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V tomto čísle:
DECEMBROVÉ ZASTUPITEĽSTVO

Mikuláša sme privítali
aj v Žiari nad Hronom

V stredu 15. decembra sa uskutoční posledné
tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Svoj sľub zloží primátor mesta, ako aj novozvolení poslanci. Program k decembrovému
zastupiteľstvu nájdete na strane 2.
HORÚCA LINKA ZIMNEJ ÚDRŽBY

Mesto zriadilo Horúcu linku zimnej údržby,
na ktorej môžu občania mesta nonstop volať
svoje pripomienky či zistené nedostatky v odhŕňaní alebo posype komunikácií v správe mesta.
Strana 3.
OCEŇOVALI NIEKOĽKONÁSOBNÝCH
DARCOV KRVI

sa

V stredu 8. decembra ocenil primátor Černaj
niekoľkonásobných darcov krvi. Janského plaketu si prevzalo 39 darcov. Strana 2.
INTENZIFIKÁCIA SEPAROVANÉHO ZBERU

Z Operačného programu životné prostredie
získalo mesto nenávratný finančný príspevok
vo výške 3 088 583,77 eur na projekt Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom.
Cieľom projektu je prispieť k efektívnemu spôsobu nakladania s odpadmi, vďaka čomu sa množstvo zhodnoteného odpadu zvýši zo súčasných
210 ton ročne na viac ako 1576 ton ročne. Strana
4.
OD 12. DECEMBRA JE V PLATNOSTI NOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK VLAKOV

Železničná spoločnosť Slovensko mení
od 12. decembra 2010 cestovné poriadky vlakov. Prinášame vám prehľad spojení zo Žiaru
nad Hronom a rovnako aj do Žiaru nad Hronom. K jednotlivým cestovným poriadkom sú aj
podrobné vysvetlivky. Strana 12.

STRANA 5

Foto: Ivan Pepich

Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti, dni prežite v radosti.
Zdravie, štastie ešte k tomu, nech prídu aj do vášho domu.
Na nový rok správny krok a úsmev po celý rok.
Z celého srdca len to najkrajšie vám praje
Mestský úrad v Žiari nad Hronom.
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Ďakujem všetkým obyvateľom mesta, ktorí mi v komunálnych voľbách prejavili dôveru a odovzdali hlas. Ich, ale aj
ostatných, ktorých som nepresvedčil,
chcem ubezpečiť, že nasledujúce štyri roky
budem robiť všetko preto, aby som Žiar
nad Hronom viedol k úspechom a prosperite. Spravím maximum, aby naše mesto
bolo stále lepším a lepším. Ešte raz ďakujem a všetkým vám želám pokojné a požehnané vianočné sviatky a veľa šťastia
do nového roku.
Ivan Černaj, váš primátor

POZVÁNKA
NA MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO

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 deň
15. decembra 2010 (t.j. streda) o 9.00 hodine do Divadelnej sály Mestského kultúrneho
centra v Žiari nad Hronom, s týmto programom:
1. Slávnostné otvorenie – ZUŠ
2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovate
ľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov
samosprávy obce
4. Zloženie sľubu primátora mesta
5. Zloženie sľubu poslancov MsZ
6. Príhovor primátora mesta
7. Program ZUŠ
8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej
komisie
9. Návrh na poverenie poslanca, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ
10. Voľba poslancov pre výkon zboru
pre občianske záležitosti
11. Schválenie uznesenia
12 .Návrh VZN o miestnych daniach
13. Interpelácia poslancov
14. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia
15. Záver
Ivan Černaj, primátor mesta
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Janského plaketami ocenili
bezpríspevkových darcov krvi

Oceneným zagratulovala aj
poslankyňa Veronika Balážová.
V stredu 8. decembra boli v Mestskom kultúrnom centre Janského plaketou ocenení niekoľkonásobní bezpríspevkoví darcovia krvi.
Bronzovú a striebornú Janského plaketu získalo po štrnásť darcov, zlatú Janského plaketu si
prevzalo jedenásť darcov krvi. Medzi tridsiatimi
deviatimi ocenenými bolo deväť žien.
Na Slovensku bezpríspevkových darcov krvi
oceňuje Slovenský červený kríž, ktorý im udeľuje
Janského plakety a plakety Jána Kňazovického.
Bronzovú Janského plaketu získavajú darcovia za
10 bezplatných odberov krvi a striebornú za 20 odberov. Zlatú plaketu získavajú ženy za 30 odberov
a muži za 40. Ženy za 60 a muži za 80 bezplatných
odberov získavajú tiež diamantovú Janského plaketu.
Alica Jasenáková, Územný spolok Slovenského
červeného kríža v Žiari nad Hronom: „Pravidelne ku
koncu roka oceňujeme niekoľkonásobných darcov
krvi plaketou Dr. Janského. Tento rok sme mali až
11 ocenených zlatou plaketou, čo je vysoký počet,
keďže obyčajne oceňujeme tak troch–štyroch. Mávame aj diamantových držiteľov plakety, tí sa však
objavia približne raz za tri roky.“ Podľa slov Jasenákovej, i keď Žiar nad Hronom nepatrí medzi veľké
mestá, máme celkom pekný počet darcov krvi.
Raz mesačne, druhý alebo tretí týždeň, vždy v utorok, býva odber krvi na transfúznej stanici priamo
v Žiari. Komu to nevyhovuje, tak môže krv darovať
každý deň na transfúzke v Banskej Bystrici, kde je
odber denne. Už tretí rok sa podarilo urobiť odbery
priamo aj v mestách Kremnica, Žarnovica a Nová
Baňa. Záujem zo strany mladých ľudí v Žiari, čiže
prvodarcov, je tiež pomerne dobrý. Ako prezradila

Alica Jasenáková, dobre sa uplatnila možnosť darovať krv počas dvoch celoslovenských akcií, a to
Valentínskej kvapky krvi pre študentov a Študentskej kvapky krvi. „Valentínsku sme tento rok robili
prvýkrát v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb, kde sa nám zapojilo 45 študentov.
Študentskú kvapku krvi sme robili po štvrtýkrát
v priestoroch gymnázia, do ktorej sa zapojilo 62
darcov, čo bol za spomínané obdobie najvyšší počet,“ dodala na záver Alica Jasenáková.
Zoznam ocenených darcov:
Bronzová plaketa: Jana Althapová, Tomáš Beňo,
Štefan Bodor, Jarolím Čierny, Janka Ďurčková, Vladimír Fischer, Claudia Harachová, Tomáš Húšťava,
Andrej Juhaňák, Pavel Kosťov, Mário Matyáš, Maroš
Melaga, Ján Páchnik a Lenka Tatárová.
Strieborná plaketa: Jaroslav Bičár, Róbert Frindt,
Eduard Frický, Zuzana Hlaváčová, Jozef Horvát, Mário Košťál, Andrej Lukáč, Miroslav Mancír, Miroslav
Mlatec, Roman Stieranka, Ľubomír Striežovský, Blažej Škrteľ, Ľuboš Vendlek a Zdena Vozárová.
Zlatá plaketa: Milan Boťanský, Metod Búgel, Bohumír Ďurča, Petra Haládeková, Miloš Halás, Mária
Hlaváčová, Jozef Hudec, Miroslav Regináč, Eva Sokolovská, Milan Sovka a Ján Škriniar.
Ľubomír Striežovský, držiteľ striebornej Janského
plakety: „Som rád, že sa môžem zúčastňovať na odbere krvi a pomáhať tak ľuďom, ktorí ju potrebujú.
Prvýkrát som daroval krv ešte počas vojenskej služby. Vtedy to bolo viac-menej iba tak, išiel som spolu s kamarátmi. Nejako sa mi to však zapáčilo a neskôr som začal chodievať pravidelne. Ja som ešte,
chvalabohu, darovanú krv nepotreboval, ale ľudia
z môjho blízkeho okolia už áno,“ prezradil „strieborný“ držiteľ plakety, ktorý keby nebýval v zime chorý
a mohol tak aj v tomto období darovať krv, bol by
už majiteľom zlatej Janského plakety.
(li)

Ľubomír Striežovský,
držiteľ striebornej Janského plakety.
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Pôvodcovia čiernych skládok budú prísne pokutovaní

Čiernou skládkou je odpad, ktorý je uložený
mimo zbernej nádoby, mimo stojiska, pri ceste,
chodníku, malom smetnom koši a podobne, teda
na mieste, ktoré nie je na to určené a kde nemá čo
robiť. Ide o problém estetický, hygienický aj ekono-
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mický. Čierne skládky vznikajú neustále na území
mesta Žiar nad Hronom, najmä v časti Šášovské
Podhradie, v osade Pod Kortínou, pri Lutilskom potoku a pri cestách vedúcich do nášho mesta. Väčšinu nákladov na likvidáciu týchto skládok znáša
mesto. Niektoré lokality sú exponovanejšie, mesto
monitoruje miesta s najväčším výskytom čiernych
skládok – za Jadranmi pri garážach, Pod Kortínou,
cesta na Šibeničný vrch, za „Kockami“ na Ul. SNP,
Svätokrížskom námestí a podobne. Mesto zvyšuje
kontrolu uvedených lokalít a voči pôvodcom sú
vyvodzované sankcie v zmysle platnej legislatívy.
Čierne skládky monitorujú zamestnanci mesta,
zamestnanci Technických služieb – Žiar nad Hronom, a. s. a tiež občania volajúci na zelenú linku.
Naposledy zistila mestská polícia čiernu skládku
6. decembra, a to pri stojisku na Ulici Martina Benku. Pôvodcovi odpadu uložila blokovú pokutu.
Kontroly budú pokračovať aj naďalej, pokiaľ sa naši
občania nenaučia, že odpad patrí do zberných nádob, a nie mimo nich.
OŽP

Vážení Žiarčania,
dovoľte sa mi touto cestou úprimne poďakovať za všetky vaše hlasy, ktoré ste mi odovzdali
v uplynulých komunálnych voľbách vo volebnom obvode č. 3. Hoci ich počet v tomto volebnom obvode bol najvyšší a udelil by mi mandát
zastupovať vás i naďalej ako poslanec v mestskom zastupiteľstve, zverenú dôveru v nadchádzajúcom funkčnom období však zužitkovať
nebudem môcť. Dôvodom je skutočnosť, že
23.11.2010 ma miestna organizácia SDKÚ-DS
z kandidátnej listiny na poslancov MsZ stiahla.
Veľmi si cením váš postoj. Napĺňa ma vierou, že
práca, ktorej som venoval uplynulých 8 rokov,
mala zmysel a výsledky.
Na záver by som chcel využiť túto príležitosť
a všetkým vám popriať šťastné a veselé Vianoce v kruhu najbližších, pod stromčekom splnené sny a v Novom roku veľa osobných a pracovných úspechov.
Mgr. Roman Zaťko

DÁVAJTE SI POZOR NA ZLODEJOV!

Vianočné trhy
Aj tento rok sa na Námestí Matice slovenskej uskutočnia tradičné Vianočné trhy, a to
od 17. do 23. decembra.
V desiatich predajných stánkoch sa postupne počas 7 dní vystriedajú predajcovia ľubietovskej keramiky, medovníkov, cukroviniek, syrov a syrových
výrobkov, údených výrobkov a tovaru s vianočnou
tematikou.
Okrem toho bude každý deň v ponuke občerstvenie, a to varené víno, medovina, punč či vianočná
kapustnica. Navyše, už v prvých deň vianočných
trhov sa uskutočnia aj remeselné trhy v Dome kultúry na Námestí Matice slovenskej.

Predajné stánky budú otvorené v čase
od 10.00 do 18.00 hod. a stánky s občerstvením
od 10.00 do 20.00 hod., kultúrny program bude pripravený vždy od 16.00 hod.
(li)

ZIMNÚ ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ
RIEŠI NOVÁ TELEFÓNNA LINKA

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami, s r. o. zriadilo v záujme kvalitnejšieho zabezpečovania zimnej údržby
chodníkov a ciest Horúcu linku zimnej údržby
+421 915 317 044, na ktorú sa občania môžu
obrátiť v prípade otázok ohľadom zimnej údržby
cestných komunikácií a chodníkov (odhrabávanie snehu, posýpanie...).
(r)
OZNAM

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje občanom,
podnikateľom a predsedom bytových spoločenstiev, ktorí budú potrebovať mimoriadne
vývozy komunálneho odpadu počas vianoč-

ných a novoročných sviatkov, aby najneskôr
do stredy 22.12.2010 osobne navštívili Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s. na Ul. SNP 131
a mimoriadne vývozy si dohodli individuálne.
Kontaktná osoba: Danica Hriňová.
(r)
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Blíži sa čas vianočných sviatkov, kedy obchody
navštevujú nielen kupujúci, ale je aj veľa tých,
ktorí kradnú či už priamo v obchode, alebo
okrádajú ľudí na ulici, a ulice sa stávajú miestom lúpežných prepadnutí. Preto vám poskytujeme niekoľko dobrých rád, ako sa chrániť:
•na odľahlé miesta choďte v sprievode niekoho
známeho,
•po zotmení sa vyhýbajte rizikovým miestam:
parkoviskám, okoliu pohostinstiev, diskotékových klubov, železničných staníc,
•nenoste so sebou väčšie sumy peňazí alebo
drahé predmety,
•udržujte bezpečnú vzdialenosť od temných
priestorov a vchodov do domov,
•ak to zníži váš pocit ohrozenia, kúpte si ochranný sprej a noste ho pri sebe,
•aj v obchodoch buďte opatrní pri výbere a
nákupe tovaru, nikdy nestrácajte kontrolu
nad svojou taškou a vreckami.
Neuľahčujte prácu vreckárom!
•peniaze a kreditné karty si ukladajte vždy
do vnútorných vreciek oblečenia a nie do zadných u nohavíc,
•ak sa dostanete do tlačenice na ulici, v obchode, či v autobuse, venujte pozornosť bezprostrednému okoliu a presvedčte sa, či máte
svoje veci stále vo vrecku,
•tašku a peniaze nenoste na chrbte, kam nevidíte,
•venujte pozornosť aj kabelkám prehodeným
cez rameno,
• svoju batožinu nikdy nespúšťajte z očí,
•ak ste majiteľom kreditnej karty, identifikačné
číslo si zapíšte oddelene.
OR PZ Žiar nad Hronom
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Psie exkrementy – problém, ktorý trápi obyvateľov miest na celom svete

Podľa štatistických údajov pripadá na Slovensku na každých 8 až 10 obyvateľov jeden pes.
Z uvedenej štatistiky vyplýva, že v meste s 20 000
obyvateľmi je chovaných 2 000 až 2 500 psov.
Predstavte si, koľko exkrementov tieto psíky vyprodukujú...
Psie exkrementy trápia obyvateľov všetkých miest
na Slovensku. Niektorí psičkári po svojom miláčikovi
výkaly stále neodpratávajú, hoci na to stačí tak málo –
vlastná vôľa, vrecko a kôš na psie exkrementy. Košov
na psie exkrementy je v našom meste 82 a nachádzajú na najfrekventovanejších miestach, kam obyvatelia
mesta chodia venčiť svojich štvornohých kamarátov.
V našom meste sú osadené koše FIDO 25, vyrobené
z kombinácie materiálov Durapol a Duraplus s vlastnosťami, ako sú stálofarebnosť a odolnosť voči prejavom vandalizmu. Veko koša sa po otvorení automaticky zavrie. Každá nádoba obsahuje PET vnútorný kôš,
ktorý sa pravidelne vyberá na očistenie a dezinfekciu.
Čo sa týka vreciek, možností je mnoho – najlacnejšie,
najekonomickejšie a taktiež aj najekologickejšie je použiť vreciek, ktoré sa nám doma hromadia po každej
návšteve obchodu. Namiesto toho, aby sme ich vyhadzovali do odpadu, môžu poslúžiť práve na zber psích
exkrementov. V chovateľských potrebách nie je problém dostať niekoľko druhov pomôcok, ktoré uľahčujú
zber psích výkalov – od papierových vreciek určených
na zber psích exkrementov, cez špeciálne zásobníky
s plastovými vreckami, ktoré sa dajú karabínkou pripevniť na vodítko, až po plastové kliešte, príp. lopatky,
ktoré odbúravajú averziu voči zberu psích výkalov. Samotná vôľa zbierať výkaly po svojom psíkovi je asi najväčším problémom. Niektorí obyvatelia mesta nevidia
dôvod, prečo by mali výkaly odpratávať. Dôvodov je
však hneď niekoľko:
•Dôvod č. 1 – ESTETIKA
Chceme žiť v peknom a zdravom prostredí, kde
to nesmrdí a kde sa nemusíme báť poprechádzať sa
po trávniku alebo rozprestrieť si spolu s deťmi deku

pod stromom. Psí výkal na topánke nepoteší nikoho ani samotných psičkárov, ktorým sa tiež stáva, že
do výkalu stúpia, aj keď oni si po sebe upracú.
•Dôvod č. 2 – ZDRAVIE
Zdravie nielen vás, vašich detí, no aj vášho psa. Žijeme v spoločnosti s inými, a tak aj musíme rešpektovať
potreby iných. Hygienici upozorňujú, že pri nedostatočnej hygiene súvisiacej so zvieracími výkalmi sa
môžu na trávnikoch a pieskoviskách nakaziť deti rôznymi baktériami, parazitárnymi či vírusovými ochoreniami. Patrí medzi ne salmonelóza, giardióza, toxokaróza či pásomnica psia. Salmonelóza je hnačkovité
ochorenie, ktoré vyvoláva baktéria Salmonella enteritidis. Nebezpečná je najmä pre malé deti s nevyzretou
imunitou. Ochorenie sprevádza nevoľnosť, nutkanie
na zvracanie, bolesti hlavy, riedke až vodnaté stolice
neraz sprevádzané vysokými teplotami. Pôvodcom
ochorenia giardióza je rovnomenný prvok, ktorý parazituje v tenkom čreve živočíchov vrátane človeka, psa
aj mačky. Cystami sa vylučuje do vonkajšieho prostredia a práve tie predstavujú riziko nákazy človeka.
Ochorenie sprevádzajú hnačky, apatia a chudnutie.
Toxokaróza (škrkavičnosť) je parazitárne ochorenie,
ktoré je za nedodržania hygieny prenosné aj na človeka. Prenos je možný z infikovanej pôdy, pieskoviska
a výbehov, v ktorých dochádza k vylučovaniu vajíčok
v truse zvierat. Parazit poškodzuje vnútorné orgány
a postupne celý organizmus. Pásomnica psia je najčastejšie sa vyskytujúcim cudzopasníkom psa. Jej telo
je ploché a článkované, v dospelosti meria 15 až 40
centimetrov. Zvykne sa pridržiavať sliznice čreva. Jej
hostiteľom je zväčša pes, mačka, líška a vo výnimočných prípadoch aj človek. Niektorí psičkári si myslia, že
exkrementy stačí zbierať iba na určitých miestach ako
sú detské ihriská, pretože pre deti je to mimoriadne
nebezpečné. No netreba zabúdať, že deti sa hrávajú aj
v parkoch a všeobecne na sídliskách. A právo na zdravé životné prostredie máme všetci nielen deti, hoci
práve tie sú najzraniteľnejšie.

•Dôvod č. 3 – LEGISLATÍVA
Každá kôpka na verejnom priestranstve, ktorú
majiteľ neuprace po svojom psovi, môže mať cenu
65 eur. Je to výška pokuty, ktorú môže za takýto priestupok uložiť mestská polícia. Hovorí o tom § 6 zákona
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov:„Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.“ Uvedený zákon bol v apríli
tohto roka novelizovaný a výška pokuty za neodstránenie psích exkrementov stúpla z pôvodných 33 eur
na dvojnásobok. Ktovie, koľko eur denne by vybrali
mestskí policajti, keby kontroly tohto nariadenia začali robiť v civile...Uniformu vidieť zďaleka. Keď budeme
rešpektovať aspoň čiastočne niektorý z týchto pohľadov na vec, postupne začneme meniť svet a možno sa
pridajú ďalší. Až keď bude väčšine záležať na čistote
prostredia, na dobrých vzťahoch so spoluobčanmi, na
životnom prostredí, zmení sa celá spoločnosť. Začnime
od seba.
Ako bojujú so psími výkalmi v zahraničí?
Psie výkaly trápia tisíce veľkomiest. Ľudia žijúci
v obrovských aglomeráciach túžia mať aspoň nejaký styk so živými tvormi a kupujú si hromadne psov.
V taiwanskom meste Taichung sa rozhodli odmeňovať dobrovoľníkov, ktorí budú zbierať psie výkaly.
Mesto totiž bojuje s ich nadmerným množstvom.
Predstavitelia mesta Taichung, ktoré má viac ako
jeden milión obyvateľov, chcú každému dobrovoľníkovi dať za jeden kilogram psích exkrementov
100 taiwanských dolárov (približne 2 eurá). V oblastiach, ktoré sú nadmerne znečistené, budú odmeňovať za každý polkilogram. Úrady veria, že prostredníctvom poskytovania odmien podporia aj ostatných
obyvateľov, aby sa o svoje prostredie začali starať a
spontánne ho čistiť. V kanadskom Montreale prišli
na to, že po upečení exkrementov sa z nich stane neškodná hmota, ktorú je možné ľahko kompostovať.
Jim Fares je jedným z dobrovoľníkov snažiacich sa
udržať park Notre Dame de Grace v Montreale čistý.
Už štyri roky tu uvažujú nad tým, čo so psími výkalmi, ktorých už nazbierali pozdĺž chodníkov určených
k venčeniu vyše 1300 kilogramov. „Kúpil som pec a rozohrial pár vzoriek počas dvoj - až trojtýždennej periódy. Nedokázal som tým zničiť iba všetky patogény, ale
tiež všetko živé v tomto odpade, takže som tým získal
len hromadu prachu,“ uviedol Fares. Teraz sa snaží doviesť spracovanie výkalov k dokonalosti.
(r)

82 červených košov pre vašich miláčikov a čisté mesto!
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Mikuláš nezabudol ani na žiarske deti

Vianočné tvorivé dielne

a trubičky, háčkované ozdoby, adventné vence,
vianočné ozdoby a nechýbali ani pestrofarebné
balóny pre najmenších. Počas tvorivých dielní sa
návštevníkom venovali ľudoví remeselníci z nášho
regiónu, ktorých výrobky sú známe v celom širokom okolí.

Vianoce, Vianoce prichádzajú... Je najvyšší čas
zhotoviť zopár darčekov pre kamarátov, rodičov,
súrodencov a príbuzných. Je to príležitosť ohúriť
všetkých svojím doteraz skrytým talentom a naučiťsa nové umelecké techniky. V školskom klube detí pri Základnej škole na Ul. Dr. Janského sa
na vyvrcholenie svojej snahy – vianočnej burzy –
pripravovali mesiac. V rámci vianočných tvorivých
dielní v mesiaci november vyrábali darčeky, ktorými sa pred spolužiakmi a rodičmi prezentovali
v utorok 7. decembra v priestoroch školy. Z bohatej
ponuky si odniesli potešenie pre svojich blízkych.
A tak neostáva nič iné, len dodať – šťastné a veselé
Vianoce.
Beata Čamajová, ŠKD

Foto: Ivan Pepich.

V nedeľu 5. decembra sa na Námestí Matice
slovenskej opäť rozžiaril vianočný stromček.
Spolu so Žiarčanmi ho už tradične rozsvietil Mikuláš.
Vianoce sa nezadržateľne blížia. Cítiť to už
pomaly na každom kroku. Obchody sa zapĺňajú vianočným tovarom, predajcovia nás lákajú
na výhodné vianočné akcie, v obchodných centrách
vyhráva vianočná hudba a túto atmosféru podčiarkuje aj svetelná výzdoba v meste a stromček priamo
na námestí.

Vianočný bazár.
Vianočná atmosféra sa ešte viac zdôrazní príchodom Mikuláša. Práve na neho sa počas celej nedele najviac tešili. Čakanie im však bolo dostatočne
spríjemnené. Bohatá mikulášska nádielka sa začala o štrnástej hodine, kedy sa v priestoroch domu
kultúry otvoril vianočný bazár spolu s tvorivými
dielničkami. V nich si deti vyskúšali svoju zručnosť
– vlastnoručne si mohli urobiť vianočnú oblátku,
ozdobiť medovník, vyskúšať paličkovanú čipku, či
vyrobiť vianočnú ozdobu z drôtika. V ponuke boli
na predaj i darčeky a ozdoby zo slamy, drôtu, textilu, keramiky, ale aj spomínané voňavé oblátky

Z rozprávky o čertovi a Káči.
Prekvapením pre deti boli tento rok aj nafukovacie atrakcie, ktoré boli tiež priamo v priestoroch
domu kultúry. Pred šestnástou hodinou už začali
kroky väčšiny návštevníkov smerovať do hľadiska, pretože sa začínala rozprávka pre najmenších.
Do posledného miesta zaplnená sála si v podaní
hercov pripomenula starú rozprávkovú klasiku
o čertovi a Káči. Rozprávkový príbeh s pesničkami
zahrali deťom manželia Bartoníkovci z Rádu Červených nosov, ktorí prišli do Žiaru až z Moravy.
Postupne sa však blížil okamih, na ktorý s napätím čakali celé rodinky. Pred tým, ako sa na pódium
dostavil najočakávanejší hosť večera, pozreli si deti
vianočnú rozprávku. Priamo na pódium na námestí
už potom prišiel Mikuláš so svojimi pomocníkmi,
aby rozsvietili vianočný stromček. Malí Žiarčania
takmer nedýchali, keď sa k nim mohutným hlasom
dedko Mikuláš prihovoril. Až po prísľube, že všetci
celý rok poslúchali a budú poslúchať, sa priamo
pred ich zrakmi stromček rozžiaril.
Potom sa už pomalým krokom vybral do davu, trpezlivo rozdával sladkosti a ochotne sa s detičkami
fotografoval. Veď najbližšiu príležitosť stretnúť ho
budú mať až opäť o rok.
(li)

Stretnutie so seniormi
V posledný novembrový utorok prijali Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom
pozvanie do Klubu seniorov v Žiari nad Hronom
za účelom zorganizovania besedy na tému Osamelý senior – vyhľadávaný objekt trestnej činnosti, ochrana seniora. Beseda mala viktimačný charakter, kde sme sa zamerali najmä na to, aby sme
účastníkov oboznámili, akým spôsobom sa môžu
chrániť, či už doma, alebo aj na ulici, či v obchode.
Taktiež im bolo vysvetlené, čo majú robiť, ak sa

stanú obeťou trestnej činnosti. V závere podujatia
okrem informačných letákov k problematike všetci
obdržali malý upomienkový darček. Podobné
podujatie sme už absolvovali v mesiaci máj, a to
na tému Cestná premávka a peší senior. Tu sa sme
sa zameriavali na problematiku cestnej premávky,
najmä na chodcov ako účastníkov cestnej premávky. V rámci podujatia seniori dostali reflexné pásky,
ako aj ďalšie drobné upomienkové predmety.
kpt. Mgr. Jana Šmondrková
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Mikuláš zavítal aj do Okáčika

V piatok 3. decembra bol v OZ Okáčiku v Žiari nad Hronom dňom obdarovávania sa. Deti
pripravili pre rodičov hodinový program Vitaj
u nás Mikuláš. A verte, bolo na čo pozerať, veď divadielko Snehulienka a sedem trpaslíkov zahrali
ako ozajstní herci, tanec a spev prezentovali sa aj
vlastnou tvorbou. Všetkých potešila Ivka Kováčová, ktorá prekvapila novou skladbou Chýbaš mi a
zahrala si aj na gitare. Rodičia zase svojim ratolestiam pripravili dobroty v podobe koláčikov. A najväčšiu radosť mali deti, keď prišiel Mikuláš s čertom
a nošou plnou sladkostí. A ako povedala predsedníčka OZ Okáčika, Ľubica Mokrošová, oslava Mikuláša bola posolstvom lásky, spolupatričnosti a
radosti.
(r)
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Vianoce v rodinách riaditeľov škol

Marta Mergová,
vedúca odboru školstva a športu
„Obdobie Vianoc sa pre mňa už niekoľko rokov začína Vianočným koncertom našej ZUŠ-ky v Kostole Sedembolestnej Panny Márie. Asi ako každý, aj ja Vianoce trávim doma
spolu so svojimi najbližšími. Darčeky, ktoré dostávam, sú väčšinou také,
ktoré využijem pri voľnočasových aktivitách. Napríklad darčekové poukážky na welness, doplnky na športovanie a podobne. Ja zvyčajne obdarúvam
svojich synov praktickými darčekmi. Nechýbajú ani ponožky a pyžamá. Tento
rok poruším tradíciu a bude to niečo iné (neprezrádzam). Moju mamku, ktorá trávieva Vianoce s nami, obdarúvame drobnosťami, ktoré ju potešia. Ona si na veľkých
daroch nepotrpí. Na vianočnom stole u nás nikdy nesmú chýbať vianočné oblátky
s medom a cesnakom, opekance s makom, kapustnica, vyprážaná ryba a šalát – presne tak, ako som zvyknutá celý život. Počas štedrého dňa dodržiavame pôst, nejeme
mäso a spoločne zasadneme k prestretému štedrovečernému stolu, pred jedlom sa
pomodlíme a spomenieme si na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Zákuskov
na vianočnom stole zvyčajne až tak veľa nemáme, skôr sú to tradičné vianočné pečivá – medvedie labky, vanilkové rožky, medovníčky, linecké kolieska
a vynikajúce koláče z kysnutého cesta: tvarohové, makovníky a pre
mňa najobľúbenejší „štedrák“ – kysnutý koláč plnený orechami,
makom, tvarohom a lekvárom, zapletený ako vianočka.
Tie nám pripravuje starká, sú to preto tie najlepšie koláče.“

Helena Gáfriková,
riaditeľka Centra voľného času
Obdobie Vianoc nám síce núka široké o
od októbra, ale pre mňa tá vianočná atmosfér
kupovaním darčekov, ale stavaním a ozdobovaním
sa zapojí celá rodina a je nám dobre. Vianoce s manž
radi prežívali u našich rodičov alebo niekedy rodičia pric
čaro. Keďže čas je neúprosný a nedá sa vrátiť, tieto Vianoce
nakoľko tá vianočná atmosféra začína od rána v kuchyni, kd
noce každý vníma ako príležitosť na obdarovanie. Moji traja
ma každý rok prekvapia parfumom, ktorému sa poteším. Ja rad
Počas Vianoc máme k sebe bližšie ako inokedy, verím, že tento po
vydrží, lebo je to ten najkrajší darček. Aké darčeky zvyk
ké a drahé dary. Je to niečo na oblečenie, niečo voňavé
ha. Stále sa však snažím aspoň o malé prekvapenie. Veľmi
rozbaľujú darčeky a vtedy mám väčšiu radosť než oni. Svojím p
anjelika pre šťastie a vlastný veršík, ktorý dúfam, že poteší. Na
chýbať sviečka, ktorá vždy horí pre tých, ktorí už nie sú s nami
nách. Oblátky a med, makové opekance, dobrá kapustnica, zem
álne zvyky počas Vianoc nemáme, snáď každému schovávam p
cez rok nechýbali, zažili sme aj krájanie jabĺčka, hádzanie orie
bou pred večerou zvýrazniť význam samotných Vianoc, ab
jeme v ustavičnom zhone, priznám sa, že časy, kedy som s
nedarí v súčasnosti vrátiť. Dávam si to do nových pre
vždy fascinujú. Neobídem novinový stánok bez toho,
s receptami. Svoj vlastný recept nemám
dzam z „východu“, nikdy u nás nechý
bohato plnené makom, kakaom alebo orechmi
má každá gazdinka. Na záver želám všetkým
neboli sami, aby prežili Vianoce, Silvestr
v kruhu blízkych v zdraví.“

Dana Kravecová,
riaditeľka ZUŠ Zity Strnadovej
-„Pre mňa sa Vianoce netradične, a možno
prekvapivo, začínajú už začiatkom októbra, keď začíname s deťmi nacvičovať vianočné piesne a koledy. Ale tak
naozaj to pociťujem v čase Adventu, keď je čas viac rozjímať
o udalostiach, ktoré viedli k narodeniu Ježiša. Vianoce bez účasti vianočných omší v kostole by nemohli byť Vianocami. A k tomu ešte čas
strávený s najbližšími pri slávnostnej tabuli – to sú krásne, hrejivé pocity!
U nás na stole nesmú chýbať oblátky, makové opekance, hríbová kapustnica a, samozrejme, ryba. Ja robím špeciálneho kapra – iba na Vianoce.
Pečený, aj s kožou (bez šupín, samozrejme), na masle a bielom vínku
– nezameniteľná vôňa a chuť!!! Na Silvestra už môže byť vyprážaný, ale na Vianoce iba pečený. Medzi všetkými darčekmi
nikdy nemôže chýbať kniha a rada mám aj všetko
teplé a mäkučké, čiže pokojne aj štrikované ponožky.“
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V tých
dňoch nám už
sa vianočné sviatky
bohato vyzdobené obch
piesne, ktoré sa ozývajú sná
Vianoce sú však predovšet
takmer každého prinúti na chv
mýšľať nad uplynulými mesiacm
blízkych, ktorých sme možno nev
V každej rodine sa Vianoce slávia
hato prestretý stôl, nechýbajú p
dodržiavajú sa vianočné zvyky
na tých, ktorí s nami už nie sú. T
do súkromia riaditeľov škols
šom meste. Bližšie nám prib
noc a čo-to prezradili o tom
trávia a čím svojich n
čas týchto sviatk
rúvajú.
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lských zariadení

okolie možno už
ra v rodine nezačína
m stromčeka, do ktorého
želom a našimi synmi sme
cestovali k nám. Malo to svoje
e budeme doma s deťmi, v teple,
de sa šíria neodolateľné vône. Viachlapi (keďže máme dvoch synov)
šej darčeky rozdávam, než prijímam.
ocit rodinnej súdržnosti nám ešte dlho
knem darovať? Nekupujeme si veľ, keďže mám chlapcov, pekná knirada sa pozerám na ich tváre, keď
priateľom venujem najčastejšie malého
vianočnom slávnostnom stole nesmie
. A potom asi všetko, čo v iných rodimiakový šalát a vyprážaná ryba. Špecipod tanierom nejaké mince, aby nám
eškov do kúta, ale snažím sa modlity to bol naozaj sviatok. Keďže žis deťmi piekla medovníčky, sa mi
dsavzatí. Vianočné recepty ma
aby som si nekúpila časopis
m, ale keďže pocháýbali kysnuté záviny
. Takýto recept určite
ľuďom, aby nikdy
ra aj Nový rok

to
blížiace
pripomínajú
hody či vianočné
áď z každého rádia.
tkým obdobie, ktoré
víľu sa zastaviť, porozmi a nájsť si čas na svojich
videli počas celého roka.
a inak. Určite je však bopri ňom členovia rodiny,
a väčšinou sa spomína
Tento rok sme nahliadli
ských zariadení v nalížili ich dojmy z Viam, ako a s kým ich
najbližších pokov obda.

Marek Baláž,
riaditeľ Základnej školy
na Ul. Dr. Janského č. 2
„Vianoce sa pre mňa začínajú zimnými prázdninami. Vtedy už nemusím riešiť pracovné problémy, môžem sa naplno venovať rodine, vychutnávať vianočnú atmosféru, pohodu a pokoj. Najkrajšie sviatky v roku trávim vždy
v kruhu svojej rodiny. Pocity radosti, šťastia a lásky, ktoré môžem prežívať so svojimi blízkymi,
to sú pre mňa tie pravé Vianoce. Spoločne si užívame dni plné pohody a pokoja. Pozeráme rozprávky, chodíme sa sánkovať, lyžovať a venujeme sa tým aktivitám, na ktoré je počas pracovných dní
času pomenej. Možno to vyznie ako klišé, ale od kedy sa narodila moja dcéra Sára, najväčším potešením
pre mňa je vidieť radosť v jej očiach pri rozbaľovaní darčekov. Musím povedať, že u mňa je nákup darčekov
pre mojich blízkych ako beh na dlhé trate. Celý rok sa snažím nenápadne zisťovať, čo by im mohlo urobiť radosť. Pri výbere darčekov, samozrejme, myslím aj na to, že ich hlavným účelom je potešiť. Nemám vo zvyku
kupovať darčeky len tak náhodne, do obchodov už idem s konkrétnou predstavou. Ozajstný zmysel Vianoc
však nespočíva ani vo veľkoleposti darčekov, ani v ich obrovskom množstve. Tak ako v mnohých iných domácnostiach, aj u nás sa na štedrovečernom stole tradične nachádza med, oblátky, chlieb, kapustnica
so sušenými hríbmi, vyprážaný kapor, prípadne rybie filé so zemiakovým šalátom, koláče, ovocie.
V neposlednom rade pri vianočnom stole u nás nikdy nechýba dobrá nálada a rodinná pohoda.
Pod vianočný obrus dávame šupiny z ryby a peniaze, aby bola peňaženka stále plná. Večeru začíname oblátkou s medom, aby sme si zabezpečili zdravie na celý ďalší rok.
Koláč, ktorý u nás nikdy na Vianoce nechýba, je klasický štedrák, ale keďže sa
v kuchyni počas vianočných príprav snažím pohybovať čo najmenej,
recept vám neprezradím.“

Marian Majzlík,
riaditeľ Základnej školy
na Jilemnického ulici č. 2
„Obdobie Vianoc sa pre mňa začína adventom, ktorý vnímam ako čas čakania, čas príprav na najradostnejšie a najkrajšie obdobie v roku – obdobie narodenia
Ježiša Krista. Myslím si, že toto je najkrajší darček pre ľudstvo. Božia láska nám pripomína, že
zmyslom ľudského života je žiť jeden pre druhého, obetovať sa a tešiť sa z obdarovania tých, na
ktorých nám záleží. Tieto sviatočné chvíle trávim v kruhu svojich najbližších. V čase Vianoc sa stretáva
širšia rodina a vždy navštevujeme aj starkých a príbuzných, na ktorých návštevu počas roka pre množstvo
povinností nie vždy zostáva čas. Stretnutím, rozhovorom i úsmevom sa obdarovávame, jeden druhému robíme radosť, sme si akísi bližší. Vzácne chvíle, ktoré môžeme tráviť spolu, bývajú nezabudnuteľné. Mne je naozaj
jedno, aký darček dostanem. Vianoce nie sú o darčekoch. Niekedy si s ich výberom robíme zbytočne veľa starostí.
A pritom je podstata v tom, s akou myšlienkou ho vyberáme. Pre mňa je najkrajším darčekom prekvapenie obdarovaného človeka a radosť, ktorú som svojím darčekom vyčaril. Najradšej obdarúvam darčekmi najbližších. Nemám rád
drahé darčeky. Uprednostňujem tie osobné. Nielenže vypovedajú o tom, aký mám k obdarovanému vzťah, ale som rád,
keď ich môže využiť ten, kto bol nimi obdarovaný. Najväčším potešením pre mňa je vyčariť radosť v srdciach a v očiach
mojich detí. Keď vyrastú, rovnako ako ja pochopia, že najkrajším darom, ktorý im môžem dať, sú čarovné spomienky,
ktoré im zostanú v pamäti po celý život. Na našom slávnostne prestretom stole nikdy nesmie chýbať ryba, šalát, oblátky, med, cesnak, nejaký ten aperitív a ovocie. Ale to, čo je v posolstve sviatkov najdôležitejšie nie je v hojnosti
dobrôt na stole. To najdôležitejšie sa ukrýva v štedrosti citov, slov a činov ľudí, ktorí spoločne za takto prestretý
stôl zasadnú. Nijaký špeciálny vianočný recept nemám, ale na štedrovečernom stole máme tradičnú kapustnicu bez mäsa, v ktorej je veľa hríbov. Viem, že každá rodina už má svoje recepty rokmi odskúšané. Myslím si,
že tradovanie kuchárskeho tajomstva každú rodinu zbližuje a vytvára tak to neopakovateľné, čo každý
z nás na Vianociach zbožňuje. Vianočnú večeru začíname všetci modlitbou, po ktorej sa spoločne
navečeriame. Pretože nedočkavé oči detí sú netrpezlivé, hneď po večeri rozbaľujeme darčeky.
A keď sa tie iskričky v očiach mojich najbližších zapália, vtedy som aj ja rád a vychutnávam si čaro Vianoc – radosť z obdarovania.
Všetkým želám šťastné a pokojné vianočné sviatky, veľa radosti
z obdarúvania. V novom roku 2011 veľa zdravia, úspechov a naplnenie všetkých predsavzatí.“

noviny.ziar.sk
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MsKC v Žiari nad Hronom
Vás pozýva na výstavu
dekoratívnych a úžitkových diel

Heleny Soboslayovej
a Blaženy Krivákovej

Pre
Vás
drôt, textil, maľba, fotografia
Výstavná sieň MsKC Ul. SNP 119
Žiar nad Hronom
Výstava potrvá do konca roka!

11. 1. 2011 o 18.00 hod.
v Čajovni za rohom

Literárčenie
s Miroslavom Filusom a Marcelom Zúbrikom
• texty prezentujú žiaci literárnodramatického odboru ZUŠ Z. Strnadovej-Parákovej
28.1. 2011 od 19.00 hod.
Estrádna sála MsKC

18. Reprezentačný ples

Mesta Žiar nad Hronom

•2 x večera a večer plný tanečnej
zábavy
•Predpredaj bude zahájený
od 11.12. 2010
Vstupné: 33 €

POZOR!!!
Od 22.12. 2010 – 7. 1. 2011
prijímame len rezervácie vstupeniek na www.mskcentrum. sk
z dôvodu čerpania dovolenky.
Pokladňa MsKC:
Po – Pia od 15.00 – 19.00,
So a Ne od 18.00 – 18.30
Rezervácie vstupeniek
na www.mskcentrum.sk

GAINSBOURG

JEDZ, MODLI SA, MILUJ

14./15.12. o 19.00 hod. (romantický, dobrodružný, USA, 140 min., slovenské titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

18./19.12. o 19.00 hod. (životopisný, Francúzsko/ USA, 130 min., české titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
TACHO

8./9.1. o 19.00 hod. (čierna komédia, ČR, 100
min., česká verzia)
Nová čierna komédia jedného z najúspeš-

noviny.ziar.sk

nejších českých spevákov súčasnosti.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
SOCIÁLNA SIEŤ

11./12.1. o 19.00 hod. (dráma, USA, 121 min.,
slovenské titulky)
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
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POZVÁNKY

•Vianočné trhy na „Dvojke“
Základná škola na Ul. M. R. Štefánika č. 17
v Žiari nad Hronom vás pozýva na Vianočné
trhy na „Dvojke“.
V ponuke budú: drobné vianočné darčeky a suveníry za symbolické ceny, vianočný
program a hudba a nebude chýbať ani kapustnica a punč.
Zastavte sa na chvíľu a vychutnajte si s nami
krásnu atmosféru adventu. Tešíme sa na vás.
•Predaj náboženskej literatúry
Srdečne vás pozývame na predaj náboženskej literatúry vo vestibule cirkevnej školy
v dňoch od 14. do 16. decembra v čase od 8.00
do 17.00 hod.
•Živý Betlehem
Mesto Žiar nad Hronom, Mestské kultúrne
centrum, žiaci cirkevnej školy a spevácky zbor
Holúbky z Kríža vás srdečne pozývajú na Námestie Matice slovenskej na Živý Betlehem,
ktorý sa uskutoční 21. decembra (utorok) od
16.00 do 18.00 hod.
•Jasličková pobožnosť
Žiaci cirkevnej školy v Žiari nad Hronom vás
srdečne pozývajú na Jasličkovú pobožnosť dňa
25. decembra o 14.30 hod. v Kostole Sedembolestnej Panny Márie.

KULTÚRA/INFORMÁCIE
VEREJNÁ ZBIERKA NA
POMOC PSÍKOM V ÚTULKU

V uliciach mesta Žiar nad Hronom prebieha
(popoludňajších hodinách) do 17. decembra
verejná zbierka na pomoc pre psíkov zo žiarskeho útulku. Verejnú zbierku povolil Obvodný
úrad v Žiari nad Hronom, odbor všeobecnej
vnútornej správy (číslo rozhodnutia o povolení
VZ: 2010/04862). Verejnú zbierku organizuje
OZ Strážni anjeli formou dobrovoľného finančného príspevku verejnosti do zapečatených
pokladničiek členom kynologického krúžku.
Získané finančné prostriedky budú sústredené
na osobitnom účte č. 2827842651/0200, zriadenom vo Všeobecnej úverovej banke v Žiari
nadHronom,obchodnémiestoŽiarnadHronom.
V prípade, že chcete psíkom pomáhať aj
v priebehu budúceho roka, môžete tak urobiť
ľubovoľným finančným príspevkom do zapečatených pokladničiek, ktoré budú počas
celého nasledujúceho roka umiestnené mimo
predajnej zóny vo všetkých predajniach chovateľských potrieb na území nášho mesta, ako aj
v ambulancii veterinárneho lekára Michala Beláka, alebo na číslo účtu 2707110253/0200 zriadenom vo Všeobecnej úverovej banke v Žiari
nadHronom,obchodnémiestoŽiarnadHronom.
Verejnú zbierku povolil Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, odbor všeobecnej vnútornej
správy v termíne od 1.1.2011 do 31.12.2011
(číslo rozhodnutia o povolení VZ: 2010/04863).
Za pomoc vám v mene psíkov ďakujeme. Informácie o žiarskom útulku nájdete
na www.ziar.sk, www.utulokzh.webnode.sk alebo na facebooku – OZ Strážni anjeli.
(r)
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

18.12. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom
19.12. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom
24.12. ProCare, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
25.12. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
26.12. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
1.1. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom
2.1. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.
POĎAKOVANIE

Touto cestou chcem
úprimne poďakovať vám,
svojim voličom, za opätovnú dôveru.
Ubezpečujem vás, obyvatelia IBV a Šášova, že aj
v tomto volebnom období
sa budem usilovať vám pomáhať.
K blížiacim sa najkrajším sviatkom roka –
Vianociam, želám všetkým obyvateľom nášho
mesta ich pokojné a radostné prežitie a úspešný nový rok 2011.
Ing. Michal Žurav, poslanec MsZ

noviny.ziar.sk
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Vážení občania,
dovoľte, aby sme sa vám všetkým, ktorí ste
sa volieb do samosprávy nášho mesta zúčastnili, poďakovali za váš záujem o správu vecí
verejných tu, v Žiari nad Hronom. Každý volič,
ktorý sa volieb zúčastnil, ukázal, že spravovanie
mesta, v ktorom žije, mu nie je ľahostajné. Predvolebná kampaň prerástla do rozmerov, ktoré
nemajú v našom meste obdobu. Nevraživé obvinenia a osočovania kandidátov boli neúctou
nielen k samotným osobám, ale aj k ich spolupracovníkom, kolegom a určite aj ich rodinám.
Obviňovať z vyostrenej kampane len niekoho
je účelovým a povrchným zjednodušovaním.
Politické hry svoju úlohu jednoznačne zohrali. Kampaň a rôzne diskusné fóra zasiahli
všetkých a vychádzali jednoznačne zo všetkých
volebných táborov. Čo je najhoršie, rozdelili
ľudí. Voľby však nakoniec prebehli korektne
a transparentne a ľudia si jednoznačne vybrali
takých zástupcov, ktorým dôverujú. Na poste
primátora obhájil pomerne jednoznačne svoju
pozíciu Mgr. Ivan Černaj a my mu k znovuzvoleniu úprimne gratulujeme. Zmena takmer polovice poslancov mestského zastupiteľstva je
však jasným vyjadrením občanov nášho mesta,
že niektoré veci sa v našom meste musia diať
inak. Všetkým zvoleným kolegom, zástupcom
občanov v mestskom zastupiteľstve (MsZ),
k získanej dôvere ľudí gratulujeme. Všetkým
občanom, ktorí nám dali svoju dôveru svojim
hlasom, ďakujeme. Je to pre nás veľká pocta,
a zároveň obrovská zodpovednosť. Ako zvolení zástupcovia občanov v MsZ máme veľké
kompetencie a záleží len na nás, ako s nimi budeme narábať. Vyzývame vás, občanov mesta
Žiar nad Hronom, sledujte naše konanie, naše
rozhodnutia, hlasovania. Kontaktujte hocikoho
z nás pri problémoch, ktoré vás v rámci života
v meste trápia. Príďte a vyjadrite svoj názor
priamo na zasadnutiach MsZ, máte na to ako
obyvatelia mesta Žiar nad Hronom plné právo.
V zastupiteľstve nášho mesta musíme obnoviť aktívnu činnosť komisií, aby sa k dôležitým
témam vyjadrovali odborníci, či už z nás poslancov, alebo prizvaných hostí. K závažným témam a rozhodnutiam MsZ musí byť iniciovaná
verejná diskusia. Novozvolení poslanci určite
zverejnia v najbližších dňoch svoje kontakty.
Budeme požadovať vytvoriť pre poslancov
priestor, kde by sa mohli stretávať, a hlavne prijímať občanov, ktorí chcú so svojimi zvolenými
zástupcami diskutovať a osobne im v oficiálnej rovine podať námietky alebo pripomienky
k ich činnosti. Čaká nás všetkých veľa práce, či
už vedenie mesta, poslancov MsZ, alebo zamestnancov mesta. Ako poslanci MsZ budeme
konať a prijímať rozhodnutia určite nie podľa
straníckych alebo osobných pohnútok. Práca
v odborných komisiách, kontakt s občanmi
a zodpovednosť voči voličom nám vo voľbách
o 4 roky predsa nastavia jasné zrkadlo.
Ing. Peter Dubeň a Mgr. Norbert Nagy,
kandidáti zvolení do MsZ v Žiari nad Hronom
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Najnižšie ceny v meste!

INZERCIA

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

Pozývame vás
do novootvorenej prevádzky
mäsiarstva

Mäsiarstvo

LAPIN

Pod vršky (vedľa reštaurácie Paluba)

Vždy čerstvé a kvalitné
mäso!
Otváracie hodiny
Pondelok
8.00 – 16.00 hod.
Utorok – piatok
8.00 – 17.00 hod.
Sobota
7.00 – 12.00 hod.

•aktuálne spravodajstvo
na webe
• občianska inzercia
zadarmo

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
•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 budov) o rozlohe 1.492 m2,
vhodný aj na iné využitie.
•Rodinný dom v Novej Bani.
•Prenájom nebytového priestoru na Námestí
Matice Slovenskej o rozlohe 350 m2.
KÚPA:

•1 alebo 2 izbový byt – platba v hotovosti.

Kompletný právny servis zdarma

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, 8.000 € / 241.008,- Sk
•garsónka, OV, pri plavárni v ZH, 14.500 € / 436.827,- 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
•2-izb., OV, Ul. Sládkovičova, ZH, 33.000 € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, centrum mesta ZH, 37.000 € / 1.114.662,- 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 + dohoda
•RD, časť IBV, ZH (vhodný i na podnikateľ. účely), 60.000 € / 1.807.560,- Sk + dohoda
•RD, Sklené Teplice, 69.000 € / 2.078.694,- Sk
•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, Horná Ždaňa, 10.500 € / 316.323,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11 € / 331,39 Sk / m2
•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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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale teba nám už nikto nevráti.
Odišiel si náhle nečakane,
na rozlúčku nebol čas,

Zostali len spomienky a v srdci žiaľ...

Dňa 9. decembra uplynulo 5 rokov od chvíle, čo nás navždy opustil manžel, otec a starý
otec
Ondrej Kosztolányi
vo veku 63 rokov.
S láskou spomínajú manželka a synovia
s rodinami.

tvoj odchod zabolel všetkých nás.
Dňa 11. decembra uplynul 1 rok od smutnej
chvíle, kedy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Tibor Nagy.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

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

Dňa 3. decembra sme si pripomenuli
6 rokov od smutného úmrtia nášho ocka
a manžela Jozefa Olajca.
S láskou v srdci spomínajú manželka, dcéra
a syn s rodinami. Spomínajte s nami.

SPOMIENKA

Smútime, no necháme ťa tíško spať,
čo bolo súdené, muselo sa stať.

SPOMIENKA

Život odišiel,
láska a bolesť v srdci zostali.

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších
prostredníctvom
Dňa 14. decembra si pripomíname
10. výročie od chvíle, kedy nás navždy opustila naša drahá mama, babka a prababka
Tamara Miniariková.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku. Spomínajú synovia s rodinami.

Dňa 12. decembra uplynuli 2 roky, čo nás
navždy opustil náš drahý, milovaný
Miloslav Mancír.
Za tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina.

MESTSKÝ
ÝCH NOVÍÍN

iba u nás zadarmo

INZERCIA
PREDAJ

•Predám komplet akvárium. Súrne. Rozmery:
106 x 50 x 40 cm. Objem: 212 l. Dekorácie: kamene, živé rastliny, koreň. Dno: výška štrku 4 – 8 cm,
riečny štrk, na vrchu čadičový štrk čierny, cca 30 kg,
2 ks kameňov a koreň. Krmivo + ryby. Cena: 150 €.
T: 0915 282 713, e-mail: netmenko@gmail.com 12/25
•Predám staršiu 12-basovú klávesovú harmoniku značky HOHNER,
vhodnú pre začiatočníkov. Cena
10/2
dohodou. Telefón v redakcii.
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NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám zariadený poschodový RD v tichom
prostredí obce Prochot. Predáva sa kompletne zariadený, so všetkými spotrebičmi aj starožitným
nábytkom. Prízemie: kompletne zariadená kuchyňa s krbom, ktorý vykuruje celý dom, spoločenská
miestnosť s kachľami, kúpeľňa so sprchovacím
kútom a WC. Poschodie: 3 izby, kúpeľňa s vaňou a
WC, sklápacie schody do odkladacieho priestoru.
Okrem krbového vykurovania je možné kúrenie
aj s elektrickými konektormi. Dom je zateplený
s plastovými oknami. Rekonštrukcia sa realizovala postupne od roku 2004. Dom sa nachádza
v malebnom prostredí obce Prochot, je to konco-

vá obec, takže žiaden transit, je tam božský pokoj.
Cez dedinu preteká potok, dom má všetky inžinierske siete, okrem kanalizácie, ktorá je zabezpečená
14 kubíkovým septikom. V dedine sa nachádza dom
kultúry, škôlka, dva obchody, pošta, zariadenie pre
seniorov, malý lyžiarsky vlek, do dediny chodí pravidelne SAD. V blízkosti sú mestá Žiar nad Hronom,
Žarnovica, Banská Štiavnica, kúpele Sklené Teplice,
hvezdáreň v ZH, kúpalisko v ZH, krytá plaváreň v ZH,
v okolí je krásna príroda a veľké množstvo značených turistických chodníkov, starých banských štôlní. Je to miesto veľmi vhodné na oddych a agroturistiku. Pozemok 671 m2. Cena: 80 000 €. V prípade
10/25
záujmu pošlem foto. T: 0905 243 049

ný, Ul. A. Dubčeka. Cena: 37 500 €. T: 0907 188 620

•Predám garáž na Partizánskej ul. v ZH
(pri poľnohospodárskom družstve). Cena: 4 000 €.
1/25
T: 0903 127 749

•Dlhodobo prenajmem 2-izbový tehlový byt
na námestí v ZH, po kompletnej rekonštrukcii,
čiastočne zariadený. Cena: 202 € + energie. Voľný
9/25
od 1.12.2010. T: 0915 781 238

•Predám 3-izbový byt na námestí. Byt je
pred rekonštrukciou, 82 m2, 4. poschodie
zo 4. Cena: 37 000 € + dohoda. Prefinancovanie hy2/25
potékou možné. T: 0907 188 620
•Predám 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici.
Byt je pred rekonštrukciou, 7. poschodie zo 7. Cena:
3/25
32 000 € + dohoda. T: 0907 188 620
•Predám 2-izbový byt, tehlový, komplet prerobe-
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4/25

•Predám areál bývalej Pozany v ZH a ZC a areál
bývalých Kvety v NB. Ako celok alebo po častiach.
8/25
T: 0915 781 238
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dlhodobo prenajmem 1-izbový byt v ZH, Nám.
Matice slov., 1. poschodie. Voľný od 15.1.2011. Cena
za energie + nájom dohodou. T: 0948 013 515 5/25
•Prenajmem kancelárie, garáže, sklady a odstavnú plochu v samostatnom areáli v ZH, ZC a NB.
7/25
T: 0915 781 238

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim 1-izbový byt (s balkónom), aspoň čiastočne prerobený, v slušnom vchode. Platba v hotovos26/24
ti. T: 0908 896 138
ZAMESTNANIE

•Ponúkam prácu. T: 0907 693 147

11/25
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Gymnázium Milana Rúfusa odštartovalo spoluprácu s organizáciou UNICEF
V utorok 30. novembra sa na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom uskutočnilo
stretnutie študentov tretieho ročníka s „junior
ambasádorom“ medzinárodnej organizácie
OSN – UNICEF.
Prednášku koordinátora UNICEF Slovensko
pre stredoslovenský kraj, Lukáša Giniča, iniciovali
žiaci 3. C triedy. Interaktívna prednáška, prostredníctvom ktorej boli študenti 3. C triedy oboznámení s prácou detského fondu UNICEF, s formami
dobrovoľníctva a o ľudských právach detí celého
sveta, trvala 90 minút. Ostatní žiaci tretích ročníkov

v 45-minútovej prezentácii tiež pozorne sledovali
zaujímavé a podnetné rozprávanie dobrovoľníka
UNICEF-u. výsledkom tejto študentskej iniciatívy
bude užšia spolupráca žiarskeho gymnázia s organizáciou UNICEF Slovensko.
Dobrovoľníci zo žiakov tejto školy budú napríklad v najbližších dňoch predávať v našom meste
vianočné pohľadnice v spolupráci s organizáciu
UNICEF. Výťažok z tejto zbierky poputuje na pomoc
deťom z chudobných krajín. Žiarčania budú mať
možnosť zakúpiť si ich a podporiť tak túto myšlienku.
Eva Piatriková, 3. C

Vyučujúce Základnej školy na Ulici Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom sa aj tento rok
zapojili do viacerých výziev na podávanie projektov. Jedným z úspešných bol poskytnutý
grant z charitatívneho fondu Lion program

ING Šanca pre deti. Tento projekt zastrešoval
školský špeciálny pedagóg v základnej škole.
Realizáciou projektu chceme zlepšiť podmienky
vzdelávania žiakov so špecifickými poruchami
učenia či s dyslexiou v našej škole. Vďaka nadácii
Socia sme získali prostriedky na zakúpenie názorných didaktických pomôcok, odbornej i detskej
literatúry, ktorú pri práci s deťmi s poruchami
učenia môžeme teraz i v budúcnosti využívať.
Naučiť sa čítať je pre každého najdôležitejšie, nielen počas štúdia, no i v ďalšom živote, preto sme
sa v projekte zamerali najmä na žiakov prvého
stupňa. Je potrebné začať pracovať so žiakmi s poruchami učenia systematicky od prvého stupňa a

Učme sa bez ťažkostí

noviny.ziar.sk

následne potom v začatej práci pokračovať na druhom stupni. V projekte sme sa zamerali na vytváranie pracovných listov na zlepšenie čítania týchto
detí, vytvorenie názorných pomôcok k jednotlivým
tematickým okruhom zo slovenského jazyka. Aktivitami na vyučovaní i individuálnymi sedeniami
chceme dosiahnuť, aby naši žiaci zvládli základy
čítania s porozumením, aby bežné činnosti
na vyučovaní vykonávali bez obáv a strachu
zo slovenského jazyka a literatúry. Chceme deťom s dyslexiou zabezpečiť rovnaké príležitosti
na vzdelávanie ako ich intaktným rovesníkom.
Zuzana Čičmancová,
školský špeciálny pedagóg
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Žiarčania skončili na Blomquist Cup-e tretí
FUTBAL

Koncom novembra sa v žiarskej športovej hale
uskutočnil futbalový turnaj prípraviek U10 –
Blomquist CUP 2010. Podujatia sa zúčastnili štyri družstvá – FK Žiar nad Hronom, FK Vion Zlaté
Moravce, FK Vráble a FK Hliník nad Hronom.
Pred začiatkom turnaja odohrali prípravkári U10
priateľské stretnutie so žiarskymi U11 (ročník narodenia 2000). Tí predtým dohrali turnaj, v ktorom
obsadili prvú priečku.
V tomto zápase sa Žiarčania U10 prejavili v dobrom svetle a nad starším súperom zvíťazili 2:0 (starší hráči však nenastúpili v plnej sile).
Do prvého turnajového zápasu proti tímu FK
Vráble nastúpili Žiarčania s cieľom získať prvé
body. Už začiatok stretnutia však ukázal, že na splnenie tohto cieľa si budú musieť počkať. Prvý polčase prehrali 0:4 a bolo jasné, že v druhej časti sa
už bude hrať len o česť. V ďalšom priebehu stretnutia tréner vystriedal brankára a zmenil zostavu.
Žiarčania zlepšili hru, ale na zvrátenie zápasu to už
nestačilo. Aj napriek dobrej hre v druhom polčase
podľahli tímu FK Vráble vysoko 1:5.
Pred druhým stretnutím už domáci hráči také
„veľké oči“ nemali. Nastupovali totiž proti tímu, kto-

rý patrí vo svojej kategórii k najlepším – Vion Zlaté
Moravce. A hráči Vionu ukázali svoju silu, v priebehu pár sekúnd Žiar inkasoval dva góly a opäť musel
doťahovať. Hra sa postupne vyrovnala, Žiarčania
sa dotiahli na rozdiel gólu (2:3), potom však opäť
inkasovali dva góly. Do konca stretnutia už len korigovali a zápas sa skončili výsledkom 3:5 pre Vion.
Aj napriek prehre však treba žiarskych chlapcov pochváliť za dobrý výkon.
Po tomto zápase už bolo jasné, že žiarski chlapci odohrajú súboj o tretie miesto s Hliníkom
nad Hronom. Do stretnutia však opäť vstúpili slabým výkonom a po pár minútach prehrávali 0:1. Na
súpera sa však dotiahli a vyrovnali. To však nestačilo a o pár sekúnd opäť prehrávali. Následne sa však
prebrali a začali hrať podľa pokynov trénera. Dostali sa do vedenia a minútu pred koncom vyhrávali
o dva góly 5:3. Tréner dal šancu chlapcom z lavičky
a to sa ukázalo ako nie veľmi dobrý nápad. Hliničania v priebehu minúty vyrovnali a o treťom mieste
museli rozhodnúť penalty. V nich mali viac šťastia
domáci hráči, ktorí rozhodli o svojom víťazstve až
v siedmej sérii striel zo značky pokutového kopu.
Konečné poradie: 1. FK Vion Zlaté Moravce,
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2. FK Vráble, 3. FK Žiar nad Hronom, 4. FK Hliník
nad Hronom.
Marcel Pobežka

Toto športové podujatie podporila
spoločnosť

Ďakujeme
U10 FK Žiar nad Hronom
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Žiarčanky bodovali v dvoch stretnutiach
VOLEJBAL

JUNIORKY
6. dvojkolo: Žiar nad Hronom – Kežmarok 3:0
(18, 23, 24) a 3:0 (21, 21, 17).
Ostatné výsledky: S. N. Ves – Zvolen 3:2 a 0:3,
Poltár – Krupina 3:0 a 3:1, L. Hrádok – Vranov 3:0
a 3:0, Žilina – B. Bystrica 3:1 a 2:3.

ŽENY
12. kolo: Žilina – Žiar nad Hronom 2:3 (-24, -21,
22, 26, -4).
Ostatné výsledky: Senica – Pezinok 2:3, UKF
Nitra – COP Nitra 2:3, S. N. Ves – Spoje Bratislava
3:0.
13. kolo: Žiar nad Hronom – Pezinok 3:2 (21, 12,
-18, -19, 14).
Ostatné výsledky: Spoje Bratislava – UKF Nitra
2:3, Senica – S. N. Ves 3:1, COP Nitra – Žilina 3:0.
14. kolo: Senica – Žiar nad Hronom 3:0 (18, 18,
16).
Ostatné výsledky: Žilina – Spoje Bratislava3:2,
Pezinok – COP Nitra 3:1, UKF Nitra – S. N. Ves
3:2.
1. UKF Nitra
14 12 2 38:18 26
2. COP Nitra
14 11 3 37:18 25
3. Pezinok
14 9 5 34:27 23
4. S. N. Ves
14 8 6 32:26 22
5. Senica
14 6 8 27:29 20
6. Žiar n. Hr.
14 5 9 22:31 19
7. Spoje BA
14 3 11 21:38 17
8. Žilina
14 2 12 15:39 16

7. dvojkolo: Vranov – Žiar nad Hronom 3:0 (13,
13, 12) a 3:1 (-19, 15, 14, 21).
Ostatné výsledky: Kežmarok – Poltár 0:3 a 0:3,
Krupina – Žilina 3:0 a 3:0, L. Hrádok – Zvolen 1:3
a 0:3, B. Bystrica – S. N. Ves 3:0 a 0:3.
1. Poltár
14 13 1 27 39:9
2. Vranov
14 12 2 26 36:11
3. Zvolen
14 11 3 25 35:16
4. L. Hrádok
14 9 5 23 30:20
5. Žiar n. Hr.
14 8 6 22 29:20
6. Krupina
14 7 7 21 26:24
7. S. N. Ves
14 4 10 18 14:33
8. B. Bystrica
14 2 12 16 15:39
9. Kežmarok
14 2 12 16 13:39
10. Žilina
14 2 12 16
Marcel Pobežka

V oklieštenej zostave dostali Žiarčania poriadny výprask
HOKEJBAL

16. kolo: ŠK 98 Pruské – SPORT TREND Žiar n/
Hronom 12:2 (4:0,3:2,5:0), góly: Fumač 3, Škultéty, M.Buday po 2, Pecucha, Kyselica, Kolman, Kučera, Pavlačka – Považanec, Pluhár. ŽIAR: Gordík, Žiliak - Kotyk, Pukač, Pračka, Homola - Vallo, Strohner,
Mokroš, Považanec, Uhrovič, Nemček, Pluhár.
Ostatné výsledky: MHBO Liptov – HBK Nitrianski
rytieri Nitra 1:8, Reebok Ružinov Bratislava – Profis
Sharks Bratislava 4:1, HBC Žirafa Žilina – ŠKB Izoglobal Kappa Martin 1:3, HBK Kometa Vrútky – DT
Žirafa Pov. Bystrica 3:1, LG TPS Bratislava – HBK 87
Skalica 5:1.
1. Skalica
16 12 1 0 3 65:38
38
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2. Nitra
16
3. Ružinov BA 14
4. Martin
16
5. Vrútky
16
6. Pruské
16
7. TPS Bratislava 15
8. Sharks BA
14
9. Žilina
15
10. P. Bystrica 15
11. Liptov
16
12. Žiar n. Hr. 15

11
10
10
9
8
7
5
5
2
3
1

1
0
0
0
1
0
2
1
2
0
1

2
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0

2 76:39
37
3 60:33
31
5 63:38
31
6 64:57
28
7 71:48
26
7 55:39
22
7 38:46
19
8 42:58
18
10 44:73
11
12 36:81
10
13 25:89
5
Marcel Pobežka
Zdroj sporttrend.eu
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Muži majú postup do nadstavby na dosah ruk
BASKETBAL

MUŽI
13. kolo: Žiar nad Hronom – Michalovce 86:69
(20:19, 49:41, 68:54).
BK: Jonás 19, Gašparík 17, Klátik 11.
Po dvoch veľmi ťažkých a dôležitých zápasoch sú
naši muži už iba krôčik od postupu do prvej štvorky
v základnej časti súťaže. V poslednom zápase proti
Zvolenu, ktorý sa hrá 19. decembra v Banskej Bystrici, si naši chlapci výhrou môžu zabezpečiť postupové miesto.
V sobotňajšom zápase muži ukázali bojový a
pekný basketbal. Obrana bola veľmi agresívna, čo
súperovi robilo veľké problémy. V útoku hrali trpezlivo, strieľali väčšinou na istotu z vypracovaných
pozícií, čo im nakoniec prinieslo vysoké a zaslúžené
víťazstvo nad favorizovaným súperom.
14. kolo: Žiar nad Hronom - Košice 94:72
(28:11, 49:36, 79:57).
Body: Klátik 25, Gašparík 21, Jonás 18.
V druhom zápase proti najlepšiemu tímu v lige
rozhodli domáci o víťazstve už v prvej štvrtine, ktorú vyhrali 28:11. Darilo sa im vo všetkých herných
činnostiach, aj v obrane a útoku, z čoho bol súper
bol veľmi zaskočený. Do polčasu síce znížil žiarske
vedenie, ale tretiu štvrtinu zahrali domáci vo vysokom nasadení a urobili dostatočný náskok, čo
rozhodlo o ich veľmi dôležitej výhre. V poslednej
štvrtine sa zápas iba dohrával a príležitosť zahrať si
dostala kompletná lavička.
1. Košice
13 10 3 1053:826 23
2. Rožňava
13 9 4 985:912 22
3. Michalovce 13 8 5 889:809 21
4. Žiar
n. Hr. 13 7 6 995:1052 20
5. S. N. Ves B
13 6 7 1131:1067 19
6. Lučenec
13 6 7 863:962 19
7. Zvolen
13 5 8 1037:1022 18
8. Prešov
13 1 12 754:1057 14

(23:22, 35:36, 50:49).
Body: Oravec 15, Vrtík 14, Šoltés 11.
Naši juniori zvládli veľmi dôležitý zápas na palubovke BSC Bratislava, kde minulý rok prehrali
o 20 bodov. Aj keď oslabení nehraním Kyselu a
Štefanca celý zápas chlapci obetavo bránili, statočne bojovali, aj strelecky sa lepšie darilo ako
v piatkovom zápase proti Interu. Zápas bol vyrovnaný a obidve družstvá sa striedali vo vedení. Polčas vyhrávali o bod (36:35) a po tretej štvrtine o bod
prehrávali (49:50). V záverečnej časti pritvrdili v obrane, nedovolili súperovi presadiť sa strelecky a keď
Oravec päť minút pred koncom ,,trojkou“ zvýšil ich
vedenie na 64:58, výhra bola na dosah. Do konca už
trpezlivo udržiavali tesný náskok, čo im na koniec
prinieslo dôležité a veľmi cenné víťazstvo. Za výkon
v tomto zápase si pochvalu zaslúži celé družstvo.
1. Svit
12 10 2 1007:807v 22
2. Žiar n. Hr.
12 9 3 1019:861 21
3. B. Bystrica
12 6 6 881:816 18
4. L. Mikuláš
12 6 6 867:950 18
5. Handlová
12 5 7 897:941 17
6. Žilina
12 4 8 871:909 16
7. Prievidza
12 2 10 744:1002 14
ŽIACI
MBK Liptovský Mikuláš - MŠK Žiar nad Hronom 32:66 (18:27).
BK: Šouc 16, Supuka 16, Valo 10, Kadáši 8, Košťál
4,Krč 4, Obert 4, Bariak 2, Krajči 2.
MBK Liptovský Mikuláš - MŠK Žiar nad Hro-

JUNIORI
2. kolo: Inter Bratislava - Žiar nad Hronom
71:46 (8:6, 29:18, 57:30).
Body: Vrtík 17, Šoltés 10.
V predohre druhého kola juniorskej ligy bol Inter
lepším súperom. Iba prvá štvrtina bola vyrovnaná,
keď súper dal osem bodov a Žiarčania nedokázali
túto jeho slabú chvíľu využiť. Bránil agresívne celý
zápas, veľakrát na hranici faulov, čo mu rozhodcovia tolerovali. Naši chlapci sa s tým nevedeli vysporiadať a strelecky úplne ,,vybuchli“, keď za celý
zápas dali iba 46 bodov. Súperovi sa, naopak, strelecky darilo, trinásťkrát trafil ,,trojku“, čo mu nakoniec prinieslo zaslúženú výhru.
3. kolo: BSC Bratislava - Žiar nad Hronom 65:69
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nom 36:72 (21:34).
BK: Obert 25, Šouc 16, Kadáši 9, Valo 8, Supuka 6,
Košťál 4, Krč 2, Bariak 2.
Po rozpačitom a zamrznutom úvode sa hostia
nakoniec dostali do tempa. V prvom zápase viazala
súhra, hráči boli pomalí. Druhý polčas už začali hrať
svoju hru. To sa nakoniec odzrkadlilo aj na výsledku.
Druhý zápas bol už v žiarskej réžii. Vyšli aj pekné
rýchle protiútoky. Naďalej máme slabiny v obrane
a v doskakovaní pod košom. Za hru môžeme pochváliť Jaroslava Supuka a Mateja Košťála, ktorí
odviedli kus práce. V druhom zápase sa „zobudil“
Braňo Obert a svojou hrou prispel k víťazstvu.
STARŠÍ MINIŽIACI
6. dvojkolo: ŠBK Handlová - MŠK BK Žiar
nad Hronom 22:51 (9:25).
BK: Kádaši 16, Šály 7, Palkovič 6, Nagy 6, Ostáš 4,
Koňarik 4, Kuchár 2, Mokroš 2, Záhorec 2, Horváth
2.
ŠBK Handlová - MŠK BK Žiar nad Hronom
15:62 (6:38).
BK: Kádaši 14, Šály 8, Palkovič 8, Koňarik 7, Horváth 6, Rajnoha 4, Mokroš 4, Holička 3, Záhorec 3,
Nagy 3, Kuchár 2.
Starší minižiaci sa v Handlovskej nevykúrenej
telocvični rozohriali veľmi rýchlo. V obrane hrali
od začiatku agresívne a v útoku sa postupne rozohrali k výbornej hre s peknými presnými prihrávkami a dôrazným zakončením. Súperovi veľa nedovolili a príležitosť z chuti si zahrať dostali rovnomerne
všetci hráči.
Marcel Pobežka
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Najlepším hráčom mužov sa stal Pavol Blaho
FUTBAL

V prvý decembrový deň sa stretli hráči, tréneri
a funkcionári FK Žiar nad Hronom na oceňovaní
najlepších hráčov za rok 2010. Prinášame vám
prehľad tých najlepších hráčov v tomto roku.

tegórii U-11. Je najlepším strelcom v danej vekovej
kategórii. Dúfajme, že bude stále na sebe pracovať
a zdokonaľovať sa.

KATEGÓRIA U-8

Najlepším hráčom sa stal Andrej Bodor. Hrá
na poste stredného záložníka. V začiatkoch mal
problém hrávať na tejto pozícii, neskôr sa ukázalo,
že všetky jeho futbalové vlastnosti ako výborná
kondícia, súboje jeden na jedného, výborná kopacia technika ho predurčujú na tento post. Jeho najväčšou kvalitou je poctivý prístup k tréningovým
jednotkám a majstrovským zápasom.

KATEGÓRIA U-12

Najlepším hráčom sa stal Samuel Urgela. Samko
sa narodil 8. februára 2003 a pochádza z Trnavej
Hory z futbalovej rodiny. Na ihrisku je taký všadebol. Najlepšie sa cíti v útoku pri strieľaní gólov, je
pravák a svoj zatiaľ najcennejší gól strelil na turnaji
v Žiari nad Hronom mužstvu Slovana Bratislava.
Jeho najobľúbenejším tímom je FC Chelsea a z hráčov Lampard. Jeho najväčším snom je stať sa profesionálnym futbalistom.

KATEGÓRIA U-9

Medzi chlapcami narodenými v roku 2002 sa stal
najlepším Matúš Chudovský. Matúško sa narodil
7. júna 2002. Býva v Trnavej Hore a pod trénerom
Rastislavom Urgelom pracuje už tretí rok. Ten ho
charakterizuje ako skromného, slušného a cieľavedomého chlapca. Jeho najväčšími prednosťami
sú rýchla kľučka a na svoj vek solídna technika. Je
kapitánom a lídrom mužstva vo svojej kategórii. Ak
nepoľaví, určite sa v budúcnosti presadí.

KATEGÓRIA U-10

V tejto vekovej kategórii je najlepším hráčom
Timotej Ziman. Timo je rýchly, technicky vyspelý.
Aj napriek chybičkám je ťahúňom tímu a svojich
spoluhráčov podržal najmä v zápasoch Ligy prípraviek. Zároveň je aj najlepším strelcom a kapitánom
družstva. Jeho najobľúbenejším postom je útok,
ale svoj tím podrží aj v obrane.

KATEGÓRIA U-11

Najlepším hráčom bol Tomáš Janšík, ktorý sa narodil 13. októbra 2000. Postavou malý, no po futbalovej a výkonnostnej stránke najlepší hráč v ka-

KATEGÓRIA U-13

Marek Orság – hráč, ktorý vyniká svojou prácou
s loptou, v hre jeden na jedného, dobrou strelou.
Obetavý bojovník, pre ktorého nie je stratený žiadny súboj. V 13-tich zápasoch v jesennej časti súťaže
skóroval 11-krát. Je kapitánom mužstva, vzorný
so 100 % dochádzkou na tréningy a zápasy. Hráč,
ktorého by chcel mať v mužstve každý tréner.
KATEGÓRIA U–14

Marek Pittner. Kapitán a najlepší strelec mužstva. Ofenzívne ladený stredopoliar, ktorý vyniká
svojou priebojnosťou a dobrým prehľadom v hre.
Vďaka svojej technickej vyspelosti sa dokáže dostať
do streleckých príležitostí, ktoré vie hravo premeniť. Pri dobrej tréningovej morálke môže úspešne
napredovať vo svojom futbalovom raste.
KATEGÓRIA U-15

Robert Hric – univerzálny stredopoliar, ktorý dokáže plniť ako defenzívne, tak aj ofenzívne úlohy.
Je príkladným kapitánom a vodcovskou osobnosťou na Ihrisku, ale aj mimo neho. V minulej sezóne
odohral 20 majstrovských zápasov, v ktorých strelil
13 gólov, čím sa stal druhým najlepším strelcom
svojho tímu. Jeho prednosťou je výborná fyzická pripravenosť, kopacia technika, rýchla práca
s loptou a hlavne ochota pracovať pre prospech
celého tímu.

Robert Hric
DORAST

Kategória: ml. dorast
Súťaž : 3 .liga – stred
Patrik Horváth, nar. 3. 2. 1995 v Žiari
nad Hronom, výška – 193 cm, hmotnosť
77 kg. V mužstve ml. dorastu hráva na poste
stredného obrancu, v jesennej časti odohral
všetkých 15 majstrovských zápasov bez vystriedania, t. j. 1200 min., a čo je dôležité,
bez inkasovania žltej a červenej karty. Patrik patrí k hráčom zodpovedne pristupujúcim k tréningovému procesu, inteligentným správaním na ihrisku v majstrovských
zápasoch i mimo neho. Želáme, aby mu
to vydržalo až do mužstva dospelých.
Peter Píš, tréner
MUŽI

Pavol Blaho – stredný obranca s tvrdou strelou. Skromný nekonfliktný hráč
v kolektíve obľúbený. Čisto odoberá súperom loptu a má dobrú rozohrávku. Je
dobrý v hre „jeden na jedného“, či po zemi,
alebo vo vzduchu. Dal dôležité góly strelou zo strednej vzdialenosti. Je poctivý
na tréningu a v zápasoch ide na 100 %.

