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V tomto čísle:
ORIGINÁLNE ŠPERKY VYRÁBA DOMA

Júlia Kaštierová vyrába
originálne šperky z fimo
hmoty. Šperkmi obdarúva
priateľov a známych a vždy
má s nimi úspech. Viac
na strane 7.

S výstavbou Kauflandu sa už začalo

SĽUB MANŽELSTVA POD HOLÝM NEBOM
SI DAL PRVÁ PÁR

Ako sme vás už informovali, poslanci schválili
možnosť sobášiť sa aj mimo priestorov MsKC.
Najatraktívnejším miestom na sobáš pod holým
nebom sa stal Park Štefana Moysesa. Svoje „áno“
si tu povedal prvý novomanželský pár. Strana 5.
POZNÁME VÍŤAZOV
CITY FEST CHALLENGE 2011

STRANA 2

Koncoročné vysvedčenia sú rozdané,
začali sa letné prázdniny
Foto: DuPe

Na začiatku bolo do súťaže City Fest Challenge
2011 prihlásených 24 hudobných skupín. Z nich
porota vybrala do semifinále 7 kapiel. Postúpiť
ďalej a predstaviť sa divákom počas augustového City festu sa však môžu iba traja. Mená víťazov na 5. strane.

STRANA 2

SOCIÁLNI PRACOVNÍCI AJ NAĎALEJ
POMÁHAJÚ RÓMSKYM OBČANOM

STRANA 3

Rómske ženy úspešne ukončili počítačový
kurz a terénni sociálni pracovníci začali pomáhať aj tehotným rómskym ženám. Prekvapenia
pripravili aj pre ich deti a spoločne oslávili deň
detí. Viac na strane 5.

Foto: Rastislav Uhrovič.

V synagóge
sa upratovalo
Letný výpožičný čas

Poslanecká kancelária
bude počas letných mesiacov
otvorená v dvojtýždňových intervaloch.

v Knižnici Michala Chrásteka
(od 27.06.2011 do 31.08.2011)
Knižnica: 08.00 – 15.00 hod.
Čitáreň: 10.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30 hod.
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Žiarčania budú môcť nakupovať
v Kauflande možno už tento rok
S výstavbou žiarskeho Kauflandu sa začalo
koncom júna. V meste tak pribudne ďalšie obchodné centrum. Žiarčania budú môcť po jeho
vybudovaní nakupovať už v piatich obchodných prevádzkach.
Právoplatnosť rozhodnutia o začatí stavby nadobudla spoločnosť Kaufland 2. júna. Stavebné práce
na obchodnom dome v Žiari nad Hronom začali
pred niekoľkými týždňami. Martin Gärtner, vedúci úseku reklamy: „V záujme korektnej spolupráce
s príslušnými štátnymi a mestskými úradmi budeme o konkrétnom dátume otvorenia informovať

priebežne tak, ako nám budú vystavené príslušné
povolenia, najmä kolaudácia objektu. Veríme, že
sa tak stane ešte tento rok.“ Pozitívnou informáciu
je i to, že s výstavbou obchodnej prevádzky sa vytvoria i nové pracovné miesta. „Čoskoro začneme aj
s hľadaním personálu. Vytvoríme niekoľko desiatok
stálych aj brigádnických pracovných miest,“ potvrdil informácie Martin Gärtner.
Nové obchodné centrum bude stáť v priamej
blízkosti predajní Lidl a Billa, neďaleko je tiež obchodný dom Prior a HM Tesco.
(li)

Výstavba Kauflandu je v plnom prúde.

Lávka na Kortine
je stále zatvorená
Veľa Žiarčanov využívalo lávku ponad
Hron na Kortine ako skratku. V čase, keď sa
začalo s výstavbou rýchlostnej komunikácie R1, však bolo nutné tento prechod, ktorý využívali najmä pracujúci v Závode SNP,
uzatvoriť.
Dnes je už síce rýchlostná cesta niekoľko mesiacov prejazdná, lávka je však naďalej zatvorená. Na dôvod sme sa spýtali hovorcu mesta,
Martina Baláža: „Lávka na Kortine je špecifickým problémom, pretože nie je majetkom
nikoho. V súčasnosti je uzavretá, pretože jej
stav nevyhovuje normám. Pravdepodobne je
na nej narušená statika.“ Keďže túto lávku využívajú predovšetkým ľudia, ktorí sú zamestnaní
v priemyselnom parku, na jej obnovení sa bude
spolupodieľať spoločnosť ZSNP. „Pokiaľ vieme, i
spoločnosť oslovila ďalšie firmy z priemyselného parku, aby sa poskladali na rekonštrukciu.
Spoločnosť už dala vypracovať aj statický posudok. Veríme, že sa to podarí opraviť a lávka
bude slúžiť svojmu účelu,“ dodal na záver hovorca mesta.
(li)

Dobrovoľníci brigádovali v synagóge
Takmer 20 dobrovoľníkov sa stretlo v stredu
27. júna v bývalej žiarskej synagóge, aby vyčistili jej interiér od niekoľkoročného prachu
a špiny.
Projekt Malá pomoc veľkej pamiatke sa zameriava na zveľaďovanie histórie mesta Žiar
nad Hronom, ktorej je pomerne málo. Jana Gajdošíková, koordinátorka projektu a členka záujmového združenia pre históriu mesta Castrum Susol:
„Chceli sme navrhnúť projekt, ktorý zapája do činnosti viac subjektov. Na pomoc nám tak prišli študenti gymnázia, členovia Castrum Susol a niekoľko
ďalších dobrovoľníkov, ktorí zabezpečia vypratanie
priestoru od neporiadku, ktorý sa tam za niekoľko
rokov nakopil. Do projektu sme zapojili aj mesto
Žiar nad Hronom, ktoré nám pomohlo odpad vyviezť a tunajší hypermarket, ktorý zabezpečil odpadové vrecia.“ Spomínanou aktivitou sa dobrovoľníci snažia nielen o samotné vypratanie a vyčistenie
podstrešného priestoru, ale aj o zveľadenie a vrátenie dôstojnosti miestu voľakedajšej pamiatky.

„Snažíme sa aj o to, aby sa podporil vzťah mesto
– človek, hlavne mladý človek. V neposlednom
rade chceme byť príkladom toho, že takéto veci
sa naozaj dajú robiť,“ skonštatovala Jana Gajdošíková. Keďže k bývalej synagóge, ktorá sa v súčasnosti nachádza v priestoroch sociálneho zariadenia
Doména, je dnes veľmi ťažké sa dostať, verejnosti
zatiaľ sprístupnená nebude. „Nachádzajú sa tam
pozostatky výzdoby stien. Nesnažíme sa to zatiaľ
sprístupniť, ale zachovať spomínané miesto. Podmienky, v ktorých bola doteraz, boli natoľko prašné
a zaneriadené, že pri akejkoľvek fotodokumentácii
to bolo vidieť. To nás mrzelo, preto sme sa rozhodli
s tým niečo urobiť. Vypratanie tohto miesta umožní lepšie podmienky aj prípadným reštaurátorským
prácam, ktoré by mohli pamiatku zachovať. Ak
by sa podarilo, tak i prípadný výskum,“ vysvetlila
ďalej Jana Gajdošíková. Počas upratovania bývalej synagógy sa okrem skla, plastov, starej škridly
a prachu podarilo nájsť aj starú korešpondenciu,
v ktorej nechýbali zaľúbené i mravoučné listy.

Svätokrížska synagóga pochádzajúca z roku
1888 bola po vojne prestavaná na klasický mestský
dom a zostala z nej iba stopa na povale. Unikátne
sú však pozostatky výzdoby stien, na ktorých sú zobrazené – pre židovskú kultúru nezvyčajné – ľudské
tváre.
(li)

Žiarski gymnazisti pri upratovaní synagógy.
Foto: Rastislav Uhrovič.
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Poslanecká kancelária: Osobný kontakt je omnoho dôležitejší a bližší
Poslanecká miestnosť bola v Žiari nad Hronom otvorená 2. februára tohto roku. Cieľom
jej zriadenia bolo, aby sa občania mesta mohli
s poslancami stretávať aj mimo zastupiteľstiev
a spoločne tak riešiť svoje problémy. Po takmer
piatich mesiacoch od otvorenia poslanci bilancovali.
Na poslancov sa občania môžu v kancelárii, ktorá je zriadená na prízemí „Bieleho domu“, so svojimi problémami pravidelne obracať každú stredu
v čase od 17.00 do 19.00 hod. V stredu 29. júna sa
v nej okrem poslancov, ktorí mali „službu“, stretli aj
ostatní poslanci a spoločne hodnotili prínos poslaneckej kancelárie.
Peter Dubeň, poslanec MsZ:
„Témy boli rôzne. Pálčivá téma,
ktorá v súčasnosti rezonuje
v meste, je pobyt neprispôsobivých občanov mesta v osade
Pod Kortinou. Na ostatnom
zasadnutí MsZ poslanci schválili tzv. riadené bývanie, čo si
myslím, že bude veľmi dobré, pretože na týchto
miestach urobíme v meste krok dopredu. V meste
rezonovalo i upratovanie po rekonštrukcii verejného osvetlenia. Mnohých občanov znepokojovalo,
že veľmi dlhý čas po rekonštrukcii zostávali neodpratané betónové kusy, a dokonca sa stalo, že vandali nimi poškodzovali osobný majetok a rozbíjali
autá. Ďalšou témou bol i mestský rozhlas, pretože
v jednotlivých častiach mesta ho nebolo počuť, prípadne vznikalo echo.“
Okrem toho sa poslanci nevyhli ani otázkam
smerujúcim k cene za komunálne odpady či teplo.
„Množstvo ďalších podnetov som ani nespomenul,
ale občania môžu veriť, že sa nimi poslanci budú
zaoberať. Ak náhodou niektorý z ich podnetov
nebol prerokovaný, dostane sa na najbližšie MsZ
v rámci interpelácie poslancov,“ spresnil poslanec
Dubeň, a zároveň dodal, že v takýchto stretnutiach
budú poslanci pokračovať aj naďalej. Výsledkom je
aj iniciatíva niekoľkých občanov, aby bola posla-

necká kancelária otvorená aj v letných mesiacoch.
„V budúcnosti by sme chceli aj prostredníctvom
médií pravidelne raz mesačne informovať občanov, s akými podnetmi za nami prišli, ako sme ich
riešili a ako s nimi boli spokojní. Keď porovnávame
možnosť spojiť sa s osloveným poslancom mailom,
telefonicky alebo osobne v poslaneckej kancelárii, jednoznačne víťazí posledná možnosť. Ak sme
niektoré podnety nemohli vyriešiť, posunuli sme
ich vedúcim jednotlivých odborov MsÚ.“
Poslanecká kancelária je otvorená už päť mesiacov
Emil Vozár: „Poslancom som
prvé volebné obdobie a všetko, čo sa tu deje, je pre mňa
nové. Myslím si však, že služby
v poslaneckej miestnosti spĺňajú svoj účel, obyvatelia o nás
vedia, navštevujú nás s rôznymi podnetmi. Samozrejme, nie
všetko sa vždy podarí vyriešiť.
Ak však prídu desiati s tou istou vecou, je to zrejme
vážne a snažíme sa cez vedúcich odborov na MsÚ
tieto problémy riešiť.“
Za názorom, že zriadenie poslaneckej kancelárie nebolo
zbytočné, si stojí aj Jozef Tomčáni, ktorý je poslancom prvé
volebné obdobie: „Už keď sme
prišli s návrhom na poslaneckú kanceláriu za primátorom,
vedeli sme, že bude veľkým
prínosom. Nielen pre poslancov, ale najmä pre občanov mesta. Ich názory či návrhy sa nedali riešiť
na uliciach, preto sme chceli túto kanceláriu. Padlo
to určite na úrodnú pôdu. Ľudia sem za nami chodia, otravujú nás, ale v tom dobrom slova zmysle,
aby sme my vyvinuli tlak na patričné orgány, ktoré
sú v rámci mesta a vytvorili možnosť spolupráce
s občanmi aj s inštitúciami. Je odlišné byť občanom a zároveň poslancom. Určité veci som poznal

Začali sa letné prázdniny
Vo štvrtok 30. júna sa skončil školský rok
2010/2011. Žiaci si prevzali svoje vysvedčenia
a od 1. júla im začínajú najdlhšie a najobľúbenejšie prázdniny. Vyučovanie sa opäť začne
v pondelok 5. septembra.
Na prázdniny sa už tešia aj žiarski školáci
V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa rozlúčili so 164 deviatakmi. Najviac ich
odišlo zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika, a to
74. Základná škola na Ul. Dr. Janského sa rozlúčila
s 56 deviatakmi, Základná škola na Jilemnického
ulici s 34 a zo Základnej školy s materskou školou

Š. Moysesa odišlo 23 deviatakov. Do prvých ročníkov všetkých základných škôl v meste je momentálne zapísaných 214 detí, tento počet sa však ešte
môže zmeniť. Zo všetkých základných škôl v Žiari
nad Hronom odišlo vo štvrtok prázdninovať takmer
1800 školákov, z nich 1438 je zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 321 z cirkevnej školy.
PRÁZDNINY VO SVETE

Prázdninujú nielen deti na Slovensku. Pre porovnanie, kým letné prázdniny na Slovensku,
v Čechách, v Rakúsku a vo Francúzsku trvajú
9 týždňov, čo je 63 dní, v Maďarsku budú mať
žiaci prázdniny 11 týždňov (77 dní) a v Poľsku
10 týždňov (70 dní). Talianski školáci sa môžu
tešiť na 12-13 týždňov leňošenia, čo je 84-91
dní. Švédi i Fíni majú na oddych tiež 10 týždňov.
Naopak, závidieť nám môžu holandské deti.
V krajine tulipánov si užijú iba 44 dní prázdnin.
Ešte horšie sú na tom v Nemecku a Anglicku.
Letné prázdniny tam trvajú len 42 dní, čo je
6 týždňov.
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od kolegov, s ktorými som sa stretával. Byť poslancom je však zaväzujúce k občanom. Títo nám dali
hlasy, za ktoré sme zodpovední. Myslím si, že keď
to takto pôjde ďalej, určite to bude k spokojnosti
oboch strán. Všetkým sa určite vyhovieť nedá, no
snažíme sa aspoň väčšine.“
Ján Vinarčík je poslancom už
niekoľko volebných období.
Zriadenie kancelárie hodnotí
aj on kladne. „S poslaneckou
kanceláriou sme, samozrejme,
zo začiatku nemali žiadne skúsenosti. Preto sa prvých päť
mesiacov dosť ťažko hodnotí.
Má to aj svoje detské choroby
a nedostatky. Ale cez to všetko hodnotím zriadenie kancelárie kladne a myslím si, že ho tak hodnotia aj občania a naši voliči. Naozaj sme sa k nim
priblížili, môžu nás vidieť bez viazaniek a oblekov,
pri normálnom jednaní. Pripomienky, ktoré mali,
boli prakticky hneď prejednávané aj s vedením
mesta, a to je aj účelom.“
Ak sa chcete na poslancov obrátiť aj vy a nestihli
ste tak urobiť doteraz, možnosť máte aj počas letných mesiacov. Dvere poslaneckej kancelárie budú
otvorené pravidelne v dvojtýždňových intervaloch
do 31. augusta v obvyklom čase od 17.00 do 19.00
hod.
(li)
ROZPIS SLUŽIEB POSLANCOV
V POSLANECKEJ KANCELÁRII

6.7.
20.7.
3.8.
17.8.
31.8.

Monika Balážová, Katarína
Dekýšová, Richard Rišňovský
Emil Vozár, Stella Víťazková,
Dušan Bosák, Ján Vinarčík
Mária Biesová, Martin Sklenka, Peter
Dubeň, Stela Šeševičková
Marek Rakovský
Jozef Tomčáni, Rastislav Uhrovič

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY
MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľstvo Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari
nad Hronom oznamuje prerušenie prevádzky Materskej školy a jej elokovaných tried v nasledovných termínoch:
– od 2.7. do 31.7.2011
Elokované triedy na Ul. M. R. Štefánika č. 23
Elokované triedy na Ul. Rázusovej č. 6
Elokované triedy na Ul. A. Kmeťa č. 17
Elokované triedy, na Ul. Rudenkovej č.1
- od 1.8. do 28.8.2011
Materská škola,Ul. Dr. Janského č. 8
Elokované triedy na Ul. Sládkovičovej č. 1
Elokované triedy na Ul. A. Kmeťa č. 11
V týždni od 15. do 28. augusta bude prerušená prevádzka
ET na Ul. A. Kmeťa č.17 z dôvodu sanitácie školskej jedálne
a výdajnej školskej jedálne. V tomto období budú deti z ET
na Ul. A. Kmeťa č.11 zaradené do ET na Ul. Rudenkovej
č.1 a deti z ET A. Kmeťa č.17 budú zaradené do ET na Ul. Rázusovej č.6.
Upozorňujeme na uhrádzanie resp. neuhrádzanie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa
zákona č. 245/2008 § 28 odst.8 a), ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (napr. prerušenie
dochádzky od 2.7. do 2.8. 2011).
(r)
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Chcete si zasúťažiť
o hodnotné ceny?

Využite príležitosť – MISS kompost
po prvýkrát štartuje na Slovensku!
Nezvyčajnú príležitosť pre domácich „kompostovateľov“ ponúkli Priatelia zeme – SPZ a Centrum environmentálnych aktivít, ktorí vyhlasujú
prvý ročník celoslovenskej súťaže Miss Kompost.
Jej zmyslom je zvýšiť povedomie o kompostovaní
ako súčasti moderného životného štýlu a tiež tvorivosť ľudí pri využívaní biologického odpadu.
Ako na to ?
Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto kompostuje pre vlastnú potrebu bez ohľadu na druh
kompostovania (kompostér, hrobľa, jama). Stačí
poslať tri fotografie so stručným opisom svojho
kompostu, uviesť jeho miery – výšku, šírku a dĺžku
(nezabudnite, že výška kompostu by nemala presahovať), a tiež „jedálny lístok“, to znamená, obsah
kompostu, čo všetko ste na kompostovanie použili. Ako bonus môžete pripojiť aj zaujímavú alebo
vtipnú príhodu, ktorú ste zažili pri kompostovaní.
Zároveň si odložte vrecúško vlastného kompostu,
ktorého kvalitu posúdi porota.
Z prihlásených súťažných príspevkov odborná porota vyberie päť najlepších, ktorí postúpia
do finále. O ich konečnom poradí rozhodne kvalita kompostu, ktorú bude posudzovať odborná
i laická verejnosť na vybranej verejnej akcii.
Je to súťaž o hodnotné vecné ceny – všetci finalisti budú ocenení, ceny do súťaže poskytol hlavný

partner súťaže – internetový obchod Kompostery.
sk.
Prečo práve takáto súťaž ?
Organizátorom ide najmä o spropagovanie
kompostovania ako prirodzenej súčasti modernej
domácnosti a dobrej záhradkárskej praxe príkladmi priamo zo života. Živiny obsiahnuté v bioodpade sa využijú vrátením späť do pôdy. Kompost je
ideálne organické a ekologické hnojivo na pestovanie rastlín, keďže vzniká rozkladom biologického odpadu pomocou živých organizmov.
O organizátoroch súťaže
Priatelia Zeme – SPZ sú neziskové občianske
združenie, chrániace životné prostredie a prírodu
na Slovensku. Zameriavajú sa na minimalizáciu
znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými
látkami.
Centrum enviromentálnych aktivít (CEA) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá združuje
ľudí so záujmom o životné prostredie a zvyšovanie kvality života v Trenčíne a regióne Bielych
Karpát.

AKO SA PRIHLÁSIŤ ?

Prihlášky môžete posielať:
písomne na adresu: Priatelia Zeme –
SPZ, P.O.BOX H-39, 040 01 Košice,
elektronicky na:
miss.kompost@priateliazeme.sk.
Uzávierka prihlášok je
31.augusta 2011!

Ak máte záujem prihlásiť sa do tejto súťaže, bližšie informácie vám poskytne Ing. Jozef Gaál, tel:
0903 772 323, e-mail: gaal@priateliazeme.sk.
OŽP, zdroj: Časopis Odpady

Ako vyzerá čisté stojisko

Na obrázku vidíte stojisko č. 056 na Ul. A. Dubčeka. Aj napriek tomu, že slúži pre viacero bytových spoločenstiev (371, 390, 400, 401, 450), je
v ňom čistota a poriadok. Je dobrým príkladom
pre ostatné spoločenstvá. Našťastie, takýchto čis-
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tých stojísk je v našom meste veľa, až na výnimky, keď sa problémy znečistenia stojiska alebo
ukladanie čiernych skládok k stojiskám opakujú
takmer pravidelne.
OŽP

Mestské noviny | 12. júl 2011

5

PUBLICISTIKA

Vo finále City Fest Challenge Christmas, Katea a Ranné toporenie
Ešte 24. júna sa uskutočnilo živé semifinálové kolo výberovej súťaže City fest
Challenge 2011. Spomedzi siedmich prítomných hudobných skupín vybrala porota troch finalistov – Christmas, Katea,
Ranné toporenie, ktorí sa predstavia priamo na City Feste 13. augusta a zabojujú
o absolútneho víťaza tohto ročníka.
V rámci semifinále vystúpil aj minuloročný víťaz MuloSan a porotca Adam Ďurica
so skupinou. Valéria Ferčáková, riaditeľka MsKC:
„Všetci semifinalisti môžu byť so sebou spokojní, lebo už do semifinále postúpili spomedzi
24 prihlásených hudobných skupín. Takže aj
účasť v semifinálovej sedmičke bola úspechom.

Veríme, že svoje šťastie skúsia aj o rok.“ Ako ďalej
Valéria Ferčáková vysvetlila, o finalistoch rozhodla
kvalita hudobného výkonu, porotcovia posudzovali aj prezentáciu vystúpenia, autorský prínos čivyrovnanosť obsadenia kapiel v podaní výkonov.
Do značnej miery rozhodovali o finálovej trojke
aj návštevníci webovej stránky MsKC a jeden
z finalistov je práve výberom hlasovania návštevníkovwww.mskcetrum.sk. Ako sme už spomenuli, finalistami Challenge City festu 2011 sa
stali skupiny Christmas, Katea a Ranné toporenie.
O kapelách už aj v tejto chvíli rozhodujú priaznivci na www.mskcentrum.sk hlasovaním. „Táto
webová súťaž bude vyhodnotená v deň City festu. S najväčšou pravdepodobnosťou cenu abso-

Účastníci City Fest Challenge 2011.
Foto: DuPe
lútnemu víťazovi bude odovzdávať jedna z TOP
hviezd City festu 2011, a to v samotnom prime
time festivalu,“ dodala na záver riaditeľka MsKC.
.
(li)

Sociálni pracovníci pomáhajú tehotným rómskym ženám

V júni začali sociálni pracovníci intenzívnejšie pracovať s tehotnými ženami z rómskej
komunity. „Ide hlavne o to, aby pravidelne
navštevovali poradňu a absolvovali lekárske
vyšetrenia. Pomáhame im tiež s vybavovaním
príspevkov a príplatkov, na ktoré majú po narodení dieťaťa nárok,“ vysvetlil Pavel Horváth.
Sociálni pracovníci mapujú a kontrolujú aj situáciu priamo v domácnosti nastávajúcich matiek a ak je to potrebné, vedia im poskytnúť aj
nejaké oblečenie či hračky pre deti.

Úspešné ukončenie počítačového kurzu
Už v minulosti sme na stránkach našich novín
spomínali aktivitu, ktorá sa týkala zdokonaľovania sa rómskych žien v počítačovej gramotnosti.
Aktivita sa realizovala od apríla tohto roku. „Ženy
mali možnosť získať základné zručnosti pri práci
s počítačom, učili sa pracovať v základných kan-

Prvý sobáš v parku
V sobotu 25. júna sa v žiarskom Parku Štefana
Moysesa uskutočnila prvá svadba pod holým
nebom si svoj sľub vernosti dali dnes už manželia Veronika a Ivan.
Svadba pod holým nebom a v prírode sa im vždy
pozdávala, preto sa takýto krok rozhodli urobiť aj
oni.
Ako nám povedala Silvia Hlôšková zo ZPOZ-u,
sobáš dopadol na jednotku. „Mladomanželia boli
spokojní a vyjadrili sa, že i keď očakávali od toho
veľa, nečakali, že to bude až také dokonalé. Všetko,
počnúc výzdobou a končiac slovami a hudbou, samotným obsahom sobášneho obradu, ich uchvátilo.
Novomanželka Veronika povedala, že to nebola recitácia nejakých básničiek, ale rozhovor zo srdca.“
Mladomanželia boli nadšení aj hudbou a tým, ako
všetko na seba nadväzovalo. Celý sobáš mal jednu
spoločnú myšlienku – strom lipu. Silvia Hlôšková:
„Lipa je podľa gréckej a rímskej mytológie stromom
zamilovaných. Lipové listy sa na začiatku obradu

celárskych programoch, získali vedomosti a zručnosti pri písaní žiadosti o zamestnanie, životopisov, ako aj zručnosti pri práci s internetom. Všetky
získané zručnosti by im mali uľahčiť v budúcnosti cestu pri hľadaní si zamestnania,“ konkretizovala Martina Selecká. Klientkam poskytli sociálni
pracovníci aj informačné materiály so vzormi
žiadostí pri hľadaní si práce, ktoré môžu využívať.
„Kurz bol ukončený v júni a dúfame, že ženám
pomôže pri kvalitnejšom uplatnení sa v rámci
profesijného života,“ dodala Martina Selecká.

nachádza v blízkosti komunitného centra. Tu pre
deti usporiadali viacero zaujímavých hier a súťaží,
pričom tí najlepší boli odmenení. „Deti mali radosť z akcie a odchádzali spokojné s pocitom, že
mali možnosť prežiť ďalší zaujímavý deň,“ dodala
na záver Martina Selecká.
(li)

Opekačka ku dňu detí
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí chceli
sociálni pracovníci potešiť aj deti, ktoré sa zúčastňujú voľnočasových aktivít v priestoroch komunitného centra. Martina Selecká: „Rozhodli sme sa
usporiadať opekačku, ktorú sme si síce pôvodne
chceli spojiť aj s menšou túrou na Šibeničný vrch,
ale napokon kvôli nepriaznivému počasiu sme zašli k Lutilskému potoku, kde si deti mohli opiecť
špekačkové dobroty, na ktoré nám finančne
prispel Mestský úrad v Žiari nad Hronom.“ Neskôr sa pracovníci spolu s deťmi kvôli hroziacemu dažďu presunuli na detské ihrisko, ktoré sa
sypali na obradový stôl a príbeh lipy dominoval i
v príbehu poslankyne MsZ, Stely Šeševičkovej, a
slovami o lipe sa aj končil celý obrad.“ Snúbenci
Ivan a Veronika podľa Silvie Hlôškovej reagovali
na slová, stále sa navzájom dorozumievali pohľadom a celý obrad si doslova vychutnávali. „Robiť
sobášny obrad pre takýto pár je za odmenu. Vtedy
človek vidí, že to má všetko zmysel. Po obrade za
nami, organizátormi obradu, prichádzali samotní
hostia s poďakovaním a slovami uznania,“ teší sa
z vydareného obradu Silvia Hlôšková. Ako však
vzápätí dodáva, predsa len treba povedať, že až
také jednoduché to nebolo. „Sobášne miesto sa
pripravovalo od trinástej hodiny. Inštalovala sa
slávobrána, obradný stôl, jeho prekrytie nariaseným obrusom, príručný stolík určený na prípitok
a kvety pre rodičov, stan nad snúbencov s nariaseným baldachýnom, červený behúň, stoličky po bokoch vyzdobené bielymi mašľami a kvetinové ikebany na stojanoch, ktoré dominovali pri vstupe na
obradové miesto,“ vymenúva Silvia Hlôšková. Celá
výzdoba bola v réžii osloveného kvetinárstva.
„Jeho majiteľka Ivana Gieciová odviedla vynikajúcu
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prácu, vedela sa úplne prispôsobiť požiadavkám
MsKC. Navyše, prichádzala aj s vlastnými nápadmi,
bola ústretová, ochotná a prítomná aj pri samotnej
inštalácii výzdoby. Odviedla skvelú prácu a MsKC
s ňou po týchto skúsenostiach určite bude ďalej
spolupracovať.“ Poďakovanie však určite patrí aj
pracovnému tímu MsKC za to, že celé hodiny bez
prestávky pripravoval obradové miesto a po obrade zase všetko demontoval a odvážal. „Začínalo
sa na obed a končilo večer. Všetci boli uťahaní, ale
spokojní, pretože všetko vyšlo, ako malo. Touto
cestou chcem poďakovať poslankyni MsZ Stele Šeševičkovej a matrikárke Elene Rozenbergovej, pretože sa profesionálne zhostili samotného výkonu
sobášneho obradu a vedeli sa prispôsobiť danému
miestu v exteriéri,“ vyslovuje slová vďaky Hlôšková.
Na záver dodáva, že to bol nádherný obrad, pretože
skvelí boli ženích s nevestou, skvelé bolo počasie a
skvelí boli ľudia, ktorí celý obrad pripravili.
Sobáše vykonávané mimo obradnej siene
odsúhlasili žiarski mestskí poslanci na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
(li)
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Deň detí na Habakukoch
V stredu 1. júna
bol v našej škôlke
nezvyčajný
deň.
Zavčasu ráno sme
všetci
prichádzali
plní vzrušenia a napätého očakávania.
Čakalo nás veľké
prekvapenie. Školský
výlet! A ešte k tomu
na Habakuky! Vedeli sme len, že je to ďaleko, až kdesi na Donovaloch a že je tam krásne, pretože sme to videli
na internete. Nečudo, že sme sa tešili! O siedmej
sme sa konečne usadili v autobusoch a vyrazili
sme. Cesta ubiehala rýchlo, ani sme sa nenazdali,

boli sme na mieste. Habakuky nás úplne očarili.
Takú rozprávkovú krajinu sme na vlastné oči ešte
nevideli. Boli tam malé čarovné domčeky plné
zaujímavých vecí, rozprávkové bytosti, ktoré nám
hrali Dobšinského rozprávky. Toho strašného čertiska sme sa veru aj trošku báli, ale nakoniec sme
sa s ním skamarátili a odfotografovali. A škrupinový zámok uprostred jazierka s vodopádom bol
naozaj prekrásny! Presne taký, ako v rozprávkach
v telke. Ale vidieť ho na vlastné oči, to už je niečo! Aj sme boli trošku smutní, že odchádzame. No
nevadí, môžeme sa tam predsa kedykoľvek vrátiť
a znovu prežiť tie čarovné chvíle a cítiť sa tak trošku ako bytosti z rozprávky. Unavení, plní krásnych
zážitkov, s pesničkou „Sláva nášmu výletu“ sme sa
vracali domov. Bol to naozaj krásny deň.

„Desinkári“ sa lúčili so svojimi predškolákmi
V stredu 22. júna bol v našej škôlke slávnostný
deň. Patril našim predškolákom, ktorí niekoľko rokov drali s nami „škôlkarske lavice“. Už z nich vyrástli a na jeseň zasadnú do školských lavíc. Chceli
sme sa s nimi rozlúčiť, ako sa patrí, veď čas rýchlo
letí, a aj naše spoločné chvíle sa krátia. A verte nám,
bude nám za nimi smutno! S nadšením sme sledovali, ako ich pani učiteľky dekorovali slávnostnými
šerpami a odovzdávajú im prvé, síce malé, ale naozajstné vysvedčenie – „Osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania“. K tomu malý darček
a veselú častušku pre každého predškoláka. My
sme tiež nezaháľali a pripravili sme pre nich pekný program s pesničkami, tancami a básničkami.
Všetci, ktorí sme sa na školskom dvore zišli – my,
ich kamaráti, rodičia aj hostia, sme boli spokojní.
Naši kamaráti si takúto peknú rozlúčku zaslúžili.

Veď nám bolo spolu super! Prajeme im, aby sa im
v škole darilo. Nech im pekné spomienky na škôlku natrvalo zostanú v srdiečkach. Ani my na nich
nezabudneme. Veď keď sa rok s rokom stretne...

HĽADÁM DOMOV
ROXY
Roxy je znova na adopciu.
Tentoraz však hľadáme zodpovednejších majiteľov. Je vhodná do bytu alebo do rodinného domu, ktorý však musí mať
dobrý plot (predtým sa podhrabala). Je to aktívna sučka,
potrebuje dostatok pohybu.
V žiadnom prípade nesmie byť
vo voliére alebo na reťazi! S inými psíkmi je nekonfliktná, na prechádzkach bez problémov poslúcha
na voľno. Má asi 1 rok. Za každé pohladenie sa vám
odvďačí. T: 0908 661 737
ŠANI
Šani je nováčik v našom útulku. Je to mladý (1 - 2 roky) psík
srnčieho ratlíka. Je dosť možné,
že sa majiteľom len stratil. Nemal však na sebe ani obojok.
Pokiaľ sa nenájde majiteľ, tak bude Šani ponúkaný
na adopciu. Samozrejme, len do bytu ako domáci
miláčik. T: 0904 609 772
ELLIE
Ellie je asi 2-ročná sučka, kríženec kokeršpaniela. Je veľmi milá a
priateľská k ľuďom aj k psíkom. Je
vhodná do bytu, ale aj do rodinného
domu s prístupom do vnútra. Ellie
bude odčervená, kompletne očko-

vaná a sterilizovaná. T: 0904 609 772
RONY
Rony sa v útulku
cíti veľmi zle, doslova
tam trpí. Kvôli jeho
žiarlivosti nemôže byť
s inými psami. Snažíme sa mu zabezpečiť
aspoň vychádzky, ale
to nestačí. Väčšinu
dňa strávi vo voliére. Rony bol odchytený mestskou
políciu v uliciach mesta. V záznamoch bolo zapísané, že si po neho príde majiteľ, ale ten sa ani neozval.
K ľuďom je milý, chodia sa s ním hrávať aj deti. Je
však nevhodný k iným zvieratám, kvôli žiarlivosti
zaútočil na menšieho psíka. Najlepšie by mu bolo
v rodinnom dome, ktorý by mohol strážiť a s niekým,
kto by sa mu pravidelne venoval. T: 0908 661 737
MAČIATKA ZO ŠKATULE
Tieto nádherné mačiatka niekto nechal v škatuli
pred útulkom. Veľké šťastie,
že sme si ich pri odchode
všimli, inak by sa tam do
rána asi zadusili. Biele a
bielo-béžové mačiatka sú
kocúry a šedo-biela je mačička. Na adopciu budú k dispozícii o 3 týždne, pretože sú ešte maličké. Domov im hľadáme už teraz.
T: 0904 609 772
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Hasiči na „Desine“

V piatok 24. júna zatrúbilo na školskom dvore
veľké červené auto. Všetci sme sa s nadšením vyhrnuli von. S úžasom sme pozerali na tú nádheru.
Boli to hasiči! A čakali len na nás! Hneď sme mali
plno otázok: na čo slúži helma či obrovské kliešte
a veľké rukavice, ako sa hasí skutočný požiar, čo
sú to za prístroje vo vnútri... A hasiči nám ochotne odpovedali, požičali nám svoje helmy, posadili nás do auta, ukázali, ako strieka voda z hadice
pri hasení. Jáj, to bola zábava, keď sme s piskotom utekali pred vodnou spŕškou. Samozrejme,
na to, aby sme udržali hadicu so silným prúdom
vody, potrebujeme veľa sily. Tak sme milým hasičom ochotne sľúbili, že odteraz budeme poriadne jesť všetko, čo dostaneme na tanier. Mäsko
aj zeleninku. Inak nám predsa svaly nenarastú!
A my chceme byť silní a odvážni ako oni. A ktovie,
možno raz niektorí z nás budú skutočne zachraňovať ľudské životy. To by bolo úžasné!
Deti elokovaných tried,
MŠ A. Kmeťa 11 v Žiari nad Hronom

Štvrtáci sa rozlúčili
s prvým stupňom

Štvrtáci zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika sa tradične niekoľko dní pred koncom
školského roka lúčia s prvým stupňom. Piaty
ročník tohto podujatia sa niesol v duchu rozprávok Tisíc a jedna noc.
Sprievodné slovo mali počas celej rozlúčky
Šeherezáda so sultánom. Počas predstavenia
sa postupne predviedli všetky štvrtácke triedy,
ktoré prispeli krátkym programom. Nechýbal
v ňom tanec, spev či divadlo. Súčasťou programu bolo i oceňovanie úspešných štvrtákov
a vyhlásenie ankety o Top štvrtáka. Víťazkou
sa stala žiačka 4. A triedy, Alicka Štefanovičová.
Okrem rodičov či starých rodičov prišli budúcich piatakov podporiť aj ich učitelia, vedenie
školy, zástupcovia mesta a nechýbal ani primátor Ivan Černaj.
(li)

Mestské noviny | 12. júl 2011

7

PUBLICISTIKA

Z fimo hmoty vyrába originálne šperky
Fimo, Cernit, Pardo alebo Prémo sú
všestranné polymérové hmoty, ktoré svojimi vlastnosťami pripomínajú
modurit.
Dobre
sa tvarujú a ľahko
sa s nimi pracuje.
Možno z nich vyrobiť šperky, korálky,
prívesky, bytové doplnky a možno nimi ozdobovať napríklad i vázy a poháre. Keď sa s takouto hmotou pohrá Júlia Okoyeocha Kaštierová,
vznikajú pod jej rukami nádherné a jedinečné
šperky.
Zo spomínaných materiálov sa Julka rozhodla
pre prvý – pre fimo hmotu. „Výrobe šperkov z fima
sa venujem približne jeden a pol roka,“ vysvetlila
na úvod. „Pôvodne som chcela robiť fusing, čo je
spekanie skla v mikrovlnej rúre. Pri hľadaní inšpirácií na internete som natrafila na obrázok prívesku,
ktorý bol akoby vyskladaný z malých štvorčekov,
vyzeral moderne a farby boli krásne výrazné. Hneď
som si povedala, že toto musím skúsiť. A vtedy som
zistila, že je to vyrobené z fima technikou alá Klimt.
Klimtovská technika preto, že Gustáv Klimt využíval
vo svojej tvorbe drobné geometrické tvary v kombinácii so špirálami, ktoré možno z fima pomocou
extrudéru vytvoriť, a nápadne to pripomína jeho
obrazy. Extrudér je špeciálna vytlačovacia trubička,
veľmi podobná vytláčaciemu prístroju na sušienky.“

Zrolovaná fimo hmota.
Ak by ste si teda chceli začať vyrábať svoje vlastné šperky, podľa Julky to nie je problém. Množstvo
rád, ako začať a postupovať nájdete práve na webových stránkach, najmä zahraničných. „Ja som
sa to tiež naučila úplne sama, neabsolvovala som
ani žiadne kurzy. Stačil mi internet a kniha, z ktorej
som sa učila a čerpala inšpirácie,“ priblížila začiatky
práce s fimom Julka, ktorá je učiteľkou na I. stupni
základnej školy.
Výrobky z fima je potrebné vypaľovať v rúre
pri 110°C približne 30 minút. Hmota má stálu farbu aj po „upečení“. Šperky si môžete pripravovať
postupne. „Jeden deň urobíte jeden vzor, na druhý deň ďalšie a postupne pridávate. Keď ich však
nechcete vypaľovať hneď, napríklad ak sa vám zdá,
že ich máte málo a je zbytočné kvôli tomu zapínať
rúru, pokojne si ich môžete odložiť. Hotové výrobky môžu stáť nevypečené aj mesiac, nič sa nestane.
Nezmenia ani tvar, ani farbu,“ poskytla ďalšie cenné
rady Julka.
Samotná Júlia, keďže je mamou takmer trojročnej

dcérky, vyrába šperky buď vtedy, keď je v škôlke,
alebo v noci, keď spí. „Ako prvé si vytvorím určitý
vzor, ktorý má tvar valčeka. A z toho sa dá vyrobiť
viac vecí, preto sa mi nestalo, že by som vypekala
iba jeden prívesok či jedny náušnice.“
Veľkým pomocníkom Julky je obyčajný strojček na cestoviny
Z fimo hmoty sa dá tvoriť niekoľkými spôsobmi. „Hmotu si možno vyvaľkať napríklad pomocou skleneného pohára alebo si môžete pomôcť
strojčekom na cestoviny. Následne zrolovaním
viacerých farieb poukladaných na sebe získavame
špirály, blendovaním, vzájomným prepojením farieb získavame zaujímavé farebné prechody. Keď
ich je niekoľko, môžete si ich k sebe naukladať,

pospájať a postupne prikladaním vytvárať rôzne
vzory. Podľa toho, aký tvar šperku požadujete,
do takého valčeky vytvarujete. Potom už stačí iba
rozkrájať.“ Ďalšou technikou, ktorú Julka používa,
je obliepanie. „Hotový vzor s malým priemerom si
vezmete a obliepate ním základnú guličku, ktorú si
vytvoríte zo zvyškov fima, a následne ju obliepate
tenkými plátkami pripraveného vzoru.“
Julka má už vo svojej galérii množstvo náušníc,
príveskov, náramkov či náhrdelníkov. „Začínam
tiež uvažovať o tom, že by som začala vyrábať
brošne, ktoré sa v poslednom období opäť vracajú
do módy. Zatiaľ sa totiž venujem výlučne šperkom. Z fima sa však dajú robiť aj prstene, svietniky,
obaľovať poháre, lepiť vytvorené vzory napríklad
na sponky do vlasov, prívesky na mobily, škatuľky,
možno ním poťahovať aj lyžičky alebo veľkonočné
kraslice.“
Hotové výrobky je dobré po vypálení natrieť lakom alebo živicou. Julka si vybrala druhý spôsob.
„Po lakovaní sú výrobky lesklé, hladké, ale živica
tomu navyše pridáva aj sklenený efekt. Vyzerá to
elegantnejšie.“
Snaží sa byť originálna a nikoho nekopírovať
Julku môžete vidieť prezentovať svoje výrobky
najmä na jarmokoch. Svoje skúsenosti však podávala ďalej aj prostredníctvom tvorivých dielní, a to
najmä školákom. „Keď si k tomu sadnem a urobím
napríklad iba jednu malú vecičku, postupne sa to
nabaľuje a vytváram jedinečné a originálne vzory.
Snažím sa byť originálna a nikoho nekopírovať.
Každý jeden výrobok je zároveň originál, lebo úplne rovnaký šperk sa mi zatiaľ nepodarilo vyrobiť.“
Samozrejme, z jednej ruličky sa dá nakrájať viac základov pre šperky, ale ani tie nie sú úplne rovnaké.
„Tým, že to inak otočím, pridám maličkú korálku, či
zavesím na háčik inej farby, už je z toho iný šperk,“
spresňuje Julka.
Obľúbenú farbu šperkov Júlia nemá, no priznáva,
že červenú veľmi neobľubuje, a naopak, má rada
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zelenú farbu. „Keď niečo tvorím, má to minimálne
tri farby. Biela a čierna sú základ a tretia, prípadne
ďalšie sú podľa nálady alebo podľa toho, komu chcem šperk darovať.“
Ak sa aj vy rozhodnete, že niečo podobné chcete vyskúšať, fimo môžete kúpiť v kreatívnych potrebách, prípadne prostredníctvom webových
stránok, ktoré ponúkajú širokú škálu farieb tejto
hmoty. Okrem samotného fima však budete na
výrobu šperkov potrebovať aj ďalšie komponenty.
„Na náušnice sú potrebné takzvané ketlovacie ihly
alebo nity, ktoré sa cez hotový výrobok prevlečú a
na ne sa ešte pripevní háčik na zavesenie do ucha.
Na prívesky stačia už spomínané ketlovacie ihly a
nity alebo jednoduché spojovacie krúžky, cez ktoré
môžete prevliecť napríklad koženku alebo retiazku.“ Aby sa však tieto ihly dali cez výrobok navliecť,
je potrebné si pred pečením do pripraveného šperku urobiť otvor potrebného priemeru. Julka na to
používa hrubšiu ihlu, ktorou jednoducho cez ešte
nevypečený šperk urobí opatrne dierku.
Možno si po prečítaní článku poviete, že je to
pre vás príliš zložité alebo prácne. Stačí si však pozrieť niekoľko videí, ktoré sú na internete dostupné, a presvedčíte sa o opaku. S trochou šikovnosti
si tak vyrobíte vlastný originálny šperk, ktorý bude
určite neopakovateľný. „Ja svoje šperky veľmi rada
nosím a ešte radšej ich darujem pri rôznych príležitostiach svojim známym. Zaručene s nimi mám
vždy úspech a väčšinou obdarovaný nezostane iba
pri jednom takomto šperku,“ konštatovala na záver
stretnutia Julka.
(li)
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MSKC

CITYFEST2011
13. august 2011
Park Š. Moysesa Žiar nad Hronom

od 13.00 – 01.00 hod.

City Fest Challenge - Finále hudobnej súťaže
Christmas, Katea, Ranné toporenie

Hlavný program City Fest 2011

Dríst – etno metal Hudba z Marsu – ska

The Paranoid – hard core

Mango Molas – latino Leona Šenková – rock
Verona – disko pop

Chinaski – rockpop

Aneta Langerová – pop

Sitňan – punk

Banda Americano
- pop
Zmena programu vzhradená!
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VODA PRE SLONY
12./13.7. o 19.00 hod.
(romantický, USA, 121
min., slovenské titulky)
Hrajú: Reese Witherspoon, Robert Pattison,
Christoph Waltz, Paul
Schneider, Mark Povinelli
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE VHODNÝ PRE VŠETKY VEKOVÉ
KATEGÓRIE

KULT

ÚRN

ELET
O

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
Základná organizácia Žiar nad Hronom a
Mestské kultúrne centrum
v Žiari nad Hronom

MACKO PÚ
15./16./17.7. o 17.00
hod. (animovaná rodinná komédia, USA, 90
min., slov.dab.)
Macko Pú po prvýkrát v kinách na Slovensku! Celkom nový
príbeh, ktorý ožíva na
veľkom plátne...
V slovenskom znení: Ján Greššo, Dušan
Kaprálik, Michal Hudák,
František Kovár, Igor
Krempaský, Marián Slovák, Mária Bernátová,
Patrik Žiaran
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE VHODNÝ PRE VŠETKY VEKOVÉ
KATEGÓRIE
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Vás srdečne pozývajú na stretnutie
s ľuďmi so zrakovým postihnutím
pod názvom

ŽIJEME MEDZI VAMI
24. augusta 2011

od 14.00 – 17.00 hod.
Námestie v Žiari nad Hronom
Program:
•vystúpenie speváckej skupiny ÚSMEV,
ktorej členovia sú zrakovo postihnutí,
•ukážky práce s vodiacim psom,
•výstavka pomôcok pre ľudí so zrakovým
postihnutím, ktoré si môžete vyskúšať
so zakrytými očami.
Príďte medzi nás a priblížte sa životu
nevidiacich.

Mestské noviny | 12. júl 2011
NESMEJTE SA, PROSÍM

V utorok 21. júna mala v Divadelnej
sále Mestského kultúrneho centra v Žiari
nad Hronom premiéru divadelná komédia
Nesmejte sa, prosím. Jej autorom je Miro
Gavran, hru režírovala Joanna Zdrada-Biel
z Poľska.
Hra je úsmevným príbehom milostného
trojuholníka s nádychom reálnej trpkosti. Príbeh nevery a situácií, ktoré so sebou prináša,
odohrali v takmer dvojhodinovom predstavení
herci Jana Pílzová, Barbora Špániková a Michal
Ďuriš. Komédia bola určená všetkým divákom.
Verným aj neverným.
Spokojní s predstavením neboli iba samotní
diváci, ale aj herci a režisérka. Po premiére divadelnej hry vyjadrili svoje poďakovanie. „Dovoľte nám vyjadriť nesmiernu vďaku za možnosť
odpremiérovať celoslovenskú premiéru hry
Mira Gavrana, Nesmejte sa, prosím. Ďakujeme
za prejavenú ochotu mesta Žiar nad Hronom
a Mestského kultúrneho centra v Žiari nad
Hronom pri naštudovaní a uvedení inscenácie
do života. Nesmierne si vážime prístup všetkých
zúčastnených, ktorí boli vždy ochotní pomôcť
a vyhovieť našim požiadavkám. Vysoko hodnotíme profesionálny prístup riaditeľky MsKc,
Valérie Ferčákovej, a všetkých zamestnancov
MsKC v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom.
V dnešnej dobe, ktorá skôr prináša nevôľu a neochotu, sme práve vo vašom meste našli divadelný domov, kde sa nehľadala cesta, ako sa
nedá, ale naopak, ako sa dá čo najlepšie. Práve
vďaka vám všetkým sme zažili skúšobné obdobie a premiéru hry, ktorá nám ešte dlho ostane
v pamäti hlavne vďaka vašim skvelým ľudom
a ich profesionálnemu a ľudskému prístupu.
Práve na základe tejto skutočnosti by sme
vám chceli zaručiť, že dobré meno mesta Žiar
nad Hronom budeme šíriť naozaj všade.
Vďaka vám totiž vznikla divadelná inscenácia,
ktorá je životaschopná a myslíme si, že svojím
žánrom ulahodí mnohým divákom na Slovensku.“
(li)
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INFORMÁCIE/PUBLICISTIKA
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Upozornenie pre návštevníkov
V čase do 14. júla bude v KHaP prebiehať technická údržba zariadenía pre návštevníkov a verejnosť
bude zatvorené.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále oboznamujúci s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po Slnečnú sústavu, počnúc veľkým
treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét a
bezprostredného okolia nášho domova. Poskytne
tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých
úkazov ako sú meteory či zatmenia. Po skončení
za priaznivých poveternostných podmienok pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou.
Dňa 15. júla o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu – Slnečný voz
Program pre deti predškolského veku
Rozprávka nám priblíži svet gréckych mýtov. Boh
Slnka Helios sľúbil svojmu pyšnému synovi Faetonovi, že mu splní akékoľvek želanie a Faeton si
vybral jazdu na Slnečnom voze. Bola to úloha veľmi nebezpečná, ale Helios dodržal sľub a Faeton
sa vydal na cestu. Program nám prostredníctvom
Faetonovej jazdy predstaví súhvezdia zvieratníka, cez ktoré Slniečko počas roka zdanlivo putuje
po oblohe. V UFO sále sa deti zoznámia s pohybom našej a ostatných planét v Slnečnej sústave a
na záver, v prípade priaznivého počasia, budú pozorovať Slnko s astronomickou technikou a sprievodným slovom odborného pracovníka. Dňa
20. júla o 16.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad
na oblohu
Rozmery vesmírnych hlbín sú fascinujúce, ohromujúce, ťažko pochopiteľné. Človek už od nepamäti dvíha hlavu a svojím pohľadom si vytvára vlastnú
predstavu o tomto priestore. Najprv len skromne,
vlastnými očami. Postupom času s pomocou dostupnej techniky tento výhľad zdokonaľuje. A dnes,
pozorujúc vesmír v celej šírke elektromagnetického spektra, spoznáva svoje miesto v ňom a siaha

po jeho hraniciach. To podstatné z príbehu tejto
nevšednej cesty ľudského poznania vám vyrozpráva program vo Hviezdnej sále. Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie
večernej oblohy astronomickou technikou. Dňa
22. júla o 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ
SLUŽBY

12.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
13.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
14.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
15.7. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
16.7. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského
17.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
18.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
19.7. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
20.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
21.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
22.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
23.7. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 2
24.7. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
25.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
26.7. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ
STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY

16.7. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21,
Kremnica (674 46 64)
17.7. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora
(67 75 117)
23.7. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar
nad Hronom (671 67 91)
24.7. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21,
Kremnica (674 48 60)
Pohotovostné stomatologické služby sa
vykonávajú v ambulancii službukonajúceho
lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase
od 8.00 do 12.00 hod.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ KOMUNIKUJE S OBČANMI AJ CEZ FACEBOOK
Blíži sa čas letných dovoleniek. Ak sa aj vy chys- gistrácia občanov cestujúcich do zahraničia je v prí- cestovných obmedzeniach, o kontaktoch na najtáte oddychovať pri mori alebo kdekoľvek inde v pade núdze výbornou pracovnou pomôckou pre bližší zastupiteľský úrad či konzulárneho pracovnízahraničí, určite oceníte službu, ktorú prostred- konzulárnych pracovníkov. Uľahčuje kontakt s naším ka a v prípade núdze kontaktuje vašich príbuzných
níctvom sociálnej siete zriadilo Ministerstvo za- občanom, urýchľuje vydávanie náhradného cestov- na Slovensku. Takisto ponúka návod, ako postupovať
ného dokladu, prípadne nás spája s príbuznými vy- v prípade straty cestovného dokladu, dopravnej nehraničných vecí SR.
Stredisko MZV SR pre pomoc a služby občanom cestovaného občana. Sociálna sieť Facebook je často hody alebo inej nepredvídanej udalosti počas pobyposkytuje cenné informácie ohľadom cestovania navštevovaná stránka a pomáha nám tak túto službu tu v zahraničí či o spôsobe overovania verejných lisdo zahraničia. Prostredníctvom neho získate in- lepšie spropagovať. Informácia na tejto sociálnej sie- tín pre použitie v zahraničí a zahraničných verejných
formácie prvého kontaktu a základné informácie ti je preto určená pre všetkých občanov Slovenskej listín pre použitie na Slovensku.
Informácie o podmienkach cestovania do zao podmienkach cestovania do zahraničia. Tento republiky, ktorí cestujú a ktorí využívajú Facebook.“
Stredisko môžete využiť prostredníctvom tele- hraničia, aktuálnom vývoji situácie v rizikových
rok poskytuje stredisko svoje služby i cez facebookovú stránku. Hovorca MZV SR, Juraj Tomaga, fónneho čísla +421 2 5978 5978 alebo e-mailom oblastiach a upozornenia týkajúce sa cestovania
pre Mestské noviny uviedol, prečo sa pre propagá- na: info@mzv.sk. Poskytne vám napríklad infor- do týchto oblastí uverejňuje ministerstvo aj na svojej
ciu spomínaného strediska ministerstvo rozhodlo mácie o podmienkach cestovania do zahraničia a webovej stránke www.mzv.sk v časti Konzulárne in(li)
aj prostredníctvom sociálnej siete: „Dobrovoľná re- informácie konzulárneho charakteru, o aktuálnych formácie a Aktuálne cestovné upozornenia
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PREDAJ

•Predám 1 ks mlieka Nutrilon 1 AR pre deti, ktoré
viac grckajú. Ostala nám jedna plechovka. Záruka
do februára 2012. Cena: 3,50 €. T: 0902 519 065
3/14

•Predám 2 balenia poľského mlieka Bebilon
4. Cena: 10 € za škatuľu. T: 0902 519 065

4/14

•Predám 2 stojany na CD. Cena: 4 €/kus. Kombinácia dreva a plastu. Rozmery vrchnej drevenej časti:
31 x 17 cm. Výška: 37,5 cm. Kúpené v Metre. Predávam aj obaly na CD. Užšie aj širšie. Navrhnite si
cenu. Obalov je min. 50 ks. T: 0902 519 065
5/14

•Predám 3-ročnú automatickú práčku zn. Zanussi,
v záruke. Cena: 200 € + dohoda možná.
T: 0903 024 480
7/14

Predám garáž na Ul. Chrásteka, elektrina, jama.
Cena: 5800 € + dohoda. T: 0904 152 277
3/13

Predám 1-izbový byt na Etape. T: 0915 812 538

1/13

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám 3-izbový byt, čiastočne prerobený. Plastové okná, plávajúce podlahy, zrenovovaný balkón,
Ul. M. R. Štefánika v ZH, za Jednotou, pri jasliach,
škole a nemocnici. Dom je kompletne zrekonštruovaný a zateplený. Cena: 38 840 €. T: 0903 496 123
2/14

•Predám RD v Starej Kremničke. Prípadne vymením za 2-izbový byt v ZH + doplatok.
T: 0915 678 897
6/14

•Predám 3-izbový byt na Hviezdoslavovej ulici.
T: 0918 354 142
•Predám gazdovský RD v obci Bzenica.
T: 0918 643 163

8/14

9/14

•Predám gazdovský dom, 7 km od Žiaru. Výhodná
poloha, po čiastočnej rekonštrukcii. Cena dohodou.
T: 0904 560 513 – volať po 17.00 hod.
10/14

Predám 1-izbový byt na Ulici Komenského v Žiari
nad Hronom, 44 m2, druhé poschodie, balkón, plastové okná, dom je zateplený. Byt je voľný ihneď,
v pôvodnom stave, vhodný na úpravu podľa vlastných predstáv. Cena: 26000€. T: 0905 587 268
13/1

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový byt. Voľný od 1.8. T: 0908 288 536
12/14

ZAMESTNANIE

•Hľadáme spoľahlivých ľudí do obchodnej spoločnosti. Možnosť aj pre absolventov. T: 0907 693 147
1/14

SLUŽBY

•Joga v dennom živote – autorizovaný cvičiteľ
s 20-ročnou praxou vám ponúka: Cvičenie JvDŽ,
Čo konzumujeme v lete podľa Ajurvédy, Joga
a diabetes, Meditácie, Relaxácie, Konzultácie. Možnosť pobytu na zámku v ČR. Informácie: Ing. Pavol
Pullmann, Záhradná 16, Žiar nad Hronom. T: 0949
248 958
11/14

40 000 tisíc návštev mesačne - efektívna inzercia

www.ziar24.sk
noviny.ziar.sk
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SPOMIENKA

POĎAKOVANIE

Dobrý človek neumiera,
lebo žije v srdciach tých,
ktorí ho milovali.
Dňa 14. júla uplynie 25
rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý otec, brat a švagor
Ján Lešniak,
miestny organista.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami spomínajú.
Manželka, syn, vnúčatá a ostatná rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a priateľom,
ktorí odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého manžela, otca, starého a prastarého
otca
Ignáca Vlčeka,
ktorý nás navždy opustil 23. júna vo veku
81 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Utíchol tvoj hlas, srdce
prestalo biť
a my už len so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 21. júla uplynie rok
od chvíle, keď nás navždy
opustila manželka, matka a stará mama
Anna Petrociová.
S láskou v srdci spomína manžel, dcéra s rodinou, syn s deťmi a ostatní príbuzní. Spomínajte s nami.
SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Dňa 2. júla sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia
Karola Miniarika.
Tí. ktorí ste ho poznali,
spomínajte s nami. Smútiaca
rodina.

Dňa 6. júla uplynul 1 rok
od chvíle, keď nás navždy
opustila mama a babička
Jarmila Pechová.
Smútiaca rodina.

Správa o hodnotení strategického dokumentu
Zmeny a doplnky č. 2
územného plánu mesta Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) oznamuje verejnosti, že obstarávateľ – mesto Žiar nad Hronom,
predložil obvodnému úradu životného prostredia
ako príslušnému orgánu štátnej správy , ktorý plní
povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie Správu o hodnotení strategického dokumentu: Zmeny a doplnky č. 2 územného
plánu mesta Žiar nad Hronom.
Do uvedenej Správy o hodnotení je možné nahliadnuť, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na
vlastné náklady zhotoviť kópie každý pracovný

deň v čase od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom
úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, č. dverí
6. Správa spolu s návrhom strategického dokumentu je zverejnená aj na webovej stránke mesta
www.ziar.sk.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení doručiť na adresu: Obvodný úrad
životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Žarnovica, Ul. Bystrická 53, 966 81 Žarnovica do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, t. j. do 26.7.2011.
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení sa
uskutoční dňa 18.7.2011 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Šášovskom Podhradí.
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Dňa 13. júla si pripomíname
1. výročie od chvíle, čo nás
navždy opustila naša drahá
mama, krstná mama a teta
Emília Beličková
vo veku 70 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. Spomínajú syn, bratia a sestra, netere a synovec.
SPOMIENKA

Dňa 28. júna sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
nášho drahého
Alberta Tužinského.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali
radi, venujte mu s nami tichú
spomienku. Ďakuje smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 29. júla si pripomenieme 10 rokov od chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec
a starý otec
Alojz Paulov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
SPOMIENKA

OV
T
Y
B
J KY
A
D
E
PR SPLÁT príjmov
NA ania
ov

lad
k
o
d
z
be

0905 200 270

ĎAKUJEME za vernosť a dôveru, ktorú nám preukazujete.
noviny.ziar.sk

Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 5. júla uplynulo 9 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil milovaný otec, deduško a pradeduško
Ľubor Jančok.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spomienku. S úctou spomína rodina.

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších
prostredníctvom
MESTSKÝCH NOVÍN
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Spoločenstvo vs. výkon správy – pohľad z druhej strany
Dňa 13. júna bol v Mestských novinách uverejnený článok, v ktorom autor porovnáva výkon
správy so spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Na úvod je vhodné pripomenúť, že Zákon
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov pozná dve formy správy. Jednou je výkon správy (autor uvedeného článku, Ing. Mihok,
uvádza ako príklad bytové družstvá) a druhou
je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových
priestorov. Spoločenstvo môže uzatvoriť mandátnu zmluvu (alebo iný druh zmluvy) s firmou, ktorá
zabezpečuje preň dohodnutú oblasť činností, ktorými sú hlavne ekonomicko–prevádzkové činnosti,
a tým od nich odbremeňuje predsedu a umožňuje
mu venovať sa skvalitňovaniu bývania v dome a
problémom samotného domu. V našom meste sú
takýmito mandatármi napr. firmy BYTSPOL, Účtovno-správcovská, Technické služby a ďalšie. Keďže
niektoré informácie o spoločenstvách a mandatároch v uvedenom článku považujeme za nepresné
až zavádzajúce, rozhodli sme sa pre túto reakciu.
Zákon č. 182/1993 Z. z. nepovažujeme za ideálny. A to ani napriek 12 novelám, ktorými bol
od svojho vzniku upravovaný. Postupné úpravy
uvedeného zákona však považujeme za logické.
Vychádzali hlavne z praxe, pridávali kontrolné
mechanizmy a upresňovali niektoré postupy ich
fungovania. Existencia formy správy aj prostredníctvom spoločenstiev je v ňom prirodzená, veď
je predpoklad lepšieho spravovania spoločného
majetku vlastníkov samotným spoločenstvom ako
cudzím správcom. Hlavne, ak niektorí správcovia
donedávna fungovali alebo ešte fungujú, ako keby
boli stále vlastníkmi spravovaných bytov oni a snažia sa presadiť do spravovania množstvo pravidiel
nad rámec zákona, ktoré sú výhodné viac
pre správcu ako pre vlastníkov. U mandatárov je
prístup k vlastníkom na úrovni prístupu ku klientom. Uvedený zákon považujeme v súčasnosti už
za vyváženejší (v porovnaní povinností správcu
a spoločenstva), a nemyslíme si, že by znevýhodňoval výkon správy a správcov.
Dovolíme si poukázať aj na skutočnosť, že pri
uzatváraní zmlúv so spoločenstvom nie je vlastník
v dome nabádaný k tomu, aby si obnovil členstvo
v stavebnom bytovom družstve (v prípade, že
správcom je družstvo), čo pri fungovaní výkonu
správy na strane týchto inštitúcií pokladáme za
účelové a pre vlastníka nevýhodné. Stavebné bytové družstvá boli pôvodne zriadené za účelom realizácie stavebnej bytovej výstavby, ktorá bola pre ich
členov aj finančne výhodná. V súčasnosti sa týmto
zámerom stavebné bytové družstvá nezaoberajú,
a tým sa sami „degradujú na správcovské spoločnosti“. Je teda na nich, aby sa vrátili k pôvodnému
zámeru, na aký boli zriadené, alebo správu realizovali bez nutnosti nepresného až zavádzajúceho
posudzovania systému fungovania spoločenstiev a
mandatárov.
Autor článku opisuje terajšiu situáciu tak, že mandatári presviedčajú zástupcov vlastníkov na ukončenie výkonu správy so správcom, založenie spoločenstiev a uzatvorenie mandátnej zmluvy. Reálna
prax je však iná. V skutočnosti samotní vlastníci
z domov vo výkone správy a dokonca aj zástupcovia vlastníkov z týchto domov sami prichádzajú
za mandatármi, aby im pomohli založiť spoločenstvo a uzatvorili s budúcim domom mandátnu

zmluvu. Dôvodom na túto zmenu určite nie je vyššia odmena predsedu spoločenstva (ktorá má ale
opodstatnenie), v niektorých domoch preplácanie
telefonátov či nejaké fiktívne výhody pre predsedu pri jednaniach s dodávateľmi služieb pre dom.
Dôvodom na ukončenie výkonu správy sú v skutočnosti negatívne skúsenosti so správcom z minulosti (zle vyriešené požiadavky vlastníkov, nejasné
čerpanie fondu opráv, nedostatok informácií pre
vlastníkov o hospodárení) a obavy do budúcnosti
(reálny stav fondu opráv oproti vykazovanému).
Ďalej sa v článku spomína výhodnosť úverov
riešených cez správcu. Je možné, že vďaka zmluve uzatvorenej medzi správcom a určitou bankou
má potom dom vo výkone správy napr. nižší úrok
v danej banke. No keďže správcovia takéto zmluvy uzatvárajú len s niekoľkými bankami, nemusí to
znamenať automaticky horšie podmienky pre spoločenstvo. To môže zobrať úver z takej banky, ktorá
má podmienky v danom momente ešte výhodnejšie. Pri úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania
sa takéto rozdiely strácajú celkom, pričom skorej
môže byť vo výhode spoločenstvo.
Nedisciplinovanosť vlastníkov hlavne v účasti na
schôdzach/zhromaždeniach môže byť naozaj niekedy problém. No myslíme si, že je to záležitosťou
hlavne správnej motivácie. Niekedy však ani tá nestačí a je potrebný zodpovedný prístup vlastníkov
a pochopenie, že ide aj o ich majetok. Tento prístup
je naozaj o niečo lepší v spoločenstvách, pričom je
to možno spôsobené väčším vtiahnutím vlastníkov
do diania v dome a lepšou informovanosťou. Preto sú spoločenstvá možno viac vhodné v domoch
s takýmto pozitívnym prístupom vlastníkov k spoločnému majetku a vlastníckym povinnostiam.

Autor ďalej argumentuje nižšími nákladmi
pri výkone správy v porovnaní s kombináciou spoločenstvo + mandatár, pričom apeluje aj na kvalitu
zabezpečenú licenciou, praxou alebo vzdelaním
(čo sa momentálne nevyžaduje). Väčšina existujúcich mandatárov by podmienky praxe, resp. vzdelania splnila, ale tieto ukazovatele ešte nemusia
vyjadrovať kvalitu práce mandatára. Tá sa prejavuje
v prístupe ku klientom, správnosti vedenia evidencie spoločenstva, podávaní čo najväčšieho rozsahu
informácií predsedom a vlastníkom v dome hlavne o hospodárení, ochote a schopnosti pomôcť
pri riešení problémov. Napr. pre spoločenstvá a ich
členov sú realizované semináre a školenia, aby poznali svoje práva a povinnosti. Pri výkone správy sa
toto deje len sporadicky. Spoločenstvá nezaostávajú v starostlivosti o spravovaný majetok, čo vidno
napr. v počte zateplených domov a ďalších zrealizovaných rekonštrukciách. Kvalita mandatárov v Žiari
je podľa nášho názoru tiež na vysokej úrovni, čo
je zásluhou princípu ich fungovania, ale aj silným
konkurenčným prostredím. Dôkazom opodstatnenosti spoločenstiev a mandatárov je aj fakt, že počet domov, ktoré sa rozhodnú ukončiť výkon správy a založiť spoločenstvo, neustále narastá.
Ing. Július Malý, Ing. Miroslav Krajčov

Na záver obdobné porovnanie so zreálnenými údajmi za spoločenstvo:

noviny.ziar.sk
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Rastislav Štanga: Máme za sebou úspešnú sezónu
FUTBAL

Žiarsky futbalový klub Žiar nad Hronom/
Ladomerská Vieska ukončil poslednú sezónu
v IV. lige Juh s vynikajúcim výsledkom.
Po dobrých výkonoch skončil na prvom mieste
a zaslúžene si vybojoval miestenku do III. ligy.
Po ukončení sezóny je tu čas bilancovať, a preto sme sa opýtali manažéra klubu Rastislava
Štangu na stručné zhodnotenie a plány do nového ročníka.
Zhodnoťte uplynulú sezónu, klady, zápory,
čo vás ako manžéra potešilo, čo menej, na čom
treba popracovať?
Minulý súťažný ročník bol rok plný očakávaní.
Bol to rok plný veľkých cieľov a veľkých rozhodnutí. Najmladšie prípravky sme doplnili o trénerov,
ktorí svojim elánom a zapálením dokázali prilákať
toľko detí, ako sme nikdy predtým nemali. Touto
cestou chcem poďakovať Rasťovi a Radovi Urgelovi, Ferkovi Viskupovi, Vladovi Gašpírovi a Robovi Osvaldtovi za ich trénerskú prácu. V žiackych
kategóriách sme splnili viacročné úsilie vrátiť sa
do I. ligy. Po dlhých rokoch sa to podarilo trénerovi Radkovi Vankovi, ktorému sa chcem tiež poďakovať. V doraste sme zaznamenali rok stabilizácie.
Po odchode viacerých hráčov sme v tejto kategórie mali veľké problémy s ich doplnením. Museli
sme siahnuť po viacerých hosťovaniach. V nasledujúcej sezóne by sme už takýto problém nemali
pociťovať. V mužskej kategórii sme pod vedením
trénera Stana Šimku postúpili do III. ligy. Teda jednou vetou môžem zhrnúť, že minulý súťažný ročník 2010/2011 bol úspešný.
Klub postúpil do tretej ligy. Je FK na pôsobenie v tejto súťaži pripravené?
V súťaži, do ktorej sme postúpili, je veľa silných

mužstiev, ale aj slabších ako my. Naše ciele sú
skromné, ale tým reálnejšie. Sme schopné, mladé
a ambiciózne mužstvo, ktoré nemôže ani jeden
súper podceňovať. Našim cieľom, ako nováčika,
je stred tabuľky. Hráčsky káder je na splnenie cieľa
pripravený. Do klubu vstúpil nový spoločník, Ľudovít Bezák, ktorý je zárukou splniť tento cieľ aj po
finančnej stránke.
Kedy sa začne letná príprava, kto tím opustil,
kto prišiel?
Letná príprava mužov začína v pondelok 11. júla.
Mužstvo opustil Matej Rapčan, ktorý odišiel na tri
mesiace mimo Slovenskej republiky, ostatní by
však mali nastúpiť do prípravy. K mužstvu sa pridajú traja dorastenci Jozef Janúch, Martin Gajdoš
a Róbert Neuschl, ktorí vekom prechádzajú do seniorskej kategórie. Posily nechceme konkretizovať,
lebo všetko je v jednaní. Z hosťovania z Hliníka
nad Hronom by sa mal vrátiť Igor Kochol.
V nasledujúcej sezónne je cieľ jasný, naplniť po-

žiadavky fanúšikov a blízkeho okolia, ktoré nám
držalo palce a verilo nám. Naplniť plány a požiadavky sponzorov, ktorý nás podporovali. V mládeži je cieľ ešte jasnejší, vychovávať futbalistov.
Tých najlepších pre špičkové kluby na Slovensku, niektorých aj vyššie a ostatných hlavne pre
potreby nášho klubu. U mužov je cieľ hrať dôstojnú úlohu v súťaži, ktorú si teraz vybojovali s vlastnými odchovancami, lebo to je tá správna cesta.
Ako je to so žiarskym „béčkom“, kto v ňom
bude hrať, v akej súťaži odštartuje, čo je cieľom
založenia B-tímu?
Žiarske „B“ nie je. Je nové mužstvo Ladomerská
Vieska, ktoré bude fungovať oddelene od FK Žiar
nad Hronom. Je to mužstvo, ktoré je sústredené
okolo ľudí, ktorí majú vzťah k tejto obci hráčsky
alebo sú jej bývalí a terajší občania. Teda táto otázka je mimo mňa. Žiarske „B“ je otázka budúcnosti
a v najbližšej dobe ju určite nebudeme riešiť.
Marcel Pobežka

Zmena na poste prezidenta basketbalového klubu
(Pokračovanie zo strany 14.)
Aká je súčasná
finančná situácia
v žiarskom basketbalovom klube?
V súčasnosti sa
pripravuje podrobná finančná analýza,
ktorá bude ukončená až v polovici leta,
nakoľko ešte prebiehajú rôzne platby. Z tejto analýzy
budeme vychádzať
aj pri zostavovaní

rozpočtu na novú sezónu. Mládežnícke kategórie
by mali byť viac-menej pokryté. MŠK vytvára dobré
finančné podmienky. Pri družstve mužov budeme
musieť aktívne osloviť potenciálnych sponzorov,
aby bol ich rozpočet dostatočne naplnený.
Aká je Vaša vízia, ciele do budúcnosti na poste
prezidenta BK?
Stanovil som si viacero cieľov. Tým najväčším je
doplnenie mládežníckej „pyramídy“ tak, aby sme
mali obsadené všetky kategórie. V súčasnosti nám
chýba kategória juniorov a žiakov. V tejto sezóne
nie sú prihlásené do súťaží. S týmto súvisí aj zvýšenie počtu detí, ktoré budú hrať v našom klube.
Pri tomto cieli by som chcel spolupracovať s inými

noviny.ziar.sk

školami, či to už bude pri nábore mladých hráčov,
alebo dopĺňaní už existujúcich kádrov novými
hráčmi. Druhým cieľom je úspešná reprezentácia
mesta a oddielu. Snažiť sa o postup našich hráčov
na Majstrovstvá Slovenska, no nemenej dôležitou
úlohou je sledovanie výkonnostného napredovania jednotlivých družstiev. Týmto otázkam sa bude
vyjadrovať predovšetkým trénerská rada. Mojím
tretím cieľom je ukázanie pozitívnych vzorov mladým basketbalistom, a teda pokračovať v účinkovaní mužov v prvej lige. Najväčším problémom je
vždy stabilizovanie kádra a finančné vykrytie rozpočtu pre kategóriu dospelých.
Marcel Pobežka
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Ďalší úspech prípravky U8 FK Žiar nad Hronom
FUTBAL PRÍPRAVKA

Žiarski najmenší futbalisti opäť raz potvrdili
svoju kvalitu a v sobotu 11. Júna po dobrých
výkonoch a peknej hre zvíťazili na turnaji ViOn
CUP 2011 v Zlatých Moravciach na kvalitne obsadenom turnaji za účasti tímov FK Levice, FC
Baník Horná Nitra, FK Jupie B. Bystrica, FK Dukla B. Bystrica, ŠK SFM Senec, FC Nitra a FC ViOn
Zlaté Moravce.
Prvé dva zápasy našim chlapcom vyšli ako z veľkej knihy futbalu a presvedčivo zvíťazili nad FK
Levice 5:0 a nad FC Baník Horná Nitra 5:1. Potom
odohrali nešťastný zápas s FK Jupie B. Bystrica, kde
prehrali 0:1 napriek drvivej prevahe na súperovu
bránu, nastrelili tri tyčky a súper z jedného protiútoku skóroval. Chalani sa však otriasli a po troch
víťazstvách v rade s Duklou B. Bystrica 2:1, ŠK SFM
Senec 2:0 a s FC Nitra taktiež 2:0 už boli vlastne víťazmi turnaja. Nezmenila na tom už nič ani prehra
1:2 s ViOn-om Zlaté Moravce v poslednom zápase,
kde opäť chlapci podali kvalitný výkon, nepremenili však vyložené šance a súper ich potrestal
po dvoch rohových kopoch.
Okrem výsledku však teší hlavne hra a herný prejav žiarskeho mužstva, ktorý chválili všetci tréneri
zúčastnených tímov, a aj diváci. Chlapcom patrí
veľká pochvala. Domov si odniesli pohár, diplom
a každý medailu. A náš Viktor Tatár sa stal najlepším
strelcom turnaja so 7 gólmi.
Poradie: 1. FK Žiar nad Hronom, 2. FK Dukla BB,
3. ŠK SFM Senec, 4. FK Jupie BB, 5. FC Nitra, 6. FK Levice, 7. FC Baník Horná Nitra, 8. FC ViOn Z.Moravce
Strelci gólov: Tatár (7), Rosenberg (4), Urgela
S.(2), Foltán Ľ., Šuster, Boška, Rajčan
Zostava: Pivarči – Šuster, Rajčan, Kukučka – Tatár
– Urgela S., Rosenberg (Žember, Pacher, Sučák, Krčmár, Foltán Ľ., Boška, Hric)

O týždeň neskôr sa konal Turnaj prípraviek U8
na ihrisku v Kremničke pri Banskej Bystrici. V pozmenenej zostave dostali šancu aj chlapci, ktorí
hrávali menej a nesklamali, ba naopak. Podávali
vynikajúce výkony a obsadili krásne druhé miesto
na ešte kvalitnejšie obsadenom turnaji, ako bol
ViOn CUP2011, kde tvrdili muziku mužstvá z východu. Zúčastnené mužstvá: domáci FK Jupie B. Bystrica, MFK Ružomberok, FC ViOn Z. Moravce, FK Dukla
B. Bystrica, Partizán Bardejov, 1. FC Tatran Prešov,
FK Lokomotíva Košice a náš FK Žiar nad Hronom.
Chlapci pokračovali vo výkonoch, aké podávali
na ViOn CUP-e, neprehrali šesť zápasov za sebou
a až v tom poslednom prehrali o gól tesne 1:2. Táto
prehra ich odsunula na konečné druhé miesto,
chlapci však odviedli maximum, za čo im treba poďakovať. Najlepším strelcom bol Jakub Rosenberg

s 5 gólmi a po skvelých výkonoch najlepším hráčom Samuel Urgela, ktorý dal 3 góly a na ďalších
šesť prihral.
Výsledky: FK ZH – FK Dukla BB 1:0, FK ZH – FK
Jupie BB 2:0, FK ZH – MFK Ružomberok 2:0, FK ZH
– FC ViOn ZM 1:1, FK ZH – Partizán Bardejov 2:0, FK
ZH – 1. FC Tatran Prešov 0:0, FK ZH – FK Lokomotíva
Košice 1:2
Strelci gólov: Rosenberg (5), Urgela S. (3), Hric
Poradie: 1. FK Lok. Košice, 2. FK Žiar nad Hronom,
3. 1. FC Tatran Prešov, 4. FC ViOn Zlaté Moravce,
5. Partizán Bardejov, 6. FK Jupie BB, 7. FK Dukla BB,
8. MFK Ružomberok
Zostava: Žember – Sučák, Rajčan, Pivarči – Foltán
Ľ. – Urgela S., Rosenberg (Hric, Boška)
Rastislav Urgela, Radoslav Urgela, tréneri

Zmena na poste prezidenta basketbalového klubu
Marek Baláž: Skúsenosti by som chcel odovzdať aj žiarskemu klubu
Členská schôdza BK MŠK Žiar nad Hronom
na konci mája priniesla zaujímavú zmenu
na poste prezidenta BK. Predchádzajúci prezident sa rozhodol nekandidovať a na jeho miesto
bol zvolený Marek Baláž. My sme ho navštívili
a zistili jeho víziu fungovania BK v budúcnosti.
Aké zmeny nastali v poslednom období v BK?
Členská schôdza, ktorá bola 31. mája, odhlasovala
nového prezidenta. Táto zmena nebola vynútená,
bývalý prezident, pán Kysela, však neprejavil záujem ďalej kandidovať. Počas tejto schôdze sa sledoval len jeden cieľ, ktorým bolo posunutie žiarskeho
basketbalu na ďalšiu úroveň a tomu by mohla napomôcť „nová krv“ v radoch predstaviteľov basketbalového klubu. Toto bola hlavná a najdôležitejšia
zmena v našom klube. V súčasnosti zároveň vzniká
aj nová výkonná rada. V tomto momente však neviem ešte povedať, aká bude jej konečná podoba.
Jedným z cieľom je nižšie zaťaženie klubového roz-

počtu.
Prečo ste sa rozhodli akceptovať návrh na kandidatúru na pozíciu prezidenta BK?
Pôsobil som v Žiari aj ako hráč či už v mládežníckych kategóriách, alebo v tíme dospelých. Pôsobil
som tiež ako hráč a tréner v Banskej Bystrici, a aj
v Handlovej. Získal som skúsenosti, ako sa „robí“
basketbal aj v iných mestách, ktoré sú v tomto
športe úspešné. A tieto skúsenosti by som teraz
chcel odovzdať aj žiarskemu klubu.
Budete sa venovať len funkcionárskej práci?
Chcel by som pokračovať aj ako tréner v práci
s mládežou, kde sa mi podarilo rozbehnúť prípravku. Trénovanie mužov mi zaberalo množstvo času,
a preto už nebudem pôsobiť v pozícii trénera našej najvyššej kategórie. Určite však budem aktívne
spolupracovať s trénerom pri zostavovaní kádra.
V tejto sezóne budeme spolupracovať s extraligovou Banskou Bystricou, a preto verím, že účinkova-
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nie v tomto ročníku bude úspešnejšie ako v posledných dvoch sezónach.
(Pokračovanie na strane 13.)

Mestské noviny | 12. júl 2011

15

ŠPORT

U -15 v Dánsku na piatom mieste
FUTBAL – MLÁDEŽ

Starší žiaci - A FK Žiar nad Hronom (U-15) sa
zúčastnili medzinárodného turnaja v Dánsku a
zahanbiť sa rozhodne nedali. Získali množstvo
cenných skúseností a v medzinárodnej konfrontácii so severskými súpermi a vzornou reprezentáciou klubu v ťažkých zápasoch sa pričinili o pozitívnu propagáciu žiarskeho futbalu
a regiónu.
Norhalne Cup je medzinárodný turnaj s bohatou tradíciou, ktorý sa tento rok konal už 28.-krát.
Viac ako 500 mládežníckych družstiev z krajín ako
Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Holandsko, Rusko, Slovensko, Nemecko sa zúčastnilo na ostatnom
ročníku, ktorý sa uskutočnil 2.6. - 5.6. 2011. Hralo
sa na vyše 75 trávnatých ihriskách v severodánskom regióne Jammerbugt a s jeho organizáciou
pomáhalo vyše 1500 dobrovoľnkov z miestnych
futbalových klubov a škôl. Norhalne Cup je organizovaný pre rôzne vekové kategórie od 9-ročných,
po 17-ročných chlapcov a dievčatá a je rozdelený
na 2 časti. Jedna je určená pre profesionálne a druhá pre amatérske tímy.
Naši chlapci sa zúčastnili amatérskej časti vo vekovej kategórii do 15 rokov (U15 - hráči narodení
po 1.1.1996) spolu s ďalšími 9-timi družstvami. Hralo sa v dvoch základných skupinách po 5 družstiev,
kde sa stretol každý s každým. Zo skupín postupovali prvé dva tímy do finálovej skupiny, kde sa opäť
hralo každý s každým a určilo sa konečné poradie.
Nepostupujúce tímy (3.-5.miesto v základnej skupine) hrali v dvoch skupinách druhého kola v zložení 3A, 4B, 5A a 3B, 4A, 5B - opäť každý s každým.
Po ukočení druhého kola sa hral zápas o celkové
umiestnenie.
Hlavným cieľom nášej výpravy bolo získanie
nových cenných medzinárodných skúseností pre
hráčov FK, ktorí si svojími výkonmi v domácich
súťažiach už dokázali vybudovať určitý kredit.
Medzinárodná konfrontácia s družstvami hlavne
škandinávskych krajín, ale aj holandskej školy je
určite veľmi vzácna a v našich zemepisných šírkach
aj zriedkavá. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť, a
navyše sme získali obrovský bonus v podobe veľmi kvalitných a fyzicky náročných zápasov, aké sú
v našich súťažiach veľkou vzácnosťou. S výnimkou
posledného zápasu v skupine, ktorý sme absolútne
psychicky nezvládli, sme odohrali 6 veľmi ťažkých
a vyrovnaných zápasov, v ktorých o konečnom výsledku rozhodovali maličkosti.
Cesta do Dánska je dlhá, a preto sme vyrážali zo
Žiaru už 31.5.2011 o 17.00 z futbalového štadióna.
Po 22 hodinách cesty autobusom sme dorazili na
miesto určenia do malej obce Halvrimmen, v ktorej
sme boli ubytovaní. Na ihrisku miestneho FK sme
odohrali všetky zápasy. Večer po príchode, sme po
ubytovaní sa v miestnej škole absolvovali večernú
prechádzku a oboznámenie sa s prostredím futbalového štadióna.
Prvý deň turnaja 2. júna sme odohrali 2 zápasy
v základných skupinách. Naše výkony boli vo veľkej miere ovplyvnené únavou z dlhej cesty a neznalosti miestnych futbalových pomerov, čo sa aj
odrazilo na výsledkoch. Napriek prehrám boli výkony našich hráčov, a to hlavne v druhom zápase
na vysokej úrovni. Do druhého dňa sme vstupovali
s odhodlaním a skúsenosťami z predchádzajúceho
dňa pobiť sa o účasť vo finálovej skupine. Našim

prvým piatkovým súperom bol neskorší víťaz turnaja. Hoci sa takmer celý zápas odohrával medzi
šestnástkami a gólové príležitosti by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky, boli sme to opäť my,
kto odchádzal po najlepšom zápase turnaja smutní. V poslednom zápase skupiny sa prejavila naša
frustrácia z predchádzajúcich výsledkov a po zlom a
nekoncentrovanom výkone sme ho opäť prehrali a
skončili v skupine na poslednom mieste bez bodu.
Nakoľko nás v ten deň čakali ešte dva zápasy v skupine o 5. - 10. miesto, potrebovali sme nabrať sily,
a to hlavne psychické. Preto sme sa zbalili z ihriska a odišli do miesta nášho ubytovania, kde mali
hráči nariadený povinný odpočinok, ktorý aj naplno využili a ako sa hovorí „vyspali sa z toho“. Hráči
sa poučili z predchádzajúcich duelov a k dobrým
výkonom pridali aj psychickú odolnosť a siného
kolektívneho ducha, ktorý ich zdobí aj v domácich
súťažiach. Do konca turnaja už nedostali ani gól.
Vyhrali po dobrých kolektívnych výkonoch zvyšné
3 zápasy a skončili na celkovom 5. mieste.
Základná skupina
2.5.2011 o 09.30 hod.: FK Žiar nad Hronom - Asarums IF FK, SWE 0:2 (0:1)
2.5.2011 o 12.30 hod.: FK Žiar nad Hronom - TST, DAN 1:2 (0:0), gól: Gregáň
3.5.2011 o 09.45 hod.: FK Žiar nad Hronom - Sandnes Ulf, NOR 0:1 (0:1)
3.5.2011 o 11.15 hod.: FK Žiar nad Hronom - Vag
FK, NOR 0:3 (0:2)
2. kolo
3.5.2011 o 15.00 hod.: FK Žiar nad Hronom v.v. AS 80, HOL. 2:0 (0:0), góly: Tököly, Kolláti
3.5.2011 o 16.30 hod.: FK Žiar nad Hronom - Vag
FK, NOR 3:0 (0:0), g: Kolláti, Líška, Hric (11 m)
Zápas o 5. miesto

4.5.2011 o 10.30 hod.: FK Žiar nad Hronom Sonderso BK, DAN 1:0 (0:0), g: Tököly
Účinkovanie nášho tímu hlavne v základnej skupine bolo vo veľkej miere ovplyvnené nedostatočnou aklimatizáciou po dlhej ceste. Dôležité je, že
sme odohrali ťažké zápasy s kvalitnými súpermi,
získali mnoho skúseností a prejavila sa aj psychická sila kolektívu, ktorý sa dokázal pozbierať po
nepriaznivých výsledkoch. Aj napriek 4 prehrám
dokázali ťahať za jeden koniec, vzájomne sa podporiť a zastúpiť, čo im prinieslo odmenu vo forme
5. miesta a návštevy zábavného parku Farup Sommerland.
Všetci hráči si zaslúžia pochvalu za vzornú reprezentáciu klubu, mesta, svojich škôl, sponzorov a rodín. Ich spoločensko-športové správanie na ihrisku,
ako aj mimo neho bolo príkladné a medzi ostatnými účastníkmi turnaja aj výnimočné.
(fk)

Výprava FK Žiar nad Hronom na NORHALNE CUP 2011
Horný rad zľava: MUDr. Stanislav Šperka (lekár), Juraj Štefanovič (vedúci mužstva), Jaroslav Meliš, Richard
Tryzna, Adam Štefanovič, Róbert Hric (kapitán), Martin Kružlic, Miroslav Gregáň, Marek Pittner, Jozef Tököly,
Miloš Foltán, Ing. Radoslav Vanko (hlavný tréner), Mgr. Rastislav Štanga (manažér FK)
Dolný rad zľava: Peter Karvaš (tréner brankárov), Miroslav Líška, Milan Bilický, Karol Kružic, Róbert Henžel,
Matúš Sviržovský, Michal Murgač, Jakub Giláň. Peter Kolláti, Fedor Dúbravský, Róbert Osvaldt (asistent trénera), vpredu leží Róbert Henžel st. (kondičný tréner)
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Cyklisti s medailami z domácich majstrovstiev
CYKLISTIKA

Vrcholným podujatím sezóny 2011 boli
pre cyklistov MŠK Žiar nad Hronom Majstrovstvá Slovenskej republiky v cestnej cyklistike
mládeže, ktorých organizátorom bol domáci
žiarsky cyklistický klub.
V sobotu 2. júla bola v popoludňajších hodinách
odštartovaná časovka jednotlivcov na trati Lovča
– Dolná Ždaňa – Lovča. Preteky sa išli ako „Cena
Primátora mesta Žiar nad Hronom“. Kategórie
mladších žiakov, starších žiakov a kadetov absolvovali časovku na 10 km a kategória juniorov
na 20 km. Mladší žiaci v rámci ďalšieho kola Slovenského pohára nebojovali o majstrovské tituly, ale
o body do extraligy mládeže.
V chladnom a nepriaznivom počasí, ktoré pripomínalo skôr apríl, sa na trať vydali ako prví mladší
žiaci. Favoritom v tejto kategórii bol vedúci pretekár
priebežného poradia Slovenského pohára Matúš
Štoček z CyS Žilina. Ten na trati odviedol maximum
a časom 15:06 zaslúžene zvíťazil. Nádeje MŠK Žiar
nad Hronom obsadili: Matúš Valuška šieste, Juraj
Marcibál siedme, Jakub Varhaňovský ôsme, Matúš
Černek deviate a Adam Foltán jedenáste miesto.
V kategórii starších žiakov boli favoritmi domáci
Nicolas Jelža a Matej Truban, prvý a druhý pretekár v priebežnom hodnotení Slovenského pohára.
Obaja podali vynikajúci a vyrovnaný výkon. Majstrom republiky v časovke sa stal časom 14:25
Nicolas Jelža, striebro získal Matej Truban, ktorý
zaostal za klubovým spolujazdcom len o jednu
sekundu. Aj ostatní starší žiaci MŠK podali výborný
výkon a obsadili: Adrian Foltán piate, Filip Gašpar
siedme, Kristián Zimány ôsme, Matej Foltán trináste, Ján Gajdošík osemnáste a Henrich Hasch devätnáste miesto. V kategórii kadetov sa prekvapenie
nekonalo. Víťazstvo a titul Majstra republiky si
rekordným časom 12:40 odniesol favorizovaný David Zverko z MŠK Žiar nad Hronom, ktorý
„nadelil“ druhému Martinovi Dubeňovi z CyS Žilina
celú minútu. Vynikajúci výkon podal aj náš Juraj
Bellan, ktorý obsadil časom 13:42 piate miesto a
za bronzovým Holomkom z TJ Slávia ŠŠ Kellys Trenčín zaostal o necelé štyri sekundy.
V kategórii juniorov, ktorí absolvovali časovku
na 20 km si prvenstvo odniesol časom 26:26 Ľuboš

Majster republiky v časovke starší žiak
Nicolas Jelža a strieborný Matej Truban.
Malovec z Olympiku Trnava. Napriek maximálnemu
výkonu na trati sa nepodarilo jedinému zástupcovi
MŠK v tejto kategórii Dominikovi Zaťkovi dosiahnuť medailové umiestnenie. Časom 27:07 obsadil
nepopulárne štvrté miesto, ale za výkon na trati si
zaslúži uznanie.
V nedeľu 3. júla bola na programe mládežníckeho šampionátu druhá disciplína – cestné preteky
jednotlivcov o „Cenu Slovalca.“ Majstrovská trať
viedla členitým terénom z obce Lutila v smere
na Lovčicu – Trubín , časť Dérerov Mlyn, Janovu Lehotu, Kosorín, Slaskú do cieľa v Lutile. Aj v nedeľu
pretekali cyklisti v krajne nepriaznivom počasí.
Kategória mladších žiakov absolvovala preteky
na jeden okruh v celkovej dĺžke 23 km. Prvenstvo si
v tejto kategórii odniesol opäť Matúš Štoček z Cys
Žilina. Mladší žiaci MŠK obsadili: Matúš Valuška
siedme, Adam Foltán ôsme, Matúš Černek deviate,
Juraj Marcibál desiate a Jakub Varhaňovský jedenáste miesto.
Kategória starších žiakov absolvovala dva okruhy,
teda trať dlhú 46 km. Napriek početnému zastúpe-

niu vo vedúcej dvanásťčlennej skupine, nepodarilo
sa starším žiakom MŠK presadiť sa v záverečnom
špurte a obsadili: Kristián Zimány štvrté, Matej Truban piate, Nicolas Jelža ôsme, Filip Gašpar desiate,
Matej Foltán jedenáste a Adrian Foltán dvanáste
miesto. Ján Gajdošík a Henrich Hasch zaostali a obsadili sedemnáste a osemnáste miesto. Nečakaným
víťazom kategórie starších žiakov sa stal pretekár
ŽP Šport Podbrezová Pavol Kvietok.
V kategórii kadetov, ktorí absolvovali trať dlhú
69 km putoval titul Majstra Slovenska zásluhou
talentovaného Davida Zverka do Žiaru nad Hronom. Životný výkon podal kadet MŠK Juraj Bellan,
ktorý na trati hýril aktivitou a v záverečnom špurte
vybojoval bronz. Kategória juniorov absolvovala
štyri okruhy, teda 92 km. Víťazom tejto kategórie
sa prekvapujúco stal pretekár Cyklo-team Košice Michal Habera. Dominik Zaťko prišiel do cieľa
v hlavnej skupine a bol klasifikovaný na štrnástom
mieste.
Organizátorovi
mládežníckeho šampionátu
– Cyklistickému klubu MŠK Žiar nad Hronom – sa
podarilo zorganizovať pekné podujatie v okolí
Žiaru nad Hronom, ktoré sa zaobišlo bez pádov
a zranení. Prinieslo viacero vynikajúcich výkonov
a radosť z cyklistiky. Tento šampionát by však nebolo možné zorganizovať bez podpory sponzorov
a nadšencov cyklistiky. Cyklistický klub MŠK Žiar
nad Hronom touto cestou chce vyjadriť poďakovanie spoločnosti Slovalco, a. s. ako aj mestu Žiar
nad Hronom, PZ SR, Hasičskému zboru, Technickým službám mesta Žiar nad Hronom, obci Lovča
a Lutila, ako aj všetkým, ktorí sa pričinili o úspešné
zvládnutie Majstrovstiev Slovenska v cestnej cyklistike mládeže.
Ihneď po skončení šampionátu zasadala komisia
SZC, ktorá nominovala na Medzinárodné etapové
preteky v českých Lounoch v dňoch 8. až 10. júla
šesticu kadetov, ktorí budú pod vedením trénera
MŠK Žiar nad Hronom Františka Sitoru reprezentovať Slovenskú republiku. V nominácii je dvojica
Žiarčanov David Zverko a Juraj Bellan, pre ktorých
to bude zároveň záverečná príprava na Európsky
Olympijský festival mládeže v tureckom Trabzone.
(fs)

