. Viac gólov v tejto tretine nepadlo, a tak sa zápas dostal
do záverečnej časti hry za nerozhodného stavu.
Tá mala rovnaký priebeh ako prvé dve tretiny.
Hráči na oboch stranách si vytvárali šance, avšak
bez úspechu. V druhej polovici tretej tretiny hrali
Žiarčania dve po sebe idúce oslabenia, ktoré však

ustáli. V závere zápasu si hráči LG TPS vytvorili nebezpečné príležitosti, ktoré zlikvidovala obetavo
hrajúca žiarska obrana a výborné chytajúci brankár
Michaleje. Zápas v riadnom hracom čase tak skončil nerozhodne a nasledovali samostatné nájazdy.
Prvú sériu začal žiarsky Nemček, ktorý svoj blafák
premenil, na opačnej strane Michaleje vychytal súpera. V druhej sérii sa na strane Sport Trend predstavil Pukač, ktorý pridal ďalší gól a na opačnej
strane chytil Michaleje aj druhý nájazd a Žiarčania
sa tak mohli tešiť z prvého víťazstva v extralige.
Cestou k úspechu žiarskeho družstva bola tímová
hra, disciplína a obetavosť hráčov, čo v predošlých
zápasoch značne chýbalo.
Ostatné výsledky: Reebok Ružinov Bratislava –
DT Žirafa P. Bystrica 7:1, HbK 87 Skalica – HBC Žirafa Žilina 3:2, MHBO Liptov – ŠKB Izoglobal Kappa
Martin 2:5, ŠK 98 Pruské – HBK Kometa Vrútky 2:3,
HBK Nitrianski rytieri Nitra – Profis Sharks Bratislava 8:5
7. kolo:
Sport Trend Žiar nad Hronom – Hbk 87 Skalica
1:4 (0:1, 0:2, 1:1), Góly: Mihálik –M. Sobol, Krajsa,
Kolínek, Babiar. SPORT: Michaleje, Žiliak – Kotyk,
Pračka, Strohner, Pukač, Homola, Záhorec – Vallo, Šulek, Bobáľ, T. Valko, Nemček, Mihálik, Považanec, Uhrovič, Danko, Sondík, Pluhár, Mokroš.
Po víťazstve si chceli Žiarčania pripísať na svoje
konto ďalšie body. Do úvodnej tretiny nastúpili
opatrne, so snahou hrať zo zabezpečenej obrany. Taktické pokyny však nedôsledne dodržiavali,
z čoho pramenilo niekoľko čistých gólových šancí
Skaličanov. Tí strelili prvý gól po tom, čo sa príklep
skalického hráča dostal za chrbát žiarskeho bran-

VOLEJBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAČOK NA „ŠTVORKE“

V prvú októbrovú sobotu sa na pôde telocvične „Štvorky“ uskutočnil druhý
ročník volejbalového turnaja mladších žiačok O pohár riaditeľa ZŠ Jilemnického
v Žiari nad Hronom.
Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev. Domáce farby obhajovali družstvá MŠK Žiar A, MŠK
Žiar B, hosťami boli družstvá ŠVK Tatran B. Bystrica, TJ ŠK VK Krupina a VK Iskra Hnúšťa.
Pre naše mladé nádeje to bol prvý a jediný turnaj v prípravnom období, a zároveň
prvé stretnutie s „veľkým“ volejbalom. Napriek tomu sa ťažkej úlohy nezľakli a dokázali
predviesť pekné volejbalové výmeny aj so súperkami, ktoré trénujú a hrávajú volejbal dlhší čas. Úlohu favorita turnaja potvrdilo družstvo Hnúšte, ktoré turnaj s prehľadom vyhralo bez straty setu. Ďalšie poradie : 2. miesto B. Bystrica, 3. miesto – Krupina,
4. miesto – Žiar A, 5. miesto – Žiar B.
MŠK Žiar reprezentovali dievčatá: Zuzana Drienková, Lucia Flešková, Katarína Krajčiová, Vanessa Krajčiová, Dáša Krčová, Emma Petlušová, Stanislava Repiská, Terézia Rihová,
Barbora Romancová, Natália Rusnáková, Karin Silná, Eleonóra Uhrovičová, Miriam Vojčeková, Veronika Wagingerová, Ivana Zošiaková, pod vedením trénerok A. Kosorinskej
a S. Vankovej.
Na turnaji sa okrem kolektívov družstiev odmeňovali aj najlepšie hráčky turnaja z každého družstva, ktoré určili tréneri. V žiarskych družstvách sa najlepšími hráčkami stali
Veronika Wagingerová a Terka Rihová.
Úroveň turnaja bola veľmi dobrá nielen vďaka športovým výkonom, ale aj vďaka organizačnej a finančnej úrovni. Výborné športové výkony zabezpečili hráčky a tréneri
družstiev, organizačnú stránku zvládli na jednotku trénerky domáceho družstva, mamičky hráčok p. Drienková, Krajčiová, Kapustová, Silná, Wagingerová, Rihová, a hlavne
vedenie „Štvorky“, ktoré vytvára pre športovú mládež Žiaru vynikajúce zázemie. Materiálnu a finančnú podporu – ceny pre družstvá a najlepšie hráčky turnaja zabezpečili
Ing. Drienková, p. Kapustová, MŠK Žiar nad Hronom a ZŠ Jilemnického.
Všetkým menovaným patrí úprimná a srdečná vďaka za vydarené športové podujatie
a veľmi dobrý dojem, ktorý turnaj zanechal vo všetkých zúčastnených.
Andrea Kosorinská
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kára, kde loptička poskakovala v bránkovisku, ktorú súper doklepol. Na rozdiel dvoch gólov zvýšilo
skalické družstvo v druhej tretine počas presilovky,
keď odrazenú loptičku od zadného mantinelu trafil
skalický hráč vo vzduchu. Tretí gól pridali Skaličania počas oslabenia, keď potrestali chaos v žiarskej
obrane a posledný štvrtý v závere tretej tretiny
po strele od modrej čiary. Čestný úspech za žiarsky tím dal minútu pred koncom zápasu Mihálik,
keď po príklepe z pravej strany nastrelil súperovho obrancu, od ktorého sa loptička odrazil sa za
skalického brankára. Zápas bol však aj napriek
výsledku vyrovnaný a charakteristický bol predovšetkým streleckou neschopnosťou žiarskych hráčov, množstvom nepremenených gólových šancí
a výpadkami v defenzívnej hre, ktorú súper trestal.
Ostatné výsledky: Profis Sharks Bratislava – HBK
Kometa Vrútky 0:3, DT Žirafa Pov. Bystrica – ŠK
98 Pruské 2:4, ŠKB Izoglobal Kappa Martin –LG TPS
Bratislava 3:0, MHBO Liptovský Mikuláš – HBC Žirafa Žilina 2:3, HBK Nitrianski rytieri Nitra – Reebok
Ružinov Bratislava 1:2
1. Ružinov
7 6 0 1 0 37:13
19
2. Nitra
7 6 0 0 1 37:15
18
3. Martin
7 6 0 0 1 32:16
18
4. Skalica
7 6 0 0 1 30:19
18
5. Pruské
7 3 0 0 4 30:21
9
6. Vrútky
7 3 0 0 4 19:23
9
7. Žilina
7 3 0 0 4 18:24
9
8. P. Bystrica
6 2 0 0 4 21:28
6
9. Sharks Bratislava 5 1 1 0 3 19:19
5
10. LG Bratislava 6 1 0 1 4 6:15
4
11. L. Mikuláš
7 1 0 0 6 11:37
3
12. Žiar
7 0 1 0 6 11:41
2
zdroj: sporttrend.eu

MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU V KOŠICIACH

Začiatkom októbra sa v Košiciach konal tradičný a celosvetovo uznávaný Medzinárodný maratón mieru. Aj v tomto ročníku sme mali zastúpenie v podobe bežcov z nášho mesta či
regiónu.
Výsledky:
1. Kipt Gilbert Chepkwony (Keňa), 2. Imrich Pástor (Košice) – najlepší Slovák, 101. Roman Šlúch (B. Štiavnica), 151. Ivan Benča (Žiar),
171. Štefan Polc (bývalý futbalista TJ ZSNP Žiar), 271. Jozef Mecele
(Žiar), 376. Pavol Ivan (Žiar), 379. Richard Rišňovský (Žiar), 380. Marcela Kocholová (Bartošova Lehôtka), 459. Marcela Gondová (Bartošova Lehôtka), 489. Ladislav Balogh (Žiar), 523. Michal Homola
(Žiar), 662. Jaroslav Ihring (Žiar), 705. Richard Kaliak (Žarnovická
Huta), 708. Rastislav Šipikal (Župkov), 726. Stanislav Matonok (Žarnovická Huta).
Ženy (70 štartujúcich, dobehlo 63):
1. Balcha (Etiópia) 2:36:35; 3. Ingrid Petnuchová (Bardejov – najlepšia Slovenka), 24. Marcela Kocholová (Bartošova Lehôtka),
30. Marcela Gondová (Bartošova Lehôtka).
Polmaratón, 21,097 km, absolútne poradie mužov a žien:
1. Petr Pechek (Úpice, ČR), 2. Tibor Sahajda (Košice – najlepší
Slovák), 13. Katarína Berešová (Košice – najlepšia žena), 73. Marek
Bara (Župkov), 176. Ivan Černaj (Žiar), 236. Rastislav Zaťko (Žiar),
580. Vladimír Černák (Žarnovica), 707. Peter Balogh (Žiar).
In-line preteky korčuliarov, 20 km:
1. Tomáš Rosival (Košice), 22. Renáta Karabová (najlepšia žena),
18. Dušan Majsniar, 42. Július Remenár, 74. Vladimír Štáner (všetci
Vyhne).
(jm)
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Basketbalisti na víťaznej vlne
BASKETBAL

Súťažná sezóna mužov BK MŠK Žiar nad Hronom pokračovala dvomi domácimi stretnutiami
so Spišskou Novou Vsou a Prešovom.
MUŽI
4. kolo:
Žiar nad Hronom - Spišská Nová Ves 85:76 (28:18,
45:38, 60:57)
Body: Bulko 22, Gašparík 14, Jonas 13, Schubert
10.
Vo veľmi dobrom a dramatickom stretnutí naši
muži vyhrali tretí zápas v poradí. Nebolo to jednoduché, súper celý zápas agresívne bránil, presúval
sa rýchlo do útoku, čo robilo domácim problémy a
na konci tretej štvrtiny znížil ich vedenie na 60:59.
V poslednej štvrtine Žiarčania vysunuli obranu,
súper začal robiť chyby, čo využili, odskočili na príjemných desať bodov a na konci zaslúžene vyhrali.
V našom tíme k dobrej hre napomohol aj výkon Filipa Bulka, ktorý aj napriek malému zraneniu odohral
veľmi dobrý zápas.
5. kolo:
Žiar nad Hronom - Prešov 83:55 (21:17, 47:28,
57:44)
Body: Gašparík 32, Fábry M. 25, Vája 5.
Zápas začali domáci trochu nervózne, ale po piatich minútach sa im začalo postupne strelecky dariť a do konca polčasu už vysoko vyhrávali. V tretej
štvrtine, ktorú tradične hrajú veľmi dobre, súpera
trochu podcenili. Útok bol bez pohybu a obrana nebola dobrá, čo súper využil a znížil skóre. Záverečnú
desaťminútovku odohrali Žiarčania najlepšie. Všetky
herné činnosti boli na vysokej úrovni. Do zápasu
nastúpili všetci hráči, čo dopomohlo vysokej výhre
Žiaru nad Hronom.
1. Žiar
4 4 0 338:264
8
2. Košice
4 3 1 289:251
7
3. Zvolen
4 2 2 338:310
6
4. S. N. Ves B
4 2 2 349:325
6
5. Lučenec
4 2 2 256:257
6
6. Michalovce
4 2 2 227:240
6
7. Rožňava
4 1 3 274:327
5

8. Prešov

4

0 4 186:283

4

JUNIORI
Dohrávka 1. kola:
Banská Bystrica – Žiar nad Hronom 69:68 (14:17,
27:35, 41:50)
Body: Vrtík 22, Bulko 10, Štefanec 10, Kysela 9.
V dohrávke juniorskej ligy naši chlapci prehrali
prvý zápas sezóny. Z ich strany to nebol dobrý výkon, nedarilo sa im strelecky a v poslednej štvrtine
poľavili aj v obrane. Súper to využil, začalo sa mu
strelecky dariť a postupne sa bodovo približoval.
Jedenásť sekúnd pred koncom sa prvýkrát dostal
do vedenia a udržal tesnú výhru 69:68. K našej prvej
prehre dosť napomohla aj veľmi napätá atmosféra,
ktorá počas celého zápasu vládla v banskobystrickom hľadisku a preniesla sa aj na ihrisko medzi hráčov a rozhodcov.
1. Žiar
6 5 1 515:374
11
2. B. Bystrica
6 4 2 431:407
10
3. Svit
5 4 1 400:336
9
4. Handlová
5 2 3 373:379
7
5. Prievidza
5 2 3 314:387
7
6. L. Mikuláš
5 1 4 313:417
6
7. Žilina
4 0 4 274:320
4
Majstrovstvá oblasti BB, TN a ZA v basketbale starších žiakov
1. dvojkolo:
Žiar nad Hronom – Akademic Žilina 34:131
(11:19,22: 37, 24:88)
Body: Káša 16, Štefanča 9, Nárožný 3, Tenkel, Košťal
a Supuka 2.
Žiar nad Hronom – Akademic Žilina 37:153
(10:46,17: 88, 21:121)
Káša 20, Skladan 6, Košťal 4 , Supuka 3.
Starší žiaci vstúpili do nového ročníka dosť nešťastne. Hneď v prvom zápase sa zranili dvaja kľúčoví
hráči, čo ovplyvnilo celý prvý aj druhý zápas. Vysoké
prehry sú hlavne pre veľkú výškovú prevahu. Finalisti majstrovstiev Slovenska to patrične využívali. Naši
hráči hrali odovzdane a zbytočnými stratami dali

súperom ešte viac vyniknúť.
1. Žilina
2 2 0
284:71
4
2. Prievidza
2 2 0
169:100 4
3. P. Bystrica
2 0 2
100:169 2
4. Žiar
2 0 2
71:284
2
Majstrovstvá oblasti BB, TN a ZA v basketbale starších mini
2. dvojkolo:
Považská Bystrica – Žiar nad Hronom 55:29
(25:16)
Body: Muoc 6, Horváth 6, Rajnoha 5, Kádaši 4, Záhorec 3, Kuchár 3, Holička 2.
Považská Bystrica – Žiar nad Hronom 48:32
(17:17)
Body: Horváth 8, Koňarik 5, Mokroš 4, Muoc 4, Kádaši 4, Rajnoha 4, Nagy 2, Holička 1.
Starší minižiaci vycestovali na horúcu palubovku
Považskej Bystrice s cieľom prekvapiť a priniesť domov aspoň jedno víťazstvo. Po prvej štvrtine viedli
nad zaskočenými Bystričanmi 12:4, ale chaotický
výkon Žiarčanov v druhej štvrtine dostal do hernej
pohody súpera a ten výhodu domáceho prostredia
plne využil.
V druhom zápase dokázali hostia zo Žiaru udržať
koncentráciu a zodpovedný výkon celé tri štvrtiny.
V poslednej časti však opäť nedokázali udržať svoj
herný štandard a trojbodový náskok rýchlo stratili.
Nezodpovedná obrana, nepresné prihrávky, nedodržanie pokynov trénera a poslednú časť hry prehrali razom o 19 bodov!
1. Žilina B
4 3 1
163:111 7
2. Žiar
4 2 2
264:128 6
3. P. Bystrica
4 2 2
154:165 6
4. Prievidza
4 1 3
114:125 5
5. B. Bystrica
2 2 0
110:20
4
6. Žilina A
2 2 0
66:54
4
7. Handlová
2 0 2
20:110
2
8. L. Mikuláš
2 0 2
25:203
2

MUDr. Ladislav Kukolík,
kandidát na primátora mesta
noviny.ziar.sk
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Prípravky 2001 sa zlepšujú každým zápasom
FUTBAL

Liga prípraviek pokračovala ďalšími turnajmi.
Tretie kolo odohrali v Badíne a na štvrté cestovali do Brezna.
Po príchode do Badína čakalo na hráčov a trénerov nepríjemné prekvapenie. Domáci organizátori
v snahe chrániť hraciu plochu, presunuli turnaj na
ihrisko, ktoré ani zďaleka nespĺňalo aspoň základné
podmienky. Hralo sa na „školskom“ ihrisku a hráči
nemali žiadny prístup k šatniam.
Tréner prípraviek 2000 sa preto rozhodol
na stretnutia nenastúpiť a vrátil sa späť do Žiaru
nad Hronom. Všetky stretnutia, ktoré mali odohrať,
sa kontumovali v prospech ich súperov.
Vedúci prípraviek 2001 mal jednoduchšiu situáciu, pretože na turnaj cestovalo aj viacero rodičov.
Po dohode s nimi sa turnaja (aj napriek sťaženým
podmienkam) zúčastnil a chlapci svojim výkonom
nesklamali.
FK Žiar nad Hronom – Dukla B. Bystrica 0:2, ŽP
Podbrezová – FK Žiar nad Hronom 5:1, FK Žiar
nad Hronom – Jupie Podlavice 0:6, ŠK Badín –
FK Žiar nad Hronom 0:2, MFK Zvolen – FK Žiar
nad Hronom 0:1
Po šiestich bodoch, ktoré získali chlapci v Badíne, cestovali na turnaj v Brezne. Tu na nich čakalo
vyslovene nepriaznivé počasie, a to ovplyvnilo ich
výkon v prvom stretnutí s Duklou. Prehra 0:6 hovorí
za všetko. Potom však nasledoval vynikajúci zápas

proti Podbrezovej. Tá sa rýchlo dostala do dvojgólového vedenia, ale Žiarčania sa vzchopili a dokázali vyrovnať.
V stretnutí s Podlavicami, ktoré pravidelne uštedrovali Žiarčanom poriadnu „nádielku“, chlapci podali fantastický výkon a boli viac než vyrovnaným
súperom. V polovici zápasu sa však Jupie dostalo
(po šťastnom góle) do vedenia. Tento moment
Žiarčanov ešte viac povzbudil a súpera zatlačili
pred jeho bránu. Jupíkom však priala šťastena a vyrovnávajúci gól už nepadol.
V zápasoch proti Badínu a Zvolenu potvrdili Žiarski hráči úlohu favorita a bezproblémovo zvíťazili.
Zisk siedmych bodov znamenal najlepší výsledok,
ktorý chlapci dosiahli v doterajších štyroch kolách.
FK Žiar nad Hronom – Dukla B. Bystrica 0:6, ŽP
Podbrezová – FK Žiar nad Hronom 2:2, FK Žiar
nad Hronom – Jupie Podlavice 0:1, ŠK Badín –
FK Žiar nad Hronom 1:2, MFK Zvolen – FK Žiar
nad Hronom 0:3
1. Jupie
20 18 0 2 58:4 54
2. Podbrezová
20 13 1 6 38:18 40
3. Dukla
20 11 1 8 36:22 34
4. Žiar
20 6 3 11 23:39 21
5. Zvolen
20 5 2 13 15:46 17
6. Badín
20 2 3 15 10:51
9

Zvolenu podali vynikajúci výkon a zvíťazili jasným výsledkom 7:0. V ostatných stretnutiach však
body získať nedokázali, a tak si z Brezna odniesli tri
body.
FK Žiar nad Hronom – Dukla B. Bystrica 0:4, ŽP
Podbrezová – FK Žiar nad Hronom 1:0, FK Žiar
nad Hronom – Jupie Podlavice 0:5, ŠK Badín –
FK Žiar nad Hronom 1:0, MFK Zvolen – FK Žiar
nad Hronom 0:7
1. Podbrezová
18 13 5 0 37:6 44
2. Dukla
18 11 4 3 44:5 37
3. Jupie
19 9 4 6 34:12 31
4. Badín
18 5 3 10 15:30 18
5. Žiar
19 5 2 12 23:43 17
6. Zvolen
18 1 4 13 6:63
7
Marcel Pobežka

Žiarčanov podržal aj brankár Matej Mihál.
Foto: Hanuska

Prípravkám 2000 sa v Brezne darilo menej. Proti

Zverko víťazne na Českom pohári
CYKLISTIKA

Zverko nesklamal a opäť zvíťazil. Foto: FS
Cyklisti MŠK Žiar nad Hronom sa na záver
cestnej sezóny predstavili na pretekoch Českého pohára v Brne na tradičnom podujatí, ktoré
je venované pamiatke vynikajúceho Československého cyklistu a víťaza Pretekov mieru –
XXV. Ročník Memoriálu Vlastimila Moravca.
Cyklistické kritérium sa jazdilo na kopcovitom
1,2 km dlhom okruhu. O ďalší vynikajúci výsledok
sa na tomto podujatí postaral talentovaný starší
žiak MŠK Žiar nad Hronom David Zverko, ktorý
na tomto podujatí zvíťazil. Starší žiaci absolvovali 18 okruhov bodovacej jazdy a už od úvod-

ných kilometrov udávali tempo na čele peletónu
starší žiaci MŠK David Zverko a Juraj Bellan. Po
prvej bodovacej jazde v treťom okruhu sa na
čele vytvorila štvorčlenná vedúca skupina slovenských cyklistov David Zverko a Juraj Bellan,
ku ktorým sa pridal Denis Baška z CK EPIC Dohňany. Nástup trojice Slovákov zachytil jediný
Český pretekár Pavel Gruber z CK Dacom Pharma Kyjov. Po druhej bodovacej jazde v šiestom
okruhu sa však štvornásobný majster Slovenska
David Zverko pustil do samostatného úniku, ktorý úspešne dotiahol do víťazného konca a suverénne zvíťazil. Druhé miesto obsadil Denis Baška
z Dohňan a tretie Pavel Gruber z Kyjova. Juraj
Bellan obsadil nepopulárne štvrté miesto, ale
za bojovnosť na trati si zaslúži pochvalu. Starší žiaci
MŠK sa prezentovali na Českom pohári vo výbornej forme, postarali sa o pekné preteky a zaslúžili si
od organizátora pretekov uznanie.
Ihneď po tomto podujatí odcestovali cyklisti

MŠK na Slovensko, kde ich čakalo finále Slovenského pohára v horskej cyklistike, v disciplíne
cross-country. V horskom teréne rekreačného
strediska Vadičov si v kategórii mladších žiakov
najlepšie počínal biker CyS Žilina Tomáš Person.
Najlepšie so žiarskych cyklistov zajazdil Henrich
Hasch, ktorý po peknom výkone na trati obsadil štvrté miesto. Matej Foltán obsadil siedme
a Juraj Marcibál jedenáste miesto. V kategórii
starších žiakov sa očakával súboj medzi vedúcim
pretekárom Slovenského pohára MTB/XC Matejom Oravcom z domáceho CyS Žilina a úradujúcim majstrom Slovenska v cross-country Davidom Zverkom z MŠK Žiar nad Hronom. Víťazne
z tohto súboja vyšiel David Zverko, ktorý svojmu
súperovi unikol a bezpečne, s veľkým náskokom,
zvíťazil. O príjemné prekvapenie sa postaral Juraj Bellan, ktorého záver sezóny zachytil v dobrej
forme a ktorý po výbornom výkone obsadil tretie miesto.
František Sitora

