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V tomto čísle:
PRED DOMOM KULTÚRY JE NOVÝ TRÁVNIK

Pred Domom kultúry v našom meste bol
v ostatných dňoch položený nový trávnik. Viac
zelene bude na námestí vďaka projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom.
Viac na strane 2.

Na námestí pribudli nové dreviny

s

KOMUNÁLNE VOĽBY 2010

V sobotu 27. novembra sa uskutočnia voľby
do orgánov samospráv obcí. Na ďalšie štyri roky
si zvolíme primátora a poslancov do mestského
zastupiteľstva. Prehľad kandidátov na post poslanca za jednotlivé volebné obvody prinášame
vo vnútri čísla.

STRANA 2

KALANETIKA VO VODE

Vďaka projektu Vitálni a zdraví po celý rok
budú môcť seniori z nášho mesta, ako aj občania s rôznym druhom zdravotného postihnutia
urobiť niečo pre svoje zdravie. Viac o projekte
na 8. strane.

Voľby do orgánov samospráv obcí
27. novembra 2010

KOŠE NA PSIE EXKREMENTY
NIE SÚ ZBYTOČNÉ

Psie exkrementy sú
nebezpečné pre zdravie človeka. O tom,
aké ochorenia môžu
spôsobiť, sa dočítate
na strane 4.

MsKC pripravuje... Exkluzívne, len v Žiari nad Hronom
DIVADELNÁ produkcia roka!!!

HVARNA
Mystická erotika a skvelý zážitok
Hudobno divadelný projekt zo Sankt Peterburgu

19.11.2010 o 18.00 hod.
Sledujte ďalej propagáciu
na www.mskcentrum.sk, www.ziar.sk a www.ziar24.sk

Príďte odovzdať
svoj hlas aj vy

STRANA 2

Mikuláš v meste

5.12. nedeľa
PROGRAM:

•14.00 - 18.00 Vianočný bazár a dielničky pre deti _Dom kultúry Námestie
Matice slovenskej

•16.00 Bábkové divadielko pre najmenších ČERT a KÁČA _ Divadelná sála
Dom kultúry
•17.00 Vianočná rozprávka s príchodom Mikuláša _ Námestie Matice slovenskej
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POPOLUDNIE SO SENIORMI
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Investícia do vašej budúcnosti“

Rekonštrukčné práce menia vzhľad námestia

V týchto dňoch pokračuje projekt i s výsadbou
drevín a pokladaním trávnika. Marcela Gendiarová,
odbor životného prostredia: „Základné stromoradie
je navrhnuté z dvoch kultivarov domáceho javora.
Na strane od okresného súdu budú mať javory širší
a vyšší vzhľad a na strane od obytných budov užší
a kompaktnejší vzrast. Za polyfunkčným objektom
bol vysadený hloh stromovitého charakteru kvitnúci v červenej farbe.“ Pred mestským úradom budú
jednotný ráz Ulice Štefana Moysesa dotvárať katalpy, okrem nich sa ešte vysadia i lipy a hraby. Obľú-

bené naružovo kvitnúce japonské višne na námestí
zostali, a napriek svojej krátkovekosti sa doplnia
o ďalšie kusy. „Odstránili sa len dva kusy týchto drevín, a to z dôvodu, že neboli zaštepené. Vykazovali
znaky podpníka – pôvodného planého semenáča
višne,“ vysvetlila Gendiarová. Okrem spomínaných
višní sa na námestí zachovali aj ďalšie perspektívne
dreviny ako borovica, smrek, jedľa a tis.
Zatiaľ sa z námestia odstránilo 24 kusov stromov
a niekoľko kríkov, namiesto ktorých sa však postupne vysadí 139 nových stromov, 703 krov a 1518 trvaliek a cibuľovín.
Rekonštrukčné práce na námestí sa realizujú vďaka projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny
Žiar nad Hronom, na ktorú získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného
programu vo výške 1 576 844,47 eur. Termín ukončenia projektu podľa uzatvorenej zmluvy je naplánovaný na apríl budúceho roku.
(li)

V stredu 3. novembra sa primátor Ivan Černaj
stretol so seniormi z nášho mesta, medzi ktorých chodí pravidelne niekoľkokrát do roka.
Schôdze Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Klubu dôchodcov v Žiari nad Hronom sa zúčastnil v novembri aj primátor. Okrem
toho, že sa počas tohto príjemného popoludnia
príjemne zabavili, primátor odpovedal aj na otázky
seniorov združených v týchto dvoch organizáciách.
Ivan Černaj: „Na podobné akcie chodím do Domu
seniorov niekoľkokrát do roka. Títo ľudia ma jednak napĺňajú pozitívnou energiou a jednak tu vždy
zozbieram množstvo podnetov ako vnímajú problémy mesta jeho najstarší obyvatelia.“ Dôchodcov
v našom meste trápi množstvo problémov, s ktorými sa práve počas tohto stretnutia mohli obrátiť
na primátora. Ako im sám povedal, niektoré sa bude
snažiť vyriešiť zo svojej pozície, prípadne vyriešenie
problémov postúpi kompetentným osobám. Ako
z diskusie vyplýva, žiarskych seniorov trápia najmä
nezodpovední psičkári. Návštevy medzi seniormi
určite nie sú zbytočné, čo nakoniec pozitívne hodnotí aj Emília Pobežková, vedúca klubu dôchodcov:
„Celý náš klub, ako aj Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, sa na návštevy primátora
vždy teší. Vnímame ho ako veľmi ľudského a otvoreného človeka. Ak sú nejaké požiadavky zo strany
seniorov, vždy je ochotný ich riešiť a nie málo ich už
aj vyriešil. Naozaj sme radi, keď k nám zavíta a vypočuje si nás.“
(li)

Pred Domom kultúry položili nový trávnik
Okrem stromov sa na námestí položil aj nový
trávnik pred Domom kultúry na Námestí Matice
slovenskej. Namiesto klasickej výsadby trávy sa
použili tzv. drny (trávové baly). Pavel Mužík, projektový manažér: „Pre túto možnosť sme sa rozhodli
kvôli tomu, že kým pri výseve trávnika by trvalo aj

dva roky, kým by nadobudol pekný vzhľad, takto
máme trávnik zelený hneď.“
Celková plocha nových trávnikov v rámci projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Žiari
nad Hronom bude 5500 m2. Pred Domom kultúry
sa v novembri položilo 560 m2.
(li)
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Nórsky kráľovský pár navštívil aj priemyselný park v Žiari nad Hronom
Nórskeho panovníka kráľa Haralda V. s kráľovnou Sonjou v sprievode prezidenta SR
Ivana Gašparoviča s manželkou Silviou privítali v rámci návštevy Slovenska aj v Žiari
nad Hronom. Trojdňový program ukončili
prehliadkou dvoch spoločností, ktorých spoločnými menovateľmi sú ,,nórska investícia“
a „hliník“.
Kráľovský a prezidentský pár sa v sprievode
svojich delegácií oboznámil nielen so súčasnou modernou výrobnou technológiou hliníka,
ale dotkli sa aj ďalších rozvojových plánov spoločností Slovalco a Sapa Profily.
V Slovalcu mali možnosť navštíviť ,,srdce hlinikárskej výroby“ – halu elektrolýzy, kde prebieha
výroba primárneho (tekutého) hliníka. Tá svojou
veľkosťou patrí medzi najväčšie na svete a je
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v nej 226 pecí. Spoločnosť Sapa Profily sa prezentovala úspešným projektom komplexného
výrobného pracoviska, miestom sériovej výroby
a dodávky hliníkových posuvných dverí pre spoločnosť IKEA.
Záverom návštevy sa hostia zúčastnili aj slávnostného aktu položenia základného kameňa
novej výrobnej haly anodickej oxidácie v areáli
spoločnosti Sapa Profily. S jej výstavbou začnú
v budúcom roku a okrem rozšírenia výrobnej
kapacity o dve tretiny, nových možností povrchovej úpravy hliníkových profilov, prinesie táto
investícia aj 82 nových pracovných miest.
Obe spoločnosti sú aj významnými nórskymi investíciami, v spoločnosti Slovalco má
55,3 % podiel koncern Hydro a spoločnosť Orkla
je 100 % vlastníkom v Sapa Profily.
(r)

INFORMÁCIA PRE VOLIČA

Podľa § 27 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov oznamujeme všetkým
občanom mesta Žiar nad Hronom, ktorí majú
právo voliť, že voľby do orgánov samosprávy
obcí sa budú konať dňa 27. novembra 2010,
a to v čase od 7.00 do 20.00 hodiny. Upozorňujeme občanov na skutočnosť, že volebné
miestnosti sa pri týchto voľbách budú zatvárať
o 20.00 hodine, nie o 22.00 hodine ,ako sme
boli zvyknutí v predchádzajúcich voľbách.

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA ŽIAR NAD HRONOM 27. NOVEMBRA 2010
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 – ETAPA
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
Kandidáti:
1. Monika Balážová, Mgr., 40 r., učiteľka, nezávislý
kandidát
2. Veronika Balážová, PaedDr., 58 r., zamestnanec
VÚC, SMER-SD, SNS
3. Jaroslav Benča, 58 r., živnostník, SF
4. Dušan Berkeš, Ing., 45 r., riaditeľ pozemkového úradu, nezávislý kandidát

5. Milan Boldiš, 63 r., dôchodca, SMER-SD, SNS
6. Dušan Bosák, Ing., 39 r., podnikateľ, SMER-SD, SNS
7. Zdenko Halama, 47 r., štátny zamestnanec vo výsluhe, KDH
8. Zoltán Hradský, 51 r., oblastný riaditeľ NIKÉ, SDKÚDS, SaS
9. Anna Hricová, 55 r., živnostník, nezávislý kandidát
10. Slavomír Hudec, Ing., 41 r., podnikateľ, KSS
11. Magda Jašková, 53 r., ekonóm-účtovník, KDH
12. Ivan Juríček, Ing., 45 r., živnostník, SDKÚ-DS, SaS
13. Peter Lakatoš, 55 r., nezamestnaný, nezávislý kan-

didát
14. Božena Mikulčíková, 63 r., technička, ĽS – HZDS
15. Ivo Osvald, JUDr., 53 r., advokát, SDKÚ-DS, SaS
16. Richard Rišňovský, MUDr., 39 r., lekár, ĽS - HZDS
17. Martin Sklenka, Mgr., 32 r., podnikateľ, SMER-SD,
SNS
18. Štefan Stripaj, Ing., 44 r., štátny zamestnanec,
SMER-SD, SNS
19. Augustín Šipikal, 54 r., podnikateľ, SDKÚ-DS, SaS
20. Dagmar Tomčányová, Bc., 41 r., zdravotnícky záchranár, SDKÚ-DS, SaS

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 – STRED
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
Kandidáti:
1. Peter Antal, Mgr., 38 r., manažér, nezávislý kandidát
2. Viera Biela, Bc., 58 r., dôchodkyňa, SMER-SD, SNS
3. Katarína Drienková, Ing., 49 r., konateľ spoločnosti,
SDKÚ-DS, SaS
4. Peter Dubeň, Ing., 47 r., informatik, nezávislý kandidát
5. Miroslav Grznár, 44 r., živnostník, SDKÚ-DS, SaS

6. Ivan Hrdý, Ing., 50 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
7. Božena Hriňová, 57 r., THP, SMER-SD, SNS
8. Michal Ivanec, Ing., 44 r., technik, nezávislý kandidát
9. Monika Kopčová, Mgr., 42 r., klinická logopédka,
SDKÚ-DS, SaS
10. Miloslav Manica, RSDr., 64 r., dôchodca, KSS
11. Henrich Michal, 40 r., invalidný dôchodca, nezávislý kandidát
12. Ernest Minár, 52 r., podnikateľ, SDKÚ-DS, SaS
13. Jozef Palkovič, MVDr., 44 r., kníhkupec, SDKÚ-DS,

SaS
14. Jozef Paukov, 38 r., manažér, KDH
15. Monika Rybanská, Mgr., 37 r., stredoškolská pedagogička, ĽS – HZDS
16. Miloš Slávik, 49 r., operátor výroby, nezávislý kandidát
17. Stela Šeševičková, 46 r., živnostníčka, SMER-SD,
SNS
18. Alica Terlandová, Ing., 50 r., stredoškolská pedagogička, ĽS – HZDS
19. Jozef Tomčáni, 54 r., podnikateľ, SMER-SD, SNS
20. Ján Vinarčík, Ing., 54 r., podnikateľ, SMER-SD, SNS

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 – CENTRUM II

5. Vladimír Ihradský, Ing., 25 r., manažér, SMER-SD,
SNS
6. Karol Krist, Ing., 46 r., IT Administrátor, SF
7. Ivan Kušpál, Bc., 49 r., nezamestnaný, HZD
8. Soňa Lukyová, 53 r., riaditeľka ZSS, ĽS-HZDS
9. Štefan Maceják, PhDr., Mgr. PhD., 29 r., vysokoškolský učiteľ, SDKÚ-DS, SaS
10. Božena Majerská, 61 r., dôchodkyňa, KSS
11. Vlasta Mlatecová, 49 r., asistentka riaditeľa, SDKÚDS, SaS
12. Monika Solgová, 41 r., finančný manažér, nezávislý kandidát

13. Marta Švolíková, 39 r., zástupca vedúceho predajne, KDH
14. Adolf Tatár, 50 r., operátor, SMER-SD, SNS
15. Rastislav Uhrovič, Ing., 29 r., podnikateľ, nezávislý
kandidát
16. Emil Vozár, Ing., 56 r., podnikateľ, SMER-SD, SNS
17. Roman Zaťko, Mgr., 37 r., viceprimátor, SDKÚDS, SaS
18. Albín Ziman, Ing., 55 r., štátny zamestnanec,
SMER-SD, SNS

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 – POD VRŠKY
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
Kandidáti:
1. Gabriela Gieciová, Ing., 58 r., invalidný dôchodca,
KDH
2. Lívia Kosťová, Mgr., 34 r., právnička, ĽS – HZDS

3. Juraj Krátky, Ing., 41 r., projektový manažér, SDKÚDS, SaS
4. Pavol Martinca, 41 r., nástrojár, nezávislý kandidát
5. Norbert Nagy, Mgr., 35 r., učiteľ, SDKÚ-DS, SaS
6. Andrea Némethyová, Mgr., 36 r., pedagogička,
SMER-SD, SNS
7. Miroslav Šalko, JUDr., 46 r., konateľ spoločnosti,

ASV
8. Helena Šebestianová, 61 r., dôchodkyňa, KSS
9. Stella Víťazková, Ing., 44 r., živnostník, nezávislý
kandidát
10. Jaroslava Žabková, Mgr., 46 r., pedagogička,
SMER-SD, SNS

VOLEBNÝ OBVOD Č. 5 – IBV

SNS
3. Juraj Prôčka, Mgr., 49 r., pedagóg, HZD
4. Miroslav Puliš, 40 r., robotník, nezávislý kandidát
5. Marek Rakovský, Mgr., 27 r., právnik, nezávislý kandidát
6. Peter Sládeček, 41 r., stavebný technik, nezávislý
kandidát

7. Jozef Tokarčík, Ing., 48 r., riaditeľ pobočky Sociálnej
poisťovne, ĽS – HZDS
8. Karol Valko, Ing., 51 r., vedúci IT oddelenia, SDKÚDS, SaS
9. Dušan Záhorec, 63 r., dôchodca, KSS
10. Michal Žurav, Ing., 41 r., štátny zamestnanec,
SMER-SD, SNS

+ STARÁ ČASŤ MESTA
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
Kandidáti:
1. Mária Biesová, Ing., 47 r., lesná inžinierka, SDKÚDS, SaS
2. Lýdia Cígerová, MUDr., 64 r., lekárka, ĽS - HZDS
3. Katarína Dekýšová, Mgr., 45 r., učiteľka, SDKÚ-DS,
SaS
4. Emil Hefko, Mgr., 44 r., štátny zamestnanec, SMERSD, SNS

+ ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
Kandidáti:
1. Ľubomír Gábor, Ing. 46 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
2. Andrej Jánoška, Mgr., 63 r., pedagóg, SMER-SD,
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Upratujte si za svojím psom, uchránite tým zdravie vaše a vašich detí
obličiek a pľúc. Ak sa toxokaróza včas nezachytí
a nelieči, môže mať vážne dôsledky pre zdravie
dieťaťa.

V minulom čísle Mestských novín sme vás informovali o tom, že v našom meste pribudlo 50 nových
košov na psie exkrementy. Ich nákup a osadenie sa
financovali z projektu Intenzifikácia separovaného
zberu v Žiari nad Hronom, na ktorý mesto dostalo
dotáciu viac ako 3 milióny eur z eurofondov.
Červené koše na psie exkrementy označené
bielo-čiernym symbolom psa sú umiestnené
na voľných priestranstvách i v medziblokových
priestoroch, aby majitelia psov mali možnosť
po svojich štvornohých miláčikoch upratať, ako im
to ukladá i platné VZN o podmienkach držania psov.
Psie exkrementy kazia vzhľad mesta, znečisťujú
životné prostredie a môžu ohroziť zdravie ľudí. A
práve na to by sme chceli upozorniť. Hygienici upozorňujú, že pri nedostatočnej hygiene sa môžu deti
pri styku s psími výkalmi voľne ponechanými na
tráve, chodníku či na detskom ihrisku nakaziť rôznymi baktériami, parazitmi či vírusmi, ktoré vyvolávajú rôzne ochorenia. Patrí medzi ne salmonelóza,
giardióza, tokoxaróza či pásomnica psia.
Toxokaróza je jedným z najčastejších parazitných ochorení človeka. Jej pôvodcom je škrkavka
psia alebo mačacia. Rôzne substráty (piesok, tráva)
môžu byť kontaminované výkalmi zvierat, v ktorých sa nachádzajú vajíčka parazitov. Tie sa môžu
dostať do tráviaceho traktu dieťaťa. Vo vajíčkach je
larva, ktorá sa priamo v tele uvoľní a krvou sa môže
preniesť do jednotlivých orgánov – čriev, pečene,

Príznaky: Priebeh choroby je spravidla nenápadný, sprevádzaný bolesťami brucha a hnačkami. Iné
závažnejšie príznaky nie sú v počiatočných štádiách pozorovateľné.
Parazit Toxoplazma gondii vyvoláva ochorenie
nazývané toxoplazmóza. Zdrojom nákazy sú vajíčka parazita v mačacom truse, ktorý sa nachádza
napr. v znečistenom pieskovisku.
Príznaky: Ochorenie prebieha zväčša bez príznakov a prejaví sa až v dospelosti vo forme uzlinových,
očných, mozgových ochorení, resp. problémov
v tehotenstve (potrat plodu).
Hlístovce. Do tejto skupiny patrí ochorenie spôsobené háďatkom črevným, ktoré sa vyskytuje ojedinele. Parazituje v črevách človeka, ale aj v psovi,
mačke a v iných zvieratách. Je schopné prenikať
cez kožu alebo sliznicu do človeka. Dostáva sa
do pľúc, odtiaľ do úst a čriev.
Príznaky: Svrbivé vyrážky na koži, dráždivý kašeľ,
bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie a hnačka striedajúca sa so zápchou.
4. Giardiáza je infekcia tenkého čreva, ktorú
spôsobuje jednobunkový parazit Giardia lamblia.
Do tela sa môže dostať požitím kontaminovanej
stravy, znečistených pieskom, trávou alebo hlinou či pitím kontaminovanej vod,. Kedysi sa toto
ochorenie vyskytovalo len v tropických krajinách,
dnes sa však rozšírilo už aj do krajín mierneho
pásma a postihuje najmä deti predškolského veku.
Pri dlhšie trvajúcej infekcii sa môžu objaviť príznaky
podvýživy. Diagnóza sa stanovuje pomocou dôkazu prítomnosti pôvodcu v stolici alebo v sekréte
tenkého čreva. Lieči sa antibiotikami.
Príznaky: približne dve tretiny infikovaných detí
nemá nijaké príznaky. Akútna fáza sa prejavuje
hnačkami a nechutenstvom, ktoré trvajú 3 – 4 dni.
Pri masívnej nákaze prenikajú giardie do žlčových
ciest a žlčníka, čo sa prejavé ochorením žlčníka
a zápalom žlčových ciest.
5. Salmonelóza je hnačkové ochorenie, ktorého pôvodcom sú baktérie – Salmonely. Najzraniteľnejšou skupinou sú malé deti, ktoré sa infikujú
pri hraní sa v piesku. Ochorenie sprevádzajú vodnaté hnačky, vysoké teploty a bolesti hlavy.
Mnoho Žiarčanov si plní svoju povinnosť zbierať
výkaly svojich zvierat automaticky, iní však ignorujú riziko možného prenosu infekcie a po svojich
psoch či mačkách neupratujú. Často pritom do-
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chádza k stretom rodičov malých detí a majiteľov
štvornohých miláčikov kvôli hygiene a zdravotnej
bezpečnosti. Uvedomiť si zdravotné riziká a likvidovať psie exkrementy si vyžaduje najmä ochotu
„psičkárov“. Mesto Žiar nad Hronom im v tomto
vyšlo v ústrety v plnej miere.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2003
O podmienkach držania psov na území mesta
Žiar nad Hronom v § 6 Znečisťovanie verejných
priestranstiev okrem iného hovorí: „Každý, kto
vedie psa, je povinný dbať o to, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, poškodzovaniu zelene
a znečisťovaniu verejných priestranstiev. Ak
pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je
ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť“. Celé znenie VZN je zverejnené
na webovej stránke mesta a je k dispozícii k nahliadnutiu i na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.
Podľa štatistických údajov pripadá na Slovensku na každých 10 – 12 obyvateľov jeden
pes. Z toho vyplýva že, priemerné sídlisko
s 20 000 obyvateľmi má až do 2000 psov. V roku
1995 sa na Slovensku podľa štatistiky chovalo
až 70 000 psov a ročná „produkcia“ ich exkrementov sa odhadovala na úrovni 7 000 ton
(350 nákladných vagónov).
Vyhláška Ministerstva životného prostredia
č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zaraďuje tento odpad pod číslo
020106 ako zvierací trus a ostatný odpad. Aj
keď nie je priamo zaradený ako nebezpečný
odpad (NO), zbieraním exkrementov po svojich
psoch chránime iných, a tiež aj samých seba
pred nákazlivými ochoreniami.
Prevádzkovateľom pieskovísk ukladá zákon
zabezpečovať ich čistotu a mikrobiálnu neškodnosť. Na hygienickú bezpečnosť našich
pieskovísk dohliada aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom.
Koše na psie exkrementy rozmiestnili na najfrekventovanejších miestach vodenia psov. Mesto
tak reagovalo na požiadavky majiteľov psov. Nádoby sa vyprázdňujú v lete 3 x týždenne, v zime
1 x týždenne, podľa potreby aj častejšie, tak aby
táto činnosť bola efektívna, ekonomická, a zároveň aby sa dodržala hygienická bezpečnosť.
Oproti pôvodným 35 nádobám slúži pre majiteľov
psov na území mesta 82 košov na psie exkrementy
pre 1121 psov, ktoré mesto eviduje k 31.10.2010.
OŽP Zdroj: Internet, Časopis Odpady 6/2010,
odborná spolupráca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom

Mestské noviny | 16. november 2010

5

INZERCIA

Úspešné
a stabilné mesto
Primátorov tucet pre úspešný Žiar:
1. dokončiť aktuálne investície
2. definitívne sa vysporiadať s nelegálnou
osadou Pod Kortínou – buď nám štát
dá dotácie na tzv. riadené bývanie
alebo budeme vyžadovať likvidáciu
nelegálnych chatrčí
3. čistejšie mesto
4. nové cesty a chodníky
5. nové parkoviská
6. nové nájomné byty
7. vyššia zamestnanosť
8. ďalší rozvoj našich škôl
9. ďalšie ihriská a športoviská
10. prísnejší na neprispôsobivých
psičkárov
11. ďalšie investície z eurofondov
12. zvýšiť transparentnosť mest a

1

Ivan Černaj – náš primátor
KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO MsZ ŽIAR NAD HRONOM KOMUNÁLNE VOĽBY 27. NOVEMBRA 2010

7
Zdeno Halama
47 r., štátny zamestnanec vo výslužbe
Obvod č. 1

1

11
Magda Jašková
53 r., ekonómka

1

Obvod č.1

14
Jozef Paukov
38 r., manažér softvérovej
spoločnosti
Obvod č. 2

2

13
Marta Švolíková
39 r., zástupkyňa
vedúceho predajne
Obvod č.3

3

1
Ing. Gabriela Gieciová
58 r., invalidná dôchodkyňa
Obvod č.4

4

Ide nám o: •nové investície •čisté mesto •nové cesty, chodníky a parkoviská •nové ihriská •starostlivosť o starých, chorých a chudobných
Jednoducho o zdravé a fungujúce mesto
Spoločne podporujeme nezávislého kandidáta na primátora Ivana Černaja.

noviny.ziar.sk
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Pavol Martinca

4
nezávislý kandidát na poslanca
mestského zastupiteľstva
volebný okrsok č. 4

NEMÁTE SVOJHO KANDIDÁTA?

ČO PONÚKAM JA?

:

•som BEZ predvolebných SĽUBOV, nesľubujem teda to, čo nemôžem splniť skôr, ako budem
vedieť, čo splniť môžem, nech
činy ukážu,
•som BEZ ZÁVAZKOV voči politickej strane alebo podnikateľskému subjektu,
•žijem bežný život bežného občana, ale ZÁUJMY mesta sa ma
TÝKAJÚ, keďže tu žijem a chcem
tu vychovávať svoje deti.

BYŤ
B
BY
YŤ PO
PPOSLANCOM
OSL
SLAN
ANCO JJE PRE NÁ
ANCOM
NÁS CŤOU, VÝZVOU A HLAVNE MORÁLNYM ZÁVÄZKOM
PRACOVAŤ
ROZVOJA MESTA A JEHO OBČANOV
PR
PRAC
RA OVAŤ NA PROSPECH
PR
Primátor mesta Žiar nad Hronom
UCHÁDZAME
UC
CHÁ
ÁDZAME SA O VAŠE
VA HLASY, ZA PREJAVENÚ DÔVERU ĎAKUJEME

Ivan Černaj

Vás pozýva 20.11. 2010 ( sobota ) od 13.00 hod.
do priestorov Mestského kultúrneho centra

P
Program

1

NA DEŇ S RODINOU

Úspešné a stabilné mesto

Vítajú
j vás šaškovia
Popoludnie s Jožom Pročkom ( Estrádna sála MsKC )
Všakovaké zábavky a súťaže pre deti

O 14.00 hod. aj o 16.00 hod. BOLT
– detský animovaný film pre celú rodinu v kinosále MsKC

Podvečer

so Matejom Sajfom Cifrom
( Estrádna sála MsKC ) od 17.00 hod.

Účinkujú: Peter Cmorík, Iva Kováčová,

Associals Crew (breakdance)

noviny.ziar.sk

KALANETIKA VO VODE PRE SENIOROV
Mesto Žiar nad Hronom, Banskobystrický
samosprávny kraj a Základná organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku realizujú
projekt Vitálni a zdraví po celý rok III – Kalanetika vo vode. Projekt sa realizuje v mesiacoch október až december 2010. Cieľom
projektu je podporiť športovo zamerané
aktivity seniorov. Kalanetika vo vode má
nepopierateľne pozitívne účinky nielen pre
ich fyzické, ale aj psychické zdravie. Aktivita
v rámci projektu – účelne upravené cvičenia v pravidelných týždenných intervaloch
v bazéne. Cvičenia sa konajú každý štvrtok
od 10.00 do 11.00 hod. na Mestskej plavárni v Žiari nad Hronom. Cvičí sa 15 minút
na suchu, 15 minút vo vode a 30 minút voľné
plávanie. Cvičenia vedie kvalifikovaná a dlhoročná cvičiteľka. Cieľovou skupinou projektu sú seniori a občania s rôznym druhom
zdravotného postihnutia. Aktívne starnutie
je proces vytvárania príležitostí a podmienok pre zachovanie zdravia a prináša pocit
užitočnosti a zvyšuje sebaúctu. Z doterajšej
praxe a skúsenosti zo spolupráce so seniormi, ale aj so zdravotne postihnutými občanmi nášho mesta môžeme jednoznačne
potvrdiť, že akékoľvek aktivity, ktoré ukážu
cestu, ako sa vymaniť so sociálnej exklúzie
a izolácie je veľmi potrebné podporovať,
pretože majú preventívny charakter a napomáhajú predchádzať fatálnym dôsledkom,
ktorými sú tieto sociálne skupiny veľmi často
ohrozované.
(r)
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Ing. Dušan Berkeš - nezávislý kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom, volebný obvod č.1 ETAPA, kandidát č. 4

• Urýchlenie výstavby obchvatu mesta.
• Vytrvoriť jasný systém financovania športových
klubov s výraznou podporou z rozpočtu mesta.
• Podporiť výstavbu nájomných bytov pre mladé
rodiny.
• Udržanie a Ďalšie budovanie systému opatrovateľs
te
ľske
ľs
kejj sl
ke
služ
užby
už
byy, po
p mo
moci
ci ssta
tarš
ta
rším
rš
ím a ccho
horý
ho
rýým ob
obča
čano
nom.
m.

• Rozšírenie parkovacích miest v medziblokových priestoroch.
• Rekonštrukcia miestnych komunikácií a
chodníkov.
• Riešenie podnetov a požiadaviek občanov.

NAČÚVAŤ VÁM, POMÁHAŤ VÁM – TO CHCEME!

Mgr. Katarína Dekýšová
Kandidátka na poslankyňu
do mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom
za III. volebný obvod

Mgr. Monika Kopčová

(45 rokov, učiteľka)
SDKÚ, SaS
• kandidátka na poslankyňu do MsZ v ZH
• volebný obvod č. 3.

3

noviny.ziar.sk

(42 rokov, klinická logopédka)
SDKÚ, SaS
• kandidátka na poslankyňu do MsZ v ZH
• volebný obvod č. 2.

9
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MSKC

Mikuláš
v meste

5.12. nedeľa

PROGRAM:
•14.00 - 18.00 Vianočný bazár a dielničky
pre deti _Dom kultúry Námestie Matice slovenskej
•16.00 Bábkové divadielko pre najmenších ČERT a KÁČA _ Divadelná sála Dom
kultúry
•17.00 Vianočná rozprávka s príchodom
Mikuláša _ Námestie Matice slovenskej

Všechnopártička:

Šíp - Náhlovský
10.12. 2010 o 18.00
DK Námestie Matice slovenskej
predpredaj vstupeniek od 15. 11.
v pokladni MsKC za 10 €
Sledujte súťaž o vstupenky

na www.ziar24.sk

20. 12.

2010

18.00 hod. javisko Domu kultúry na Nám.MS
Žiar nad Hronom

Hudobné impro_SuPerSkrat
Divadelné impro_ DS Štúdio Kasprzyk, DS ToTo, žiaci ZUŠ
Literárne impro_ Maťo Baláž, Peťo Šrank, Dano Mališ
Výtvarné impro_ žiaci ZUŠ
Špeciálni vianoční hostia:
_Miroslav Kasprzyk - pantomimické improvizácie
_Marián Horváth - improvizácie v miešaní drinkov

Pripravujeme:

šou ZH

IMPRO -

Vstupné:1€

R

eprezentačný
ples mesta

Žiar nad Hronom
s moderátorom

Martinom
Nikodýmom
a skvelou speváčkou

Leonou Šenkovou.
Sledujte propagáciu
na
www.mskcentrum.sk
- limitovaná séria
prvých 100
vstupeniek vrátane
platnej vstupenky
na Šípa s Náhlovským
= dva v jednom a vaša
skvelá nálada.

noviny.ziar.sk

KUNG-FU KYBORG

20./21.11. o 19.00 hod. (akčná sci-fi komédia, Honkong, 102 min., český dabing)
Vstupné: 2,30 €
LÁSKA NA DIAĽKU

23./24.11. o 19.00 hod. (romantická komédia, USA, 103 min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,50 €
ČARODEJOV UČEŇ

27./28.11. o 19.00 hod. (akčný fantasy, USA,
110 min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,30 €
NAJLEPŠÍ Z BROOKLYNU

30.11./1.12. o 19.00 hod. (akčný, USA, 132
min., české titulky)
Vstupné: 2,50 €
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Kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť
Základná
škola
s materskou školou
Š. Moysesa v Žiari
nad Hronom pripravila 25. októbra
na Deň školských
knižníc
podujatie
pod názvom Kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Na prvej
vyučovacej hodine
sa žiaci oboznámili s históriou a vývojom knižníc. Všetci poznajú
školskú a mestskú knižnicu, ktorú pravidelne navštevujú, a zúčastňujú sa besied o knihách. Prváci
ako najmladší sa počas tejto hodiny boli pozrieť
v našej školskej knižnici. Starší žiaci si priniesli
knihy, ktoré predstavili spolužiakom a prečítali si
z nich úryvok. Druhú vyučovaciu hodinu žiaci 1. až
4. ročníka vypracovali pracovné listy zamerané
na známe rozprávky. Žiaci druhého stupňa sa pripravovali v telocvični na predstavenie – stavali kulisy, prechádzali si texty, obliekali sa do masiek. Počas
3. a 4. vyučovacej hodiny žiaci vyšších ročníkov pre
svojich spolužiakov z I. stupňa a MŠ prezentovali

zdramatizované rozprávky a baladu. Počas výmeny
jednotlivých scén, niektorí žiaci II. stupňa prečítali
úryvky z obľúbenej knihy, oboznámili spolužiakov
s údajmi z tiráže, predstavili a charakterizovali hlavnú postavu. Do daných postáv sa vžili aj svojimi
kostýmami.
Žiaci I. stupňa sa po návrate rozprávali o videných
rozprávkach a pokračovali v práci s pracovnými listami a čítaním kníh. Nezabudli ani na predstavenie
hrdinov obľúbených kníh. Celým programom nás
sprevádzala pedagogička Janka Šimková, naša
knihovníčka, ktorá žiakom porozprávala informácie o podujatí, ale nezabudla ani na našu školskú
knižnicu. Pripomenula žiakom, že zdramatizované
texty sa v prozaickej verzii nachádzajú v našej knižnici a okrem nich aj ďalšie zaujímavé rozprávky,
romány, novely, poviedky, ale i básnické zbierky či
encyklopédie. Žiakov vyzvala k častejšiemu čítaniu
kníh, lebo sa z nich môžu veľa dozvedieť, môžu zažiť množstvo dobrodružstiev, rozvíjať si fantáziu,
slovnú zásobu, ale čítaním si utvrdzujú i poznatky
z pravopisu. Veď koniec koncov i motto nášho podujatia hovorí o múdrosti kníh.

Večer želaní na „Dvojke“

táci si priali odstrániť hlad, piataci písali o záchrane ovzdušia, šiestaci by chceli odstrániť chudobu,
siedmaci písali o dôležitosti pôdy pre človeka,
ôsmaci sa venovali šetreniu energií a deviatacké
želanie sa týkalo znižovania odpadu. Listy potom
deti pripli na Strom želaní, ktorý nám ešte dlho
bude pripomínať tvorivosť a šikovnosť našich žiakov. Osobné želania sme potom spoločne vypustili
spolu s lampiónmi k oblohe a v kútiku srdca všetci
dúfame, že sa splnia. Niektoré lampióny leteli až
20 minút. Potom zhasli a klesli na zem. Sú však vyrobené z materiálu, ktorý nijako neškodí životnému
prostrediu a rýchlo sa rozloží. Z lampióna zostane
len bambusový rám. Na tvárach všetkých nás dokázali tieto krásne svetielka vytvoriť nielen očarujúci
úsmev, ale aj dojatie. Zážitok z ich vypúšťania sa
nezmazateľne vryl do srdca každého z nás.

Tradícia vypúšťania lampiónov šťastia je stará už
takmer dvetisíc rokov a je neodmysliteľnou súčasťou festivalov a slávností na celom ďalekom východe. Ľudia veria, že priania napísané na balónoch
sa vznesú vysoko do neba a tým sa splnia. V Ázii
ľudia tiež veria, že okrem splnenia želaní so sebou
lampióniky odnesú všetkých zlých duchov a všetky
nešťastia. Popularita lampiónov šťastia sa rozšírila
už aj u nás. Aj my z „Dvojky“ chceme, aby sa naše
priania splnili, a tak sme si v posledný októbrový
štvrtok zorganizovali Večer želaní. A neboli to len
želania osobné, ale aj priania našej matičke Zemi.
Každá trieda vymyslela jedno želanie našej Zemi
a napísala ho na list zo stromu vo farbách jesene.
Prváci písali o ochrane živočíchov, druháci o ochrane rastlín, tretiaci venovali svoje priania vode, štvr-

Žiaci cirkevnej školy

Mgr. K. Dekýšová a školský parlament

„Dvojka“ je opäť ZELENÁ
Titul Zelená škola je značkou kvality environmentálneho vzdelávania a manažmentu
na školách. Okrem Slovenska sa používa v ďalších 46 krajinách sveta. Zelené školy sú nielen
ekologickejšie, ale ponúkajú alternatívne metódy výučby so zapojením žiakov.
Jedným z cieľov je znížiť negatívny vplyv školy
na životné prostredie a dosiahnuť, aby sa škola
stala iniciátorom pozitívnych zmien vo svojej komunite. Škola, ktorá získa titul, dáva svojim žiakom možnosť učiť sa zážitkom, tráviť viac času
v prírode, naučiť sa ju vnímať a chrániť ju.
Na slávnostnom podujatí vo Zvolene bolo ocenených 67 materských, základných i stredných škôl
z celého Slovenska. Sme hrdí, že Základná škola
na Ulici M. R. Štefánika je jednou z nich. Certifikát si
tentoraz prevzali členky nášho kolégia. Tento titul
nosíme hrdo už piaty rok. Slávnostnej certifikácie
sa zúčastnilo asi stopäťdesiat zástupcov škôl, miest,
obcí a mimovládnych organizácií, pre ktorých organizátori pripravili konferenciu s názvom Škola zme-
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL
DEŇ STRAŠIDIEL V CVČ

V stredu 27. októbra sa v CVČ udiali tajomné,
hrôzostrašné a strašidelné udalosti. Strašidlá, príšery, ježibaby a veštica čakali na deti, aby ich mohli
nielen vystrašiť, ale hlavne pobaviť. Miešali čarovné
elixíry, veštili budúcnosť, vyrábali lampióny a čarovné slamky, operovali tvár, a dokonca bezplatne
poskytovali kurz lietania na metle. Najviac však zaujal strašidelný stan, v ktorom boli ukryté najväčšie
strašidelné prekvapenia. Strašidlá si prišli pozrieť
najmenší škôlkari, školáci i dospeláci. Spoločne sme
prežili krásny deň – deň ako stvorený na bátie sa.
CVČ
IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV NA „DVOJKE“

„Unášajú nám pani
učiteľky!“, kričali prváci. Týmto nezvyčajným spôsobom
sa začínala Imatrikulácia prvákov Základnej školy na Ul.
M. R. Štefánika v Žiari
nad Hronom. Chvíle napätia však netrvali dlho.
Zmenili sa na popoludnie plné humoru, spevu, tanca a zábavy.
Dňa 21. októbra sa uskutočnilo slávnostné prijatie
prvákov medzi žiakov našej školy za prítomnosti rodičov a hostí. Podmienkou ich prijatia bolo splnenie
troch úloh. Úlohy, aj keď náročné, prváci hravo zvládli, a tým oslobodili aj svoje triedne učiteľky. Sladkou bodkou za týmto príjemným podujatím boli
chutné koláče pre čerstvo pasovaných prvákov.
Mgr. V. Otipková
LITERÁRČENIE NA „DVOJKE“

Pri príležitosti Svetového dňa školských knižníc Základná škola na Ul. M. R. Štefánika v Žiari
nad Hronom zorganizovala súťaž Naše literárčenie.
Naším cieľom bolo pripraviť akciu, aby čo najviac
našich žiakov zavítalo do školskej knižnice, a tiež
aby sa zoznámilo so spôsobmi, ako vzniká kniha.
Úlohou žiakov I. stupňa bolo, aby každá trieda
spracovala známu rozprávku formou leporela. Žiaci
II. stupňa dostali za úlohu vytvoriť komiks na tému
Život v našej triede. Vyhotovené práce sme po mesiaci vystavili v školskej knižnici. Vzniklo 12 leporel
a 16 komiksov. V týždni od 25. do 28. októbra každá
trieda navštívila knižnicu, kde si žiaci čítali zhotovené leporelá a komiksy. Hodnotili dodržanie formátu, výtvarné spracovanie a dodržanie dejovej línie.
Za najkrajšie leporelo žiaci I. stupňa vybrali prácu
III. C triedy – O Ferdovi Mravcovi a nerozhodnej
Húsenici. Za najlepší komiks žiaci II. stupňa vybrali prácu IX. A triedy – Tatry. Práce žiakov (leporelá,
komiksy) sú vystavené v školskej knižnici, kde si ich
môžu počas návštevných hodín žiaci naďalej čítať.
Mgr. Sylvia Beňová, školská knihovníčka
OVOCNÉ ŠALÁTY NAŠICH STARÝCH RODIČOV

ny o participácii v environmentálnej výchove.
Zelená škola je najväčší environmentálny
program na svete z dielne medzinárodnej Nadácie
pre environmentálne vzdelávanie a je doň zapojených 31-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Národným garantom certifikácie je sieť environmentálne
výchovných organizácií Špirála, koordináciu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s regionálnymi centrami.
Mgr. K. Dekýšová,
koordinátorka zelenej školy

noviny.ziar.sk

Jedno krásne jesenné októbrové popoludnie sme
si my, žiaci II. A triedy zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika
spolu s našou učiteľkou a vychovávateľkou pozvali svojich starých rodičov na príjemné posedenie
v našej triede. Celé stretnutie bolo spojené s výrobou chutných a zdravých ovocných šalátov, ktoré
sme si všetci spoločne, starší či mladší, zhotovovali.
Atmosféra tohto popoludnia bola popretkávaná
pesničkami, básničkami i zaujímavými historkami
zo života našich starých rodičov. Na záver, čo sme si
„uvarili“, to sme aj s veľkou chuťou „spapkali“.
Mgr. T. Kulichová
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
HALLOWEEN NA „ŠTVORKE“

Už niekoľko rokov sa
v našej škole posledný
deň pred
odchodom
na jesenné
prázdniny
nezaobíde bez poriadneho strašidelného sprievodu. Tento rok sa to hrôzostrašnými maskami
v každej triede len tak hmýrilo. Masky neboli
len v triedach I. stupňa, „strašilo“ sa aj v triedach
na II. stupni. „Parlamenťáci“, ktorí boli tiež poriadne zamaskovaní, chodili po triedach a
z každej vyberali najkrajšie masky. Krik, kvílenie
a poriadny buchot týchto školských strašidiel
vyľakal našich prváčikov a nulťákov, ktorí takúto akciu zažili prvý raz. Kde-tu sa veru objavila
aj slzička, ktorá sa razom stratila, keď ich staršie
strašidlá vzali medzi seba do sprievodu. Nálada bola vynikajúca, masky úžasné, bolo naozaj
ťažké vybrať tie „NAJ“. Sladkú odmenu preto
dostali všetci. Záver akcie patril vyhodnoteniu
krásne vyzdobených tekvíc. Najviac sa páčila
tekvica, ktorú priniesla Nikola Pinková zo IV. A,
druhé miesto získala Natália Vrtielová z II. A a
tretie miesto patrilo Kristíne Crchovej zo IV. E.
Mgr. Kristína Holá, zást. riad. školy na ZŠ,
Jilemnického ul. č. 2

SPOMIENKA

Ako tíško žila, tak tíško odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.

Dňa 9. novembra uplynul rok, kedy nás
navždy opustila naša mamička a babka
Mária Gáborová.
S láskou spomínajú dcéra Iveta a syn
Ľubomír s rodinami.

BLAHOŽELANIE

Tak ako lodička na mori,
nech tvoje rôčky plynú
v pokoji.
Nech je tvoj život plný smiechu
a radosti.
Svoje 10. narodeniny oslávi 18. novembra
Nikolka Pinková
zo Žiaru nad Hronom.
Všetko najlepšie do ďalšieho života prajú ocinko, sestrička Natálka, starká Anka,
starký Jojo, krstný rodičia Elenka a Vladko a
bratranec Tomáško.

SPOMIENKA

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 21. novembra uplynú 2 roky od chvíle,
kedy nás navždy opustil náš drahý syn a brat
Štefan Csapó.
S láskou spomínajú rodičia, sestra
s rodinou a brat. Spomínajte s nami.

POĎAKOVANIE
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.
Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého manžela,
otca a starého otca
Štefana Fiflíka,
ktorý nás opustil 3. novembra vo veku
77 rokov. Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

BLAHOŽELANIE

Dožiť sa radosti kvitnúceho
rána je zázrak milosti,
najkrajší dar Pána.
My všetci želáme dobrého
zdravíčka
pre našu jubilantku
od Pána z nebíčka.
Všetko najlepšie k 80. narodeninám našej drahej mame, starej mame a prastarej
mame
Anne Kubaljakovej,
rod. Cabánikovej zo srdca želajú synovia
s rodinami.

16. november 2010 | Mestské noviny

POZVÁNKA
Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom
pozýva teba a tvojich rodičov na 14. ročník
podujatia servisu profesijných informácií pre
voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov základných a špeciálnych ZŠ STREDOŠKOLÁK. Podujatie sa uskutoční 23. novembra v čase od 9.00
do 16.00 hod. v Mestskom kultúrnom centre
v Žiari nad Hronom.
Príď a získaš: prehľad o možnostiach štúdia
na stredných školách v regióne a aktuálne informácie o otváraných študijných a učebných
odboroch. Informácie o štúdiu tebe a tvojim
rodičom poskytnú priamo študenti a pedagogickí zamestnanci jednotlivých stredných škôl.
Máš možnosť vyskúšať si počítačový program,
ktorý ti pomôže v rozhodovaní a orientácii
pri výbere štúdia na strednej škole.
Všetkým záujemcom, vrátane žiakov so špecifickými poruchami učenia, a ich rodičom poskytnú poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie odborní zamestnanci CPPPP.

noviny.ziar.sk

Dňa 18. novembra si pripomíname 3 roky
od smutného úmrtia našej drahej mamičky,
starkej a prastarkej
Emílie Balážovej.
S láskou a úctou spomína syn, dcéry,
vnúčence a pravnúčence.

SPOMIENKA

Života kniha zavrela sa, písaná srdcom,
krvou zo žíl,
zápis z nej zlatým písmom hlása,
že otec čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrudi, v pokojnom
spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude pamiatka stále
živá.

Dňa 22. novembra uplynie 10 rokov
od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil
náš drahý milovaný manžel, otec, starý
a prastarý otec
Pavel Kevický.
S láskou v srdci spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.

Mestské noviny | 16. november 2010
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INZERCIA

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

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.

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom

MESTSKÝCH NOVÍN
Vaša obľúbená reštaurácia OBUŠOK je opäť otvorená!

iba u nás zadarmo
Denné menu sa podáva
od 10.30 do 14.00 hod.
– najväčšie, najlepšie a
najlacnejšie v celom
Žiari nad Hronom!

Reštaurácia je otvorená denne.
Otváracie hodiny
Pondelok – štvrtok 10.30 – 21.00 hod.
Piatok
10.30 – 24.00 hod.
Sobota
11.30 – 22.00 hod.
Nedeľa
11.30 – 21.00 hod.
Každý piatok alebo v sobotu živá
hudobná produkcia v štýle 80-tych
rokov, oldies party, country štýl
a to najlepšie karaoke po slovensky
a česky, ktoré sa dá zohnať. Moderovať a zabávať vás bude Roberto
Stefanelli, alias Nemec z Mojsejovcov z garáže.
Organizujeme aj svadby, kary,
stretávky, jubileá a stužkové s kapacitou 180 osôb.
Objednávky na telefónnych číslach:
0907 233 757 a

0915 071 758.

www.ziar24.sk
•aktuálne
spravodajstvo
na webe
• občianska
inzercia
zadarmo

•Prerobený rod. dom (chalupa) v Štiavnických
vrchoch v blízkosti jazier Počúvadlo, Richňava.
Byty – Žiar nad Hronom a okolie
•3- izbový byt s nadštandardnou výbavou
na Ul. Jesenského.
•1- izbový byt prerobený, na Ul. Bernolákovej.
•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.
•Prenájom nebytového priestoru na Námestí
Matice slovenskej v ZH o rozlohe 350 m2.
KÚPA:

•1 alebo 2 izbový byt – platba v hotovosti.

KAČACIE HODY

PREDAJ PONUKA:

Reštaurácia MADONNA
vás srdečne pozýva
na KAČACIE HODY,
ktoré sa uskutočnia

26. novembra o 17.00 hod.

so živou hudbou Vlada Gašpíra.
Príďte si posedieť pri dobrej hudbe
a dobrej kačacine.
Objednávky na tel. čísle:
0907 877 805.

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, 46 m2, Ul. Š. Moysesa, ZH, 19.500 € / 587.457,- Sk
•2-izb., OV, Ul. M. Chrásteka (Jadran), 8.000 € / 241.008,- 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, centrum II ZH, 43.100 € / 1.298.430,60 Sk
•3,5-izb., OV, Ul. Š. Moysesa – pekné prostredie, ZH, 41.000 € / 1.235.166,- Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD (vhodný i na chalupu), Mýto pod Ďumbierom, 42.000 € / 1.265.292,- 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
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 7 € / 210,88 Sk / m2
•pozemok na výstavbu RD o výmere 600 m2, Horná Ždaňa, 10.500 € / 316.323,- Sk /celok
•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)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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Majstrovstvá kraja v Žiari nad Hronom
KARATE

Začiatkom novembra sa v Estrádnej
sále MsKC konali pod záštitou primátora
mesta Ivana Černaja otvorené majstrovstvá stredoslovenského regiónu dorastencov a juniorov spojené s otvoreným
I. kolom stredoslovenského pohára detí
mládeže v karate.
Radovan Černák, spoluorganizátor: „Minulý rok nás oslovil Stredoslovenský zväz karate, či by sme sa nezhostili usporiadať Majstrovstvá kraja v Žiari nad Hronom,“ opisuje
situáciu z minulého roka Radovan Černák a pokračuje: ,,Najskôr sme váhali, lebo sme nevedeli, či zoženieme dostatočné finančné zdroje
na prenájom MskC a náklady spojené s organizáciou. Oslovili sme preto primátora Černaja, ktorý
nám veľmi ochotne pomohol.“ Tak sme zväzu
potvrdili usporiadanie majstrovstiev kraja v Žiari
a začal sa organizačný kolotoč. ,,Našťastie nám
väčšina nami oslovených sponzorov a priateľov
rada pomohla, či už s občerstvením, propagáciou alebo aj materiálnou pomocou. Takisto vysoko vyzdvihujem profesionálny tím pracovníkov MsKC, ktorý nám nielen vychádzali v ústrety,
ale aj vedeli kvalifikovane poradiť so samotnou
organizáciou nám veľmi pomáhali hlavne rodičia cvičencov a samotný cvičenci nášho klubu.“
dopĺňa ho šéf-tréner žiarskeho klubu Ľubomír
Striežovský ml. ,,Sme už zohraný tím, keďže každoročne organizujeme súťaž Memoriál Jozefa
Juhaňáka a jednotlivé úlohy máme rozdelené.“
Na samotnom turnaji sa minulý rok zúčastnila
dvojstovka pretekárov a mal dobrý ohlas od zúčastnených. To bol hlavný dôvod, pre ktorý sa žiar-

sky karatisti rozhodli usporiadať tento turnaj aj
tento rok. „Pán primátor Černaj rád podporí akcie
organizované pre deti a mládež, opäť nám pomohol s priestormi. Pre zväčšenie atraktívnosti turnaja venoval primátor pre klub s najväčším ziskom
zlatých medailí do súťaže – Pohár primátora Žiaru
nad Hronom,“ komentuje situáciu prezident klubu
p. Striežovský. Na turnaji sa zúčastnilo 312
pretekárov z 31 klubov z celého Slovenska a jeden klub z Poľska. Celkovo bolo odovzdaných 177
medailí v 46 kategóriách. ,,Žiarčania, vy ste vytvorili rekord v účasti pretekárov na majstrovstvách
kraja!“ takto komentoval pohľad na údaje záverečného vyhodnotenia turnaja člen výkonného výboru Stredoslovenského zväzu karate p. Cisárik.
Nás veľmi potešili aj výsledky našich pretekárov, keď sa podarilo bodovať aj našim nováčikom:
Radke Mališovej, Natálke Rajčanovej, Filipovi Gajdošovi, Adriánovi Pivarčimu a Romanovi Plavcovi.
Taktiež nás potešil zisk titulu Majster kraja, ktorý si
vybojoval Rastislav Štyriak, a tak si zaručil postup
na decembrové Majstrovstvá Slovenska dorastencov a juniorov. Žiarskemu klubu, ktorý reprezentovalo 24 pretekárov, sa podarilo na turnaji
vybojovať 3 zlaté, 2 strieborné a 10 bronzových medailí. Celkovo sme sa umiestnili v hodnotení klubov
na 6. mieste z celkového počtu 32. Ozajstnou
lahôdkou pre oči bolo vidieť zápasiť našu odchovankyňu a dvojnásobnú majsterku sveta
Dominiku Tatárovú. Dominika teraz študuje na
športovom gymnáziu v Banskej Bystrici a preteká
za CMK Banská Bystrica. Boj o pohár primátora
zdramatizoval CMK Banská Bystrica. ,,Najviac nás
potešila spokojnosť zúčastnených pretekárov, tré-

nerov a rozhodcov. Mali sme len pozitívne ohlasy
a myslím si, že sme mestu a nám spravili peknú
reklamu. Dúfame, že aj o rok budeme môcť takto
reprezentovať naše mesto.“ konštatuje na záver
prezident klubu p. Striežovský st.
Výsledky našich pretekárov:
Radka Mališová – súborné cvičenia kata ml.
žiačky – 3. miesto, športový zápas kumite ml. žiačky
5 – 7 rokov nad 24 kg – 3. miesto, Emma Janeková
– súborné cvičenia kata st. žiačky – 3. miesto, Natália Rajčanová – športový zápas kumite ml. žiačky
8 – 9 rokov do 30 kg – 3. miesto, Dominika Veisová – športový zápas kumite st. žiačky 10 – 11 rokov
do 35 kg – 1. miesto, Nina Jelžová – športový zápas
kumite st. žiačky 10 – 11 rokov do 40 kg – 2. miesto,
Timea Trokšiarová – športový zápas kumite st.
žiačky 10 – 11 rokov do 40 kg – 3. miesto, Karolína Pivarčiová – športový zápas kumite st. žiačky
10 – 11 rokov nad 40 kg – 3. miesto, Laura Beňová
– športový zápas kumite st. žiačky 10 – 11 rokov
nad 40 kg – 3. miesto, Diana Hoghová – športový
zápas kumite juniorky do 53 kg – 2. miesto (postup
na M-SR), Gajdoš Filip – športový zápas kumite
chlapci 5 – 7 rokov do 24 kg – 3. miesto, Adrián
Pivarči – športový zápas kumite chlapci 5 – 7 rokov nad 24 kg – 3. miesto, Roman Plavec – športový zápas kumite chlapci 5 – 7 rokov nad 24 kg –
3. miesto, Matúš Trokšiar – športový zápas kumite mladší kadeti nad 50 kg – 1. miesto, Rastislav
Štyriak – športový zápas kumite kadeti nad 50 kg –
1. miesto (postup na M-SR), Michal Výrostko – športový zápas kumite st. žiaci do 40 kg – 4. miesto.oo
(r)

Mladší mini porazili favorizovanú Banskú Bystricu
MINIBASKETBAL

3. dvojkolo:
ŠKP Banská Bystrica - MŠK BK Žiar
nad Hronom 13:22 (7:12), body:
Mokroš 6, Záhorec 4, Šály 4, Páleníková 2, Nagy 2, Horváth 2, Dérer 1, Majer
1.
ŠKP Banská Bystrica - MŠK BK Žiar
nad Hronom 13:35 (11:17), body:
Šály 10, Mokroš 8, Majer 5, Záhorec
4, Páleníková 2, Kvapil 2, Nagy 2, Horváth 2.
Mladší minižiaci nastúpili na horúcu
palubovku Bystričanov s jasným cieľom – vyhrať. Napriek jednoznačnému
výkonnostnému rozdielu to proti hú-

ževnatým a veľmi rýchlym domácim
nemali vôbec ľahké. V oboch zápasoch
rozhodla o všetkom obrana a v závere aj predsa len väčšia herná kvalita
a sebavedomie našich basketbalových nádejí. V obrane inkasovali len
po 13 bodov a aj v útoku, napriek veľkej
nervozite a nepresnej streľbe, ukázali
veľkú bojovnosť. Je dobré, že najmladší žiarski basketbalisti zvládli svoj prvý
súťažný zápas vonku. Už o dva týždne
privítajú na domácej palubovke najväčšieho konkurenta v boji o postup
na majstrovstvá SR – tím Victorie Žilina.
Norbert Nagy, tréner

noviny.ziar.sk

Ilustračné foto: Norbert Nagy.
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S jesennou časťou sa rozlúčili vysokým víťazstvom
FUTBAL

Futbalisti Žiaru/Ladomerskej Viesky odohrali
posledné jesenné stretnutie s tímom Revúcej.
Súperovi nedali na domácom ihrisku žiadnu
šancu na zisk bodov.
13. kolo: Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska – Revúca 4:0 (1:0), góly: 26. Wolf, 48. Kubík,
65. Šimon, 81. Slaný. ŽIAR: J. Rapčan, Žňava,
Kmeť, Dobrota, M. Rapčan, Abrahám (45. Kubík),
Wolf, Blaho (68. S. Urgela), Čamaj (76. Slaný), Rad.
Urgela.
Domáce mužstvo začalo náporom, dostalo hostí pod tlak, ale šance si však nevypracovali. Prvá
vážnejšia šanca hostí prišla v 21. minúte, žiarsky
brankár však inkasovanie gólu nedopustil. Ten
prišiel o päť minút neskôr, keď po Rapčanovej prihrávke skóroval Wolf. Postupne sa hra vyrovnala a
do polčasu sa už skóre nemenilo. Aj v druhej časti začali domáci hráči náporom. Brankár Revúcej
v 47. minúte síce gólu zabránil, ale o minútu ne-

skôr inkasoval po Kubíkovom voleji. Tretí gól domáceho tímu pridal po peknej samostatnej akcii
Šimon a deväť minút pred koncom stretnutia pridal gólovú bodku striedajúci Slaný.
Ostatné výsledky: V. Blh - D. Strehová 3:1,
Málinec - Š. Bane 1:0, Č. Balog - B. Štiavnica 6:1,
Kováčová - Brusno 4:0, Hliník n. Hr. - JUPIE BB
3:1, Divín - Poltár 2:4
1. Žiar
13 9 1 3 39:16 28
2. Č. Balog
13 9 1 3 34:19 28
3. Jupie
13 7 2 4 39:16 23
4. Hliník
13 7 2 4 36:27 23
5. Poltár
13 6 2 5 26:22 20
6. Málinec
13 6 2 5 23:21 20
7. Kováčová
13 6 1 6 34:27 19
8. B. Štiavnica
13 6 1 6 21:25 19
9. Brusno
13 5 3 5 13:17 18
10. Š. Bane
13 4 5 4 14:16 17
11. Divín
13 4 3 6 26:34 15

12. Revúca
13. V. Blh
14. D. Strehová

13 5 0 8 16:30 15
13 3 2 8 15:42 11
13 1 1 11 9:33
4
Marcel Pobežka

Ilustračné foto: DuPe.

Žiarske volejbalistky neuhrali v troch stretnutiach ani jedno víťazstvo
VOLEJBAL

Žiarčanky v tomto ročníku veľa vody v extralige nemútia. V posledných troch stretnutiach sa
ani raz neradovali z víťazstva.
ŽENY:

6. kolo: Pezinok – Žiar nad Hronom 3:2 (-20, 20,
-21, 21, 7)
Zápas trval 124 minút, 50 divákov, rozhodovali
Matis a Matúš.

ŽIAR: Slašťanová, Krajkovičová, Orviská, Drozdová, Volfová, E. Luptáková (liberka) Rozenbergová,
Frická, B. Luptáková, Michelčíková. Tréner: J. Hlaváč.
Domáce hráčky sa prvé tri sety hľadali na ihrisku,
o čom svedčí, že v treťom viedli 15:11, ale zrazu
bolo 15:20. Až od štvrtého dejstva začala mať ich
hra nejakú tvár, daril sa im útok stredom siete. V tajbrejku podržala Pezinčanky na podaní nahrávačka

Hnátová.
7. kolo: Žiar nad Hronom – Senica 1:3 (22, -11,
-27, -23)
8. kolo: COP Nitra – Žiar nad Hronom 3:0 (15,
21, 19)
1. UKF Nitra
8 8 0
24:6 16
2. S. N. Ves
8 6 2
21:14 14
3. Pezinok
8 5 3
18:16 13
4. COP Nitra
7 5 2
18:10 12
5. Senica
8 2 6
13:21 10
6. Žiar
8 2 6
11:18 10
7. Spoje BA
8 2 6
12:21 10
8. Žilina
7 1 6
8:19
8
JUNIORKY

4. dvojkolo: Žiar nad Hronom – Poltár 1:3 (21,
-24, -24, -16) a 0:3 (-12, -14, -18)
1. Vranov
8 8 0
24:4 16
2. Poltár
8 8 0
24:4 16
3. Zvolen
8 6 2
18:10 14
4. Žiar
8 5 3
18:9 13
5. L. Hrádok
8 5 3
17:11 13
6. Krupina
8 4 4
14:14 12
7. Kežmarok
8 2 6
10:21 10
8. S. N. Ves
8 2 6
7:19 10
9. B. Bystrica
8 0 8
6:24
8
10. Žilina
8 0 8
2:24
8
Marcel Pobežka
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Žiarčania „vybuchli“ v druhej polovici záverečnej časti hry
HOKEJBAL

11. kolo: Sport Trend Žiar nad Hrnom - Rbk Ružinov Bratislava - odložen
Zápas medzi žiarskym SPORT TREND a RbK Ružinov Bratislava, ktorý sa mal odohrať v sobotu 30.
októbra v Žiari nad Hronom, bol odložený. Dôvodom bola kondenzácia pary na prestrešení ihriska
spôsobená veľkým rozdielom teplôt v týchto
dňoch, ktorá následne v podobe vody v doobedňajších hodinách steká na plochu, kde sa tvoria
mláky. Tie preschýnajú približne od 16.00 do 17.00
hod. a ihrisko sa tak stáva spôsobilým na zápas až
po tomto čase.
12. kolo: Sport Trend Žiar nad Hronom – HBK
Nitrianski rytieri Nitra 1:7 (0:0,0:2,1:5), góly: Pukač – B. Thron 2, Mach, Ladiver, Ecker, Mráz, R. Kašša. ŽIAR: Michaleje, Gordík – Kotyk, Strohner, Pukač, Homola, Záhorec, Darmo, Pračka – R. Uhrovič,
Mihálik, Považanec, Danko, Vallo, Šulek, Nemček,
Lunter, Hronec, T. Valko, Mokroš, Pluhár, Sondík.
Posledný zápas pred domácim publikom v tomto
roku hráči Sport Trend Žiar nad Hronom odohrali
v sobotu 6. novembra pod umelým osvetlením.
V 12. kole Slovenskej hokejbalovej extraligy sa stretli s priebežne prvým tímom tabuľky – Nitriansky-

mi rytiermi Nitra. O kvalite družstva spod Zobora
hovorí aj fakt, že v jeho zostave je osem reprezentantov, a tak niet pochýb, že vzbudzovalo rešpekt.
Po vhodení úvodného buly vyštartovali Nitrania
na domácich vo vysokom nasadení. V prvých minútach ohrozili žiarskeho brankára niekoľkými nebezpečnými strelami, ktoré však pokryl. Defenzívna
taktika domáceho tímu v tejto časti hry vychádzala
a po ustatí úvodného náporu a oslabenia si hráči
Sport Trendu vytvorili aj niekoľko šancí. Záver tretiny bol poznačený šarvátkou, po ktorej si na trestnú
lavicu išli sadnúť dvaja hráči z každého tímu. Druhá
tretina mala do svojej polovice približne podobný
priebeh ako prvá, až do ďalšieho vylúčenia, kedy si
išiel na trestnú lavicu sadnúť žiarsky hráč po zbytočnom faule a o chvíľu sa k nemu pridal aj ďalší.
Početnú výhodu o dvoch hráčov Nitrania využili a
vyhrávali 1:0. Pokračujúce oslabenie Žiarčania udržali, avšak po jeho vypršaní prišiel ďalší, tretí trest
v rade za bránenie v hre. Nitriansky tím presilovú
hru využil a dostal sa do dvojgólového vedenia.
Tretia tretina sa začala opäť presilovou hrou hráčov
Nitry, tú ale domáci ešte ustáli a snažili sa vsietiť
kontaktný gól. Žiarske družstvo však totálne vy-

buchlo v druhej polovici záverečnej časti hry. Najprv inkasovalo tretí gól v oslabení, ďalšie dva v hre
štyroch na štyroch, šiesty gól opäť v oslabení a až
posledný gól hostí padol pri hre piatich proti piatim. Tento úsek hry bol poznačený častými šarvátkami a vyhrotenými emóciami, ktorých vrcholom
bola hodená hokejka nitrianskeho hráča v strednom pásme v závere zápasu, za čo rozhodcovia
nariadili trestné strieľanie. Na to sa postavil Pukač
a po blafákovom zakončení zaznamenal čestný
úspech hráčov Sport Trendu.
1. Nitra
12 9 0 2 1 64:29
29
2. Skalica
12 9 1 0 2 53:28
29
3. Ružinov
11 8 0 1 2 50:26
25
4. Martin
12 7 0 1 4 50:33
22
5. Pruské
12 6 1 0 5 52:38
20
6. Vrútky
12 6 0 0 6 41:47
18
7. Žilina
12 4 1 1 6 36:45
15
8. TPS BA
11 4 0 1 6 34:33
13
9. Sharks BA
10 3 1 0 6 27:41
11
10. P. Bystrica 11 2 2 0 7 37:55
10
11. L. Mikuláš 12 3 0 1 8 29:58
10
12. Žiar
10 1 1 0 9 21:61
5
Marcel Pobežka

Basketbalisti - juniori vyhrali v Prievidzi
BASKETBAL
MUŽI

9. kolo: Rožňava – Žiar nad Hronom 79:55
(17:17, 38:32, 60:40)
BK: Kysela 14, Oravec 14, Vrtík 13.
V novej Rožňavskej hale a plnom hľadisku naši
muži, po viditeľnom oslabení bez Gašparíka, Bulka
a Majerčíka, celý prvý polčas s favorizovaným súperom hrali vyrovnaný zápas. Po polčase súper zlepšil
obranu, nám sa prestalo strelecky dariť a o víťazovi bolo rozhodnuté. Aj popri tom sme bojovali až
do samého konca, aby prehra nebola väčšia ako
24 bodov, čo sa nám na konci aj podarilo. Pri rovnakom počte bodov budeme mať lepší vzájomný
zápas, čo nás na konci veľmi potešilo.
10. kolo: Lučenec – Žiar nad Hronom 88:79
(21:23, 49:39, 68:61)
BK: Gašparík 28, Oravec 11, Majerčík 9.
Bol to pekný a vyrovnaný zápas a obe družstvá
sa striedali vo vedení. Aj keď sme prvý polčas prehrávali o desať bodov, v polovici poslednej štvrtiny
sa nám vďaka agresívnej obrane a presnej streľbe
podarilo otočiť zápas a vyhrávali sme 71:70. V tej
chvíli dve rozhodcovské chyby na našu škodu a
naše nepremenené trojkové pokusy súper využil a
odskočil na rozdiel siedmich bodov, čo do konca

zápasu aj udržal. Aj popri prehre naši muži stále
ostávajú v boji o umiestnene v prvej štvorke po základnej časti, čo by bol veľký úspech mladého a nádejného družstva.
Pavol Kysela
1. Košice
8 7 1
666:478 15
2. Michalovce
8 6 2
558:475 14
3. Rožňava
8 5 3
608:602 13
4. Lučenec
8 4 4
547:589 12
5. Žiar
8 4 4
575:635 12
6. Zvolen
8 3 5
624:615 11
7. S. N. Ves B
8 3 5
672:666 6 11
8. Prešov
8 0 8
409:599 8
JUNIORI

11. kolo: Handlová - Žiar nad Hronom 95:75
(26:22, 48:52, 67:64)
BK: Vrtík 33, Šoltéz 12, Kysela 9.
Vo štvrtkovej predohrávke jedenásteho kola juniorskej ligy naši chlapci oslabení o viacero opôr
družstva prehrali zápas, kde na rozdiel od nás išlo
súperovi o všetko. Tri štvrtiny zápasu sme hrali
vyrovnanú partiu a striedali sa vo vedení. Obrat
nastal v poslednej štvrtine, keď súper postavil
zónovú obranu a strelecky sme sa už proti tomu
nedokázali presadiť. I popri prehre našich juniorov

treba pochváliť, že si tri kolá pred ukončením základnej časti zabezpečili postup do Slovenskej ligy,
v ktorej tiež budú mať tie najvyššie ciele.
12. kolo: Prievidza - Žiar nad Hronom 67:76
(17:19, 43:33, 54:56)
BK: Vrtík 19, Šoltéz 18, Štefanec14, Kysela 13.
Naši juniori si výhrou v Prievidzi zabezpečili postup
do Slovenskej ligy. Aj bez troch chýbajúcich hráčov
zo základnej zostavy naši chlapci dosiahli dôležité víťazstvo. Po vyrovnanej prvej štvrtine, nebola
v druhej naša obrana na vysokej úrovni, čo súper využil a do polčasu vyhrával 43:33. V druhom
polčase sa naša obrana zlepšila a dovolili sme
súperovi nastrieľať iba 24 bodov. Presným ukončovaním a rýchlymi protiútokmi sme otočili skóre
v náš prospech a na konci zaslúžene vyhrali.
Jovica Kovinčic
1. Žiar
11 8 3
933:789 19
2. Svit
10 8 2
802:689 18
3. B. Bystrica
11 5 6
807:771 16
4. Handlová
10 5 5
760:770 15
5. Žilina
10 4 6
754:749 14
6. L. Mikuláš
10 4 6
699:808 14
7. Prievidza
10 2 8
621:800 12
Marcel Pobežka

