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V tomto čísle:
TECHNICKÉ SLUŽBY, S. R. O.
SÚ NA ZIMU PRIPRAVENÉ

Nelegálna stavba musí z parku preč

Mestské Technické služby rozšírili v októbri
svoj vozový park. Nový traktor budú pracovníci využívať nielen počas zimnej sezóny, ale aj
v priebehu celého roka. Strana 3.
MESTO BUDE SKRÁŠĽOVAŤ
STOVKA NOVÝCH DREVÍN

Nové stromy a kríky pribudnú počas jesennej
výsadby na území celého mesta. Vysádzať sa
bude aj alej z jarabiny, ktorá bude krášliť Ulicu A.
Dubčeka. Viac informácií na strane 4.
BRIGÁDA NA ŠÁŠOVSKOM HRADE

STRANA 2

Až do marca 2013 potrvá projekt, ktorý je zameraný na odstraňovanie náletovej vegetácie
v predhradí Šášovského hradu a jeho blízkom
okolí. Prvá etapa projektu sa začala koncom
októbra. Ako prví sa do práce pustili aktivisti
zo Stredoslovenskej energetiky. Viac na 4. strane.
JUBILANTI OSLAVOVALI

Jubilanti spomedzi žiarskych seniorov sa stretli, aby spoločne oslávili 60., 70., 80. a 90. narodeniny. Na podujatie, ktoré pre ne každoročne
mesto pripravuje, dostalo pozvánku viac ako
480 oslávencov. Strana3.

STRANA 3

Žiarskym školákom varil
prominentný kuchár
Mestská knižnica Michala Chrásteka
je už znovu otvorená.
Nájdete ju v priestoroch MsKC.
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Nelegálna stavba v parku musí byť odstránená

Dagmar Szarvašová, Ivan Černaj a Martin Baláž
počas tlačovej besedy.
Stavebný úrad v Žiari nad Hronom vydal ešte
v auguste 2008 stavebníkovi Adrianovi Kaliakovi povolenie na stavbu letného bufetu v areáli Parku Štefana Moysesa, ktoré bolo v súlade
s platnou Úzmeno-plánovacou dokumentáciou
mesta. Namiesto bufetu však v parku vyrástol
rodinný dom.
Keďže sa stavba nerealizovala v súlade s vydaným
stavebným povolením a projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v stavebnom
konaní, stavebný úrad začal z vlastného podnetu
konanie o odstránení stavby. Následne na to v januári minulého roku nariadil stavebníkovi odstránenie stavby. Proti tomuto sa však stavebník odvolal na Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici,
ktorý v apríli tohto roku zrušil rozhodnutie žiarskeho Stavebného úradu a vec vrátil na nové konanie
a rozhodnutie.
V novom konaní Stavebný úrad v Žiari nad Hronom vydal v septembri minulého roku rozhodnutie
o odstránení časti stavby, ktorá bola zrealizovaná
v rozpore s vydaným povolením a určil podmienky
na jej odstránenie. Stavebník sa opäť odvolal a Krajský stavebný úrad zrušil v novembri 2010 rozhodnutie Stavebného úradu v Žiari z dôvodu, že nedostatočne uviedol rozsah odstránenia časti stavby
a znovu vrátil vec na nové konanie a rozhodnutie.
V ďalšom konaní stavebný úrad skúmal, či skutočné vyhotovenie stavby nie je v rozpore s verejným

záujmom, či zodpovedá hygienickým požiadavkám
na letný bufet a vyžiadal si stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Z jeho stanoviska vyplýva, že takto zrealizovanú stavbu rodinného
domu nie je možné dodatočne povoliť na stavbu
letného bufetu.
Stavba zatiaľ na katastri figuruje ako verejné
WC
Verejný záujem sa preukazuje súladom s ÚPD
a kladným stanoviskom dotknutých orgánov. Stavebný úrad mal teda dostatočne preukázaný rozpor s verejným záujmom a v máji tohto roku vydal
rozhodnutie, v ktorom podrobne uviedol, ktorá
časť stavby sa má odstrániť. Aj proti tomuto rozhodnutiu sa stavebník odvolal. Krajský stavebný
úrad 21. septembra 2011 zamietol odvolanie ako
neodôvodnené a napadnuté rozhodnutie potvrdil v celom rozsahu. Rozhodnutie KSÚ je konečné
a podľa správneho poriadku nie je možné podať
odvolanie, ale je preskúmateľné súdom.
Ivan Černaj, primátor mesta: „Krajský stavebný
úrad potvrdil v tejto veci rozhodnutie Stavebného
úradu mesta Žiar nad Hronom o odstránení stavby,
čomu som veľmi rád, pretože potvrdil, že zákony by
mali platiť naozaj pre všetkých. A my sme v tomto
nekompromisní. Je to definitívne, konečné rozhodnutie, voči ktorému sa stavebník nemôže odvolať.
Je to veľmi dobrý signál smerom k verejnosti, že
k čiernym stavbám treba byť nekompromisní.“
Stavbu tak bude potrebné dať takého stavu, aby
bola v súlade s vydaným stavebným rozhodnutím.
Keďže stavebník s mestom nekomunikuje, primátor nevedel povedať, či bude konať v zmysle rozhodnutia a dá stavbu do pôvodného stavu. „V prípade, že nedá podanie na súd a stavbu neodstráni,
tak sa mesto obráti na súd, pretože v tej chvíli začne
páchať trestný čin. Súd potom môže nariadiť odstránenie stavby, alebo zakročiť iným spôsobom,“
dodal primátor.
Podľa Dagmar Szarvašovej, vedúcej Stavebného
úradu v Žiari nad Hronom, Adrian Kaliak musí zbúrať tú časť stavby, ktorá bola v rozpore s vydaným
stavebným povolením a projektovou dokumentá-

ciou overenou stavebným úradom v stavebnom
konaní. „Odstrániť treba garáž, ktorá má slúžiť ako
prístrešok pre plasty, celú prístavbu, ktorú v časti
dvora zrealizoval – odstrániť ju musí kompletne celú aj so suterénom a časť terasy, pretože ju
urobil väčšiu ako mal,“ špecifikovala Szarvašová
a dodala: „Predložená projektová dokumentácia
hovorí o tom, že je to rodinný dom. Stavebník dodatočne chcel, aby sme mu stavbu schválili ako
rodinný dom, tomu sme však nevyhoveli, pretože
by to bolo v rozpore s verejným záujmom. Stavbu
nebude môcť stavebník nikdy využívať ako rodinný
dom, pokiaľ je platná táto Územno-plánovacia dokumentácia mesta.“
Podľa VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom č. 1/2009 na pozemkoch v parku nie je možné stavať objekty určené
na bývanie. Adrián Kaliak získal stavebné povolenie na základe žiadosti, v ktorej odôvodnil, že
na pozemku vybuduje relaxačné oddychové centrum s občerstvením. V rodinnom dome, ktorý si
postavil nelegálne, bývať nemôže. Keďže neskolaudovanú stavbu nie je možné obývať, porušil by tým
stavebný zákon.
Ako sa vyjadril právny zástupca Adriána Kaliaka,
rozhodnutie Krajského stavebného úradu jeho
klient akceptuje a v predmetnej veci zvažuje, že sa
ešte obráti na súd.
(li)

Nelegálna stavba rodinného domu v parku.

Ďalšie zmeny v uliciach Žiaru
Od pondelka 24. októbra je možné úplné
parkovanie osobných motorových vozidiel
na chodníku na Svitavskej ulici. Mesto verí, že
to pomôže odbremeniť vedľajšie ulice Vansovej,
Hurbanovej, Novomeského a parkoviska na Svitavskej.
Zóna zákazu státia pribudla aj na uliciach z oboch
strán Domu kultúry. Okrem vozidiel zásobovania
tu môžu autá stáť iba na vyznačených parkovacích
miestach. Ako vysvetlil Miloslav Baranec z Odboru
správy majetku mesta, týmto krokom sa podarí
ochrániť prebiehajúcu devastáciu chodníka a dosiahne sa lepšia priechodnosť vozidiel v premávke.
Spustená bola aj jednosmerná premávka na ceste
medzi ulicami M. Chrásteka a Dr. Janského popri

kostole. „Osobné autá budú mať umožnené parkovať popri plote základnej školy, ale nie na strane kostola a garáží. Vjazd do jednosmerky bude
od Ul. M. Chrásteka,“ spresnil Miloslav Baranec.
V súčasnosti tiež prebiehajú stavebné práce
na Ul. J. Kráľa v križovatke s Ul. M. Benku, ktoré sú
predpokladom pre rozšírenie parkovacích kapacít.
Dôjde tu ku zmene spôsobu parkovania z kolmého a
pozdĺžneho na šikmé. Ulica bude po Ul. A. Štefanku
jednosmerná, pričom vjazd bude od Ul. M. Benku.
Smeru jazdy bude preto prispôsobené aj šikmé
parkovanie. Ku podobným stavebným úpravám
dôjde aj v križovatke s Ul. A. Štefanku. Všetky práce
realizujú pracovníci Technických služieb, s. r. o. Žiar
nad Hronom.
(li)

Práce na rozširovaní parkovacích miest.
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Mestské Technické služby kúpili nový traktor
Mestská spoločnosť Technické služby,
s. r. o., ktorá v Žiari nad Hronom zabezpečuje
zimnú údržbu, sa aktuálne pripravuje na príchod zimy.
Peter Antal, konateľ spoločnosti: „Nechceme ponechať nič na náhodu, zima nás nesmie prekvapiť. Preto sme doplnili zásoby materiálov, ktorými
budeme posýpať komunikácie, robíme potrebnú
údržbu na mechanizmoch, ktoré budú zmierňovať
následky zimy a techniku na zimnú údržbu aj dopĺňame.“
Najnovším úlovkom do vozového parku technických služieb je multifunkčný traktor s čelným
nakladačom. Nový mechanizmus sa bude využívať
celoročne, čiže aj pri zimnej údržbe. „V zime na ňom
vymeníme nakladač za radlicu a na zadnú nápravu
doplníme sypač. Takto získame nový plnohodnotne vybavený mechanizmus, ktorý bude odhŕňať
napadnutý sneh, a zároveň posýpať komunikácie,“
vysvetľuje Antal.
Mimo zimnej sezóny sa nový traktor využije
pri kosení mesta či ošetrovaní drevín. Dokáže nakladať pokosenú trávu, seno či opílené konáre.
Kúpa nového mechanizmu vyšla mestskú eseročku 61-tisíc eur. Časť sumy bola použitá z vlastných
zdrojov, časť je financovaná lízingom. „Pri nástupe
do funkcie konateľa Technických služieb, s. r. o. som
medzi hlavné ciele definoval finančnú konsolidáciu
spoločnosti a obnovu strojového parku, ktorý bol
v katastrofálnom stave,“ informuje ďalej Peter Antal

a dodáva: „Od júna sme kúpili dve menšie nákladné
autá a spomínaný traktor. Napriek tomu, od vlastníka, čiže mesta Žiar nad Hronom, sme nepotrebovali ani euro, všetko financujeme buď z pohľadávok,
ktoré sme vymohli, alebo prostredníctvom lízingu,
ktorý sme schopní splácať z našich tržieb. Firmu sa
nám darí ozdravovať, preto verím, že v horizonte
dvoch rokov budú Technické služby, s. r. o. vzorovým príkladom fungujúcej mestskej spoločnosti,
ktorá nielenže kvalitne pracuje v prospech mesta,
ale zároveň preň tvorí aj zisk.“
Technické služby sa už pripravujú aj na zimné
obdobie. Ako povedal Peter Antal, posypový materiál je nakúpený a uložený v sklade. „V najbližších
dňoch by sme mali dostať na nový traktor aj sypač
a prednú radlicu. Približne 90 percent strojov, ktoré
sa v technických službách využívajú na zimnú údržbu, je v takom stave, že keď by už teraz začalo snežiť, my sme na zimu pripravení,“ dodal na záver. (r)

Ľudské cesty

Seniori - Optimisti.
Poslednú októbrovú stredu pripravilo mesto
Žiar nad Hronom v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom podujatie pre jubilantov z mesta. Pozvánky dostalo 481 Žiarčanov.
Každoročne sa na podujatie pozývajú 60, 70, 80
a 90-roční jubilanti z nášho mesta. Tento rok bol
pre nich pripravený program pod názvom Ľudské cesty. Oslavu životného jubilea prítomným
spríjemnili speváci Seniori – Optimisti, tanečníci
Seniori – Optimisti, Barbora Tužinská z Domova
dôchodcov a Domova sociálnych služieb, žiačky
zo Základnej školy na Ul. Dr. Janského, deti z Materskej školy – elokovanej triedy na Ul. Rázusovej
a tanečný odbor ZUŠ Zity Strnadovej – Parákovej. Hudobným hosťom programu bola legenda
slovenského kabaretu, textárka a speváčka Maja
Velšicová. Po slávnostnej časti bola pre seniorov
pripravená tanečná zábava s hudobnou skupinou
Akropola.
(li)

Školákom varil uznávaný kuchár
V utorok 18. októbra varil žiakom
v Základnej škole na
Jilemnického ulici
Marcel Ihnačák, prominentný slovenský
šéfkuchár, ktorý varil kedysi aj v reštaurácii známeho Jamieho Olivera a bol i
jeho zástupcom.
Variť pomáhal aj primátor. V rámci Svetového
dňa výživy bolo pre všetkých pracovníkov školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
pripravená akcia, kedy pre školákov varil Marcel
Ihnačák spolu s primátorom Ivanom Černajom. Recepty si vyberali sami, za pomoci kuchárok, ktoré
sa počas dňa varenia zúčastnili. Dana Štefanková,
metodička pre školské stravovanie: „Celé podujatie organizovalo mesto, odbor školstva a športu.
Priestory kuchyne na „Štvorke“ boli vybrané z toho
dôvodu, že práve na tejto škole je najmenší počet
stravníkov, a tak sa to organizačne i priestorovo
dalo najlepšie zvládnuť práve tu.“ Ukrátené však
neboli ani kuchárky z ostatných zariadení, pretože počas dňa sa vystriedali v kuchyni aj ony. „I keď
akcia bola určená predovšetkým zamestnancom
školských jedální, ukrátené neboli ani deti, pretože
práve oni boli hlavnými ochutnávačmi. Možno to
bola jednorazová akcia a možno budeme v niečom
podobnom pokračovať i v budúcnosti. Jednoznačne to však stálo za to vyskúšať,“ dodala Dana Štefanková.
Ruku k dielu priložil aj primátor Černaj, ktorý
si založil kuchársku zásteru a pridal sa ku kuchárom a kuchárkam. „Od rána od siedmej som spolu

so všetkými varil, zúčastnil som sa celého varenia
a dá sa povedať, že som bol pomocným kuchárom.
Krájal som mrkvu, petržlen, cesnak, pripravoval
som polievku. Plnil som aj mafiny, takže výtvory,
ktoré deti dostali, boli aj mojou prácou. Dúfam,
že mi odpustia, že každý vyzeral inak,“ povedal
so smiechom primátor. Ako ďalej dodal, na tomto
motivačnom stretnutí Marcel Ihnačák zistil, aké je
to variť v školskej jedálni, čo sú to normy a mal tiež
možnosť vidieť rozdiely medzi reštauráciou a takouto kuchyňou. „Pre naše kuchárky bolo určite
motivačné, keď videli ako pracuje a varí špičkový
kuchár na svetovej úrovni,“ dodal. I keď išlo o prvé
ročník takéhoto podujatia, žiarsky primátor verí,
že podobné motivačné aktivity budú mať v meste
svoju tradíciu.
Menu pripravené na taliansky štýl
Ako menu si kuchársky tím pre deti pripravil cícerovú polievku, pečené bravčové stehno s omáčkou
a zemiaky na rozmaríne s cesnakom. „Prišiel som
na pozvanie primátora, s ktorým sa poznám roky
a o ktorom môžem prezradiť, že je to gurmán, ktorého zaujíma varenie. Je to môj žiak a spoločne sme
sa zúčastnili viacerých kurzov o varení,“ povedal
na úvod Marcel Ihnačák a vzápätí dodal, že v školskej kuchyni nerobili žiadne pokusy. Pri varení
spolupracovali s kuchárkami, ktoré dlhodobo varia
pre deti. „Chceli sme ich dobiť energiou a dosiahnuť, aby ich varenie bavilo. Hlavne som prišiel preto, lebo dovtedy som nikdy v podobnom zariadení
nevaril. Zaujímalo ma, ako sa varí pre deti.“ Spomínané menu pripravoval na taliansky štýl, pretože
ako podotkol, taliansku kuchyňu má veľmi rád,
lebo sa v nej varí rýchlo, jednoducho a všetko sa
robí z čerstvých surovín, na čom bolo založené aj
varenie pre žiarskych školákov. „Primátor pripravo-
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val čokoládové mafiny. Prvé mu trochu prekypeli,
ale tie ďalšie už boli veľmi dobré. Deti určite nemali
voči tomu žiadne výhrady.“ Neštandardné bolo pre
Marcela Ihnačáka aj zloženie tímu, v ktorom varil.
„Varil som viac-menej iba s kuchárkami, čo už dnes
nie je zvykom. Ja mám napríklad v hoteli 20 kuchárov a z toho sú iba dve ženy.“ Okrem toho priznal, že
varenie pre detských stravníkov si vyžaduje iné dochucovanie. „Jedlo treba dochucovať s citom a dotiahnuť ho tak, aby už konzument nemusel siahať
napríklad po soli. Pre deti je dochucovanie striedmejšie, dbali sme na to, aby nebolo výrazné, príliš
korenisté, ale aby bolo akurát. Určite sú zvyknuté
na domácu stravu, kde im rodičia varia na mieru.
Deťom väčšinou nechutí, keď sú jedlá veľmi pikantné, preto je potrebné dávať na to pozor. Základ pri
varení pre dospelých a pre deti je však rovnaký,“ dodal na záver skúsený kuchár.
(li)

Špeciality Marcela Ihnačáka školákom chutili.
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V meste pribudne viac ako 130 nových drevín

Dreviny sú pripravené k vysádzaniu.
V rámci náhradnej výsadby za výruby starých
stromov, ktoré realizovalo mesto pri revitalizácii námestia, sa na území Žiaru nad Hronom vysádzajú nové dreviny.
Nové stromy a okrasné kríky pribudnú na Pod
vrškoch, na uliciach Hviezdoslavovej, Dr. Janského, A. Dubčeka a Rázusovej a tiež pri detských ihriskách Vetrík a Guliver. Ako nás informovala Marcela Gendiarová z Odboru životného prostredia,
na Ulici A. Dubčeka sa vysadí jarabina vtáčia. „Kedysi túto ulicu tvorila jarabinová alej, čo chceme
znovu obnoviť. V tejto časti mesta je pomerne vyťažená cesta, produkuje sa v jej blízkosti veľa prachu
a práve jarabina je vhodná drevina na zachytávanie
prachu. Jarabina je nenáročná na pôdu a tiež je
odolná voči stresovým faktorom, ako je napríklad
zasolenie v zime,“ spresnila odborníčka na zeleň.
Stará alej sa odstránila aj z toho dôvodu, že tieto
stromy sú krátkoveké a postupne začali odumierať
práve vplyvom spomínaných faktorov. Výsadbu
jarabiny vtáčej bude realizovať spoločnosť Delta
Trade v spolupráci s Technickými službami, s. r. o.
Do aleje na tejto ulici tak pribudne viac ako 60 nových drevín. Delta Trade vysadí aj osem líp striebristých v kruhovej časti námestia. Tieto stromy už
budú mať väčší obvod kmeňa.

Stromové aleje aj na sídlisku Pod vršky
Okrasná čerešňa pribudne na detskom ihrisku
Guliver. Nahradí tak pôvodnú, ktorú je potrebné
odstrániť z dôvodu napadnutia chorobou. Ďalším
ihriskom, pri ktorom bude nová zeleň, je Vetrík.
„Na detskom ihrisku Vetrík je pomerne veterno.
Preto sme sa rozhodli vysadiť tam tri listnaté stromy. V lete si tak mamičky budú mať kde sadnúť do
tieňa,“ odôvodnila ďalej Marcela Gendiarová.
V minulom čísle sme vás informovali o výrube líp
v Parku Štefana Moysesa. Aj tie však budú nahradené novými drevinami. „V parku vysadíme štyri lipy,
ktoré už budú mať väčší obvod kmeňa.“
Nové stromy pribudnú aj za materskou školou
na Rázusovej ulici na Etape. Keďže sem pred časom
mesto osadilo nové detské herné prvky, aj sem sa
vysadí niekoľko listnáčov. Ďalšie budú na Hviezdoslavovej ulici. Okolo detského ihriska Terezka,
ktoré je na Pod vrškoch, bude doplnená lipová alej.
Vo vnútrobloku Pod Donátom sa do aleje pre zmenu vysadia okrasné hrušky.
„Na Ulici Dr. Janského sa musel odstrániť globózny javor, ktorý bol napadnutý hubou. Začala mu vyschýnať koruna, takže na jeho miesto pribudne tiež
ďalšia zeleň. Do ďalšieho vnútrobloku, na Námestí
Matice slovenskej, sa vysadí živý plot. Oddelí sa tak
zelená časť od betónového parkoviska,“ spresnila
Gendiarová.
Spolu sa v meste v tomto jesennom období vysadí viac ako 130 kusov rôznych drevín. Polovicu
z nich pritom tvoria stromy a polovicu okrasné kry.
„S výsadbou sme už začali. Ukončíme ju v priebehu novembra,“ konkretizovala Marcela Gendiarová
a dodala, že všetky vysadené stromy budú vzrastlé,
s obvodmi kmeňov 12 až 14 cm. Lipy v parku budú
mať dokonca obvod kmeňa ešte väčší – 20 až 25
cm.
Okrem stromov, ktoré vysadí Delta Trade, sa nová
výsadba v meste realizuje z finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.
(li)

Stredoslovenská energetika
pomáhala
na Šášovskom hrade
V piatok 21. októbra sa na Šášovskom hrade
uskutočnila prvá etapa projektu, ktorého cieľom je odstráneniť náletovú vegetáciu v predhradí hradu a jeho blízkom okolí. Aktivisti chcú
týmto krokom zabrániť poškodzovaniu hradných múrov týmito náletmi, ale tiež zvýrazniť
siluety hradu. Tejto činnosti sa ako prví ujali
v rámci svojej filantropickej aktivity zamestnanci Stredoslovenskej energetiky, ktorých väčšina
prišla zo Žiliny. Dvadsaťštyri brigádnikov pracovalo od ranných do poobedňajších hodín
v predhradí hradu a pred severným palácom
najmä ručnými pílami, sekerami a záhradnými nožnicami. Zamestnanci Stredoslovenskej
energetiky vykonali v tento deň kus zaslúžilej
práce, za ktorú im patrí veľké poďakovanie, pričom sa spoločnosť rozhodla pomôcť Združeniu
na záchranu hradu Šášov aj finančne. Projekt
odstraňovania náletovej vegetácie je naplánovaný do marca roku 2013. Rastislav Uhrovič

Čierne skládky naše každodenné
Aj napriek tomu, že tematikou čiernych skládok
sa v mestských novinách
zaoberáme pomerne často, nachádzame v našom
meste stále nové lokality.
Okrem toho, že tieto skládky kazia vzhľad prostredia,
môžu obsahovať aj nebezpečné odpady, ktoré zaťažujú alebo ohrozujú životné prostredie a, samozrejme, sú bezprostredným rizikom pre ľudí.
V poslednom období sa nám hromadia podnety
od občanov na nelegálne ukladanie odpadu, tiež
pri pravidelnej kontrolnej činnosti pracovníkov
Odboru životného prostredia nachádzame väčšie
množstvo čiernych skládok. Pritom nedávno sa
uskutočnili Dni jesennej čistoty. Ako keby niektorí
naši občania nestihli využiť, alebo vôbec nevyužili dvakrát v roku možnosť zbaviť sa objemného
odpadu počas dní čistoty a zbavujú sa ho nelegálnou cestou. Len za ostatný týždeň sa vykonalo
v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi čistenie
čiernych skládok v nasledovných lokalitách: v okolí
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Jadranov – kde sa čierne skládky vyskytujú opakovane, Ulica Hutníkov – hlavne v okolí garáží, vstup
do mestskej časti Šášovské Podhradie, ako aj iné
lokality. Prevažne sa tu nachádzal drobný stavebný odpad, objemný odpad (sanita, postele, matrace a pod.), šatstvo, pneumatiky a elektroodpad.
V spolupráci s Mestskou políciou Žiar nad Hronom
sa nám darí zisťovať pôvodcov čiernych skládok,
na odhaľovanie pôvodcov slúži aj kamerový monitorovací systém MsP. Mesto Žiar nad Hronom ročne
vynakladá nemalé prostriedky na likvidáciu odpadu z čiernych skládok. Niektoré lokality, napríklad
odpočívadlá a malé parkoviská pri hlavnej ceste, sú
akoby v ústraní a niektorí naši spoluobčania (nielen
zo Žiaru nad Hronom) to využívajú na zbavovanie
sa vecí, ktoré nepotrebujú. Výnimkou nie je ani skutočnosť, že množstvo odpadu končí v rieke Hron.
Do svedomia by si mali preto vstúpiť všetci, ktorí
týmto spôsobom porušujú zákon a znečisťujú naše
mesto.
Na obrázku čistenie čiernych skládok na vstupe
do mestskej časti Šášovské Podhradie dňa 21. októbra, keď sa vyzbieralo 25 vriec opusteného odpadu.
OŽP
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Kaplnka pod Šibeničným vrchom oslavuje 300 rokov
Napriek tomu, že popri Kaplnke navštívenia Panny
Márie na Skalke chodíme veľmi často, zrejme málokto
si uvedomuje, že tento rok dovŕšila tristo rokov. Ku
vzniku kaplnky sa viažu rôzne legendy. Jedna hovorí, že ju dal postaviť svätokrížsky farár František Hajnovič v rokoch 1709 – 1711 po návrate z kuruckého
zajatia v Haliči, do ktorého upadol za protestovanie
proti drancovaniu obyvateľstva Rákocziho vojskom
v rokoch 1703 až 1706. Ďalšia verzia je, že sa Hajnovičovi splašil kôň na Šibeničnom vrchu a zastal tesne na
hrane rokliny, preto dal vystavať svätyňu Panne Márii ako vďaku za záchranu svojho života. Avšak podľa
kázne Michala Chrásteka z roku 1882 (ktorá vyšla v Literárnych listoch v prílohe Kazateľňa) pri príležitosti
posvätenia obnovenej kaplnky, bola v okolí Svätého
Kríža v rokoch 1709 a 1710 rozšírená morová epidémia. Z vďaky za to, že sa jej Sv. Kríž vyhol, vybudoval
farár Hajnovič kaplnku navštívenia Panny Márie. Isté
však je, že táto volivná (ďakovná) modlitebňa je zasvätená Panne Márii ako prejav vďaky a úcty. V minulosti
sa v nej konali trikrát do roka verejné sväté omše a počas celého roku slúžila ľudom ako miesto, kde mohli

prosiť o rôzne milosti. Michal Chrástek, ktorý pôsobil
vo Svätom Kríži, ju veľmi rád navštevoval a slúžil v nej
sväté omše. Na chválu Panny Márie pri spomínanej
príležitosti posvätenia kaplnky v roku 1882 zložil
hymnu „Skalko vŕšku spanilý, Venovaný Márii!“, ktorá
sa spievala pri každej bohoslužbe na Skalke. Zaujímavosťou je, že v časoch socializmu sa vraj využívala aj
na tajné krstenie detí, keďže vtedajší režim zakazoval
akékoľvek cirkevné obrady členom Československej
komunistickej strany. Kaplnka bola od svojho vzniku
dvakrát rekonštruovaná, v rokoch 1882 a 1995. Dnes
by opäť potrebovala zrenovovať, vandali a zlodeji
zanechali za sebou zničené steny a dvere. Našťastie,
sochu Madony, ktorá bola objavená v kaplnke v roku
1967, sa podarilo zachrániť pred ukradnutím a dnes je
vystavená v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.
Od roku 1995 sa vôbec nevyužíva, iba pustne a chátra.
Budúci rok plánuje mesto vybudovať poznávací chodník ku kaplnke. Ten ponúkne obyvateľom Žiaru a jeho
okolia jednak trasu vhodnú na turistiku, ale aj miesto,
kde sa budú môcť preniesť do minulosti Sv. Kríža
a spoznať kúsok z našej histórie. Zuzana Čerťaská

Deti vyjadrili svoju úctu a lásku starým rodičom
Centrum voľného času pripravilo v utorok
25. októbra už VII. ročník vlastnej autorskej literárno-výtvarnej súťaže pod názvom Mám svojich
starkých veľmi rád. Podujatie bolo venované
starým rodičom pri príležitosti mesiaca októbra, ktorý je mesiacom úcty k starším. Do súťaže
sa zapojili žiaci základných škôl v okrese Žiar
nad Hronom a Gymnázia M. Rúfusa v Žiari nad
Hronom. Do literárnej časti súťaže bolo prihlásených 127 prác. Odbornú porotu tvorili Alžbeta Melichová, Helena Žňavová, Natália Novotná
a Henrieta Belicová. Do výtvarnej súťaže bolo
prihlásených 154 prác žiakov I. a II. stupňa ZŠ,
hodnotených bolo 114 prác. Výtvarnú porotu
tvorili Mechtilda Mlinkovičová a Miroslava Žiaková. Poďakovanie patrí všetkým členom poroty, ktorí bez nároku na finančné ohodnotenie

vo svojom voľnom čase vyhodnotili celkom 241
výtvarných i literárnych prác.
Podujatia sa zúčastnili víťazi všetkých kategórií
a pozvanie prijali aj starí rodičia, ktorým možno
prvýkrát v živote dokázali vnúčatká nahlas vyjadriť slovami to, čo k ním cítia, ako si ich vážia, ako ich
milujú. Víťazné práce v poézii a próze deti predniesli priamo svojmu starkému alebo starkej a slzy
v očiach vyjadrili vzájomnú úctu, lásku i hrdosť
na svoje vnúčatá. Poslaním tejto súťaže je dať
deťom i starým rodičom možnosť prejaviť svoje
vzájomné city, a zároveň svojou tvorbou získať
príležitosť porovnať si svoj talent vo výtvarnej
oblasti, ale aj v písaní vlastných veršov. Centrum
voľného času sa teší, že si táto súťaž našla priazeň
a každý rok sa záujem a počet súťažiacich zvyšuje.
Miroslava Žiaková

Remeselníčkou roka
je Blažena Kriváková
Vidiecky parlament na Slovensku vyhlásil
v piatok 14. októbra v Revúcej
výsledky súťaže
Vidiecka žena
roka a Líderka
roka 2011. Naše
mesto na súťaži
reprezentovala
drotárka Blažena Kriváková.
V jednotlivých kategóriách bolo nominovaných 33 žien, ktorým porota udelila ceny
v piatich kategóriách: žena aktivistka, politička,
podnikateľka, lesníčka a remeselníčka. Titul Remeselníčky roka nakoniec putoval do rúk Žiarčanky Blaženy Krivákovej.
Blažena Kriváková je bývala chemička – laborantka, ktorá sa už dlhé roky zaoberá tradičným drotárstvom a v súčasnosti aj modernou
tvorbou drôtených šperkov. Učí tiež záujemcov
v kurzoch v ÚĽUV-e v Banskej Bystrici. Úzko
spolupracuje zo žiarskym Pohronským osvetovým strediskom a Mestským kultúrnym
centrom, a to pri rôznych školiteľských a tvorivých voľnočasových podujatiach. Pravidelne už niekoľko rokov navštevuje Sympózium
drotárov na Budatínskom zámku pri Žiline
a naše mesto reprezentuje i za hranicami na
rôznych tradičných jarmokoch, napríklad
na tradičnom bavorskom jarmoku v Nemecku.
S jej jedinečnou autorskou tvorbou sa môžeme
stretnúť aj v najnovších publikáciách o drotárstve. V poslednom období sa zúčastnila medzinárodnej výstavy Tradičná hračka, ktorú organizuje Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín
v spolupráci s Regionalnym ośrodek kultury
v Bielsko-Biala v Poľsku.
HS

„DVOJKA“ POKRAČUJE V MODERNÝCH TRENDOCH VYUČOVANIA

Zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika sa už mesiac ozýva detský krik, čo je neklamný dôkaz toho,
že školský rok je už v plnom prúde.
„Dvojka“ je už niekoľko rokov známa aktivitami,
ktoré sú veľmi zaujímavé a atraktívne. Škola disponuje 159 počítačmi, 11 interaktívnymi tabuľami
a 14 dataprojektormi, vďaka ktorým je učenie zaujímavejšie. Okrem nadštandardného materiálnotechnického vybavenia, ktorým sa môže pochváliť
iba máloktorá škola na Slovensku, je už od 1. ročníka vypracovaný školský vzdelávací program spoločensko-vedných predmetov – anglický jazyk.
Žiaci z „Dvojky“ sú zapojení do veľkého množstva
projektov, ktoré podporujú ich tvorivosť, myslenie
a prezentačné schopnosti, vďaka ktorým škola získava nemalé finančné prostriedky na doplnenie
učebných pomôcok. Toto všetko a úspechy žiakov
v olympiádach, ktorí už niekoľko rokov nemajú rovnocenných súperov, zabezpečili „Dvojke“ titul TOP
škola. Keďže sme moderná škola, ktorá sa snaží držať krok s Európou a byť pre žiakov a rodičov stále
príťažlivá, zaviedli sme do vyučovacieho procesu
niekoľko noviniek.
Ako prvé treba spomenúť zapojenie sa do projektu BRIDGE the CULTURES, ktorého poslaním
je vytvorenie medzinárodného vzdelávacieho

prostredia a novej interaktívnej formy vzdelávania
s cieľom zvýšiť záujem žiakov o globálne problémy.
Zároveň ide o príležitosť pre školu v rámci regiónu
zúčastniť sa medzinárodného projektu, ktorý prinesie nové nápady do vyučovacieho procesu pre
samotných vyučujúcich.
Pokračuje vyučovanie prostredníctvom Skype
a projekt Tenis do škôl
V tomto školskom roku sa pokúsime o uvedenie
Teleprojektu so základnou školou v Zlatých Moravciach, čím chceme priblížiť žiakom oba regióny s ich
ľudovými tradíciami, viesť ich k uvedomovaniu si
vlastných spoločenských, kultúrnych, historických
a prírodných hodnôt. Cieľom je rozvíjať u žiakov
zručnosti v práci s informáciami v sieti WWW, ako je
vyhľadávanie, spracúvanie a uverejňovanie.
Nemenej dôležitou súčasťou inovačného prístupu vo vzdelávaní je on-line vyučovanie cez SKYPE,
ktoré bolo pokusne zavedené na prvom stupni.
Tento spôsob vyučovania mal veľký úspech u detí,
ktoré sa pre chorobu nemohli priamo zúčastniť
vyučovania a taktiež je podporovaný aj rodičmi.
„Dvojka“ aj v tomto školskom roku pokračuje vo
vybraných triedach v projekte Tenis do škôl. V mesiacoch september a október mali možnosť držať
tenisové rakety a loptičky žiaci prvých ročníkov.
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Sme radi, že máme na škole dve pedagogičky, ktoré úspešne absolvovali školenie, ktoré bolo zamerané na organizáciu hodín telesnej výchovy, ktoré
sú orientované na tenis.
Keďže nám nie je ľahostajná bezpečnosť našich
žiakov pri používaní internetu a mobilných telefónov, rozbehol sa aj v minulom školskom roku
projekt Kyberšikanovanie. Jeho cieľom je naučiť
žiakov ako používať moderné technológie bezpečne a zodpovedne. Ponúknuť žiakom možnosti ako
sa chrániť pred ohrozeniami a kam sa môžu obrátiť o pomoc hravou činnosťou (formou rozprávok,
hrami a doplnkovými aktivitami).
Spomenúť treba aj aktívnu prácu školského parlamentu, ktorý svojimi zaujímavými aktivitami spríjemňuje život všetkých žiakov a učiteľov na „Dvojke“. Za všetky spomenieme očakávanú Šarkaniádu,
ktorou sa rozlúčime s jeseňou.
Mgr. Ľubica Baranová,
poverená vedením školy
V minulom čísle Mestských novín bol chybou
redakčného škriatka uverejnený nesprávny
článok, ktorý sa venoval novinkám v Základnej
škole na Ul. M. R. Štefánika. Čitateľom a Mgr.
Ľubici Baranovej sa touto cestou ospravedlňujeme a prinášame správnu verziu článku.
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Bocciu si v Žiari zahral aj majster Slovenska

Zľava Tomáš Kráľ, Anna Vasarábová
a Ľuboš Debnár.
Občianske združenie Okáčik zorganizovalo
v sobotu 15. októbra športový turnaj v bocci, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu Svet
s tebou ma baví podporeného z fondu Hodina
deťom.
Účasť na turnaji prijali aj športoví priatelia z klubov v Martine, Zvolene, Tlmáč, Ban-

Jablkový deň
V posledných rokoch sa veľa hovorí o zdravej výžive a stravovaní. Je prirodzené, že rodičia chcú, aby
ich ratolesti konzumovali zdravé jedlá a dostatok
ovocia a zeleniny. No čím viac im to prízvukujeme,
tým menej o to naše deti javia záujem. Zakázané
ovocie predsa chutí najviac, a tak nečudo, že deti
by najradšej jedli sladkosti či fast-foodové špeciality. Aby sme nenásilne podporili u detí pozitívny
vzťah k ovociu a zelenine, môžeme na tento účel
využiť rôzne zaujímavé aktivity. Preto sme v Materskej škole – elokovaná trieda na Sládkovičovej ulici
zorganizovali Jabĺčkový deň. Deti prišli oblečené
v tento deň vo farbách jablka a priniesli si z domu

skej Bystrice a Ľubietove . Všetci sa tešili, že
do súťaže sa prihlásil aj majster Slovenska v bocii a
účastník svetových pohárov, člen národného reprezentačného tímu Tomáš Kráľ z Banskej Bystrice. Bolo
to ojedinelé podujatie svojho druhu, kedy zdravotne znevýhodnené deti súťažili v priamom strete s
ich zdravými rovesníkmi. Aj tento turnaj sleduje
hlavný cieľ projektu Svet s tebou ma baví – dáva
priestor pre začlenenie zdravotne znevýhodnených
detí do kolektívu ich rovesníkov, pomáha zvyšovať
ich sebavedomie a priebojnosť. Víťazi turnaja boli
odmenení trofejami a všetci účastníci medailami.
Výsledky:1. miesto Tomáš Kráľ, Banská Bystrica,
2. miesto Anna Vasarábová, Tlmače a 3. miesto Ľuboš Debnár, Ľubietová.
Zo zdravých detí sa najlepšie umiestnila
na 4. mieste Dianka Šramková zo Žiaru nad Hronom. Ďakujeme všetkým, ktorý nám pomohli
podujatie zorganizovať.
Ľubica Mokrošová,
predsedkyňa OZ Okáčik Žiar nad Hronom
jedno jabĺčko, prípadne jablkový produkt. Na slávnostne vyzdobených stoloch nechýbali okrem
jabĺk jablkové koláčiky, jablkový džús, výživa, sušené jablká a mnoho iných dobrôt. Od rána sme
spolu maľovali, strihali a lepili ovocie a vyzdobili
ním triedy. Navštívila nás víla Jablonka so svojim
čarovným košíčkom, z ktorého deti podľa hmatu či
vône mali vybrať ovocie. Na školskom dvore sme
našli niekoľko jabloní a obrali sme z nich poslednú
úrodu. Odmenou nám bola zdravá hostina, ktorú si
deti pripravili s pomocou ich učiteliek. Veríme, že
aj takouto formou sa nám podarí vypestovať u detí
návyky zdravého spôsobu života a že radšej ako
po sladkosti siahnu nabudúce po jablku.
Andrea Sliacka

Úcta im patrí nielen v októbri
Kolobeh života a jesenné dni nám opäť priniesli krásny deň naplnený láskou, úctou a
vďačnosťou. Aj v tomto školskom roku sme
v októbri pozvali medzi nás, do Materskej školy – elokovanej triedy na Ul. M. R. Štefánika 23,
starých rodičov, aby sme si spoločne urobili
z obyčajného dňa deň sviatočný.
Deti s radosťou a potešením na znak vďaky a úcty
pripravili pre svojich najmilších piesne, básne a
tance s poďakovaním za lásku, vďaku, starostlivosť
a všetko krásne a dobré. V tvorivých dielňach sme
si pripomenuli aj Deň jablka, a tak sa niesli všetky
aktivity v znamení hesla jablko – symbol zdravého
života.
Deti mali možnosť spoznávať význam vitamínov
pre zdravý vývoj nášho organizmu. Sušili šťavnaté
jabĺčka a samé si ich ukladali do sušičky. Iné deti

zase rôzne odrody jabĺk strúhali a urobili chutný
šalát. Z čerstvých šípok a bylín navarili voňavý čaj,
ktorý všetkým chutil. Spoločne so starkými mali
možnosť uplatniť svoju tvorivosť a nápaditosť
v rôznych činnostiach. Vytvárali jablkové mozaiky,
reťaze, vyrábali dekoračné predmety, maľovali. Napokon, všetky práce sú zdokumentované vo fotogalérii, aby všetkým pripomínali čarovnú atmosféru jabĺčkovej jesene. Starkí sa u nás cítili príjemne,
ponúkli sme ich výbornými fánkami, ktoré upiekli
pre túto príležitosť naše šikovné tety kuchárky.
Všetci zabudli na svoje bolesti, choroby a žiale. Zasmiali sa, zaspievali a aj si zažartovali. Veríme, že z
tohto dňa načerpali radosť a silu do dní obyčajných,
do dní každodenného života. Nech je vaša jeseň života s vašimi vnúčatkami pokojná a slnečná.
V mene celého kolektívu p. uč. Homolová

Deti vyzbierali pre psov v útulku viac ako 140 eur
Od 1. mája bolo v útulku umiestnených 107 psíkov
a 17 bolo vrátených pôvodným majiteľom. V útulku
momentálne na svoj nový domov čaká 23 psíkov,
v dočasnej starostlivosti je umiestnených 15, tiež
čakateľov na svoj nový domov a 52 bolo adoptovaných. Žiadny pes neuhynul a žiadny nebol utratený.
OZ Strážni anjeli ďakuje všetkým svojím sympatizantom za finančnú či materiálnu pomoc a
za „dočasky“ pre psíkov z útulku. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú pri ich venčení

a psíkom tak denne spríjemňujú pobyt v útulku
vychádzkami, ako aj členom kynologického krúžku, ktorí sa „útulkáčom“ venujú každú sobotu.
Veľké ďakujem patrí aj pedagogičkám z „Jednotky“ a „Dvojky“, ktoré pri príležitosti Svetového dňa
zvierat (4. októbra) zorganizovali v školách zbierku. Žiaci tak psíkom okrem financií („Jednotka“ –
61,37 eur, „Dvojka“ – 79,77 eur) darovali deky,
obojky, vôdzky, maškrty či hračky, za ktoré im v ich
mene ďakujeme.
Martina Vrtáková
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Jarmočné tradície

Žiarsky jarmok k nám prichádza každý rok a my
sa naň vždy veľmi tešíme. Veď je tak blízučko našej
škôlky! Všade rozváňajú tradičné jarmočné dobroty, v uliciach vládne veselá trma-vrma, okolo škôlky
sa vznášajú pestrofarebné balóny. A kolotoče! To je
niečo pre nás. Až do triedy počujeme veselú hudbu, a tak netrpezlivo čakáme na rodičov, aby sme sa
na niektorom z nich zviezli. Celý týždeň vládla u nás
v triede jarmočná atmosféra. Vyrábali sme tradičné
jarmočné výrobky – náhrdelníky, medovníčky, dokonca sme s pani učiteľkou Ankou pripravovali hranolky. Nevadí, že sme ich v našom stánku „predávali“ iba kamarátom a rodičom. Aj tak to bolo skvelé.
Deti F triedy,
elokovaná trieda – MŠ A. Kmeťa č. 11

Výročie Únie nevidiacich
a slabozrakých v Žiari
V piatok 21. októbra oslávili členovia Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska v Žiari nad Hronom 45. výročie od jej
založenia.
I keď únia v našom meste vznikla oficiálne až
v roku 1990, jej členovia sa stretávali už dlhé roky
predtým, pričom boli začlenení do Zväzu invalidov. V rámci osláv si prítomní členovia organizácie
pripomenuli aj Deň bielej palice, ktorý pripadá na
15. októbra, a Deň nevidiacich, ktorý si pripomenieme 12. novembra.
Stretnutia nevidiacich a slabozrakých sa okrem
samotných členov organizácie zúčastnili aj Monika
Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ, vedúca krajského strediska v Banskej Bystrici Dagmar Filadelfiová a Renata Oláhová, predsedníčka krajskej rady.
(li)

Zdravá výživa
Aj v tomto školskom roku pozorujeme zmeny
v prírode, ktoré sú viditeľné každý deň. Ľudia finišujú s prácami vo svojich záhradách, oberajú dozreté
ovocie, odkladajú zeleninu, aby mali v zime potrebné vitamíny. Aj my sme preto s radosťou pomáhali
mamičkám a babičkám pri uskladňovaní ovocia
a zeleniny. Najviac nám síce chutí sladký džem a
kompótik, ale nepohrdneme ani mrkvičkou či inou
zeleninou. Dokonca sme ochutnali surovú cibuľu
a cesnak. Ale nám riadne štípali jazyk a oči. Nám to
však nevadilo, pretože vieme, že ničia v našom tele
baktérie a vírusy, kvôli ktorým sme niekedy chorí
a nemôžeme chodiť do škôlky. A to my nechceme.
Radšej každý deň zjeme nejaké ovocie a zeleninu,
aby sme kvôli tým protivným baktériám nemuseli ležať doma v posteli, kým naši kamaráti budú
s pani učiteľkami robiť zaujímavé veci. Bez nás už
teda nikdy.
Deti elokovaných tried, MŠ A. Kmeťa č. 11
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Obete II. svetovej vojny
KTO NEPREŽIL – NEPOCHOPÍ, KTO PREŽIL – NEZABUDNE

Druhá svetová vojna
bola najkrvavejší a najbrutálnejší konflikt v ľudských dejinách – spôsobila smrť desiatok miliónov
ľudí. Aj pre Rómov je toto
obdobie najsmutnejšou
kapitolou rómskych dejín.
Tzv. Norimberské rasové zákony o ríšskom občianstve a ochrane nemeckej krvi vydané v roku 1935 a
na ne nadväzujúce vyhlášky klasifikovali Cigánov,
podobne ako Židov, černochov, telesne a mentálne postihnutých ako „element zabraňujúci čistote
rasy“, čo v nacistickom Nemecku viedlo ku hromadnému vyvražďovaniu týchto skupín obyvateľstva.
Tieto skupiny ľudí boli považované za menejcenné,
boli označení ako Árijci s nečistou krvou. Nemali
preto právo na život v ľudskej spoločnosti. Pritom
ľudská rasa alebo ľudské plemeno je skupina ľudí
so súborom podobných, dedične podmienených
znakov, ktorými sa líšia od ostatných takýchto
skupín. Z genetického hľadiska rasy neexistujú,
pretože podľa štúdií nie sú genetické rozdiely medzi rasami väčšie ako napríklad genetické rozdiely
medzinárodmi. Z antropologického hľadiska patria
Rómovia k tzv. bielej rase. Používanie pojmu rasizmus (rasová neznášanlivosť) v súvislosti s nimi
preto nemožno chápať doslovne, iba prenesene,
ako neznášanlivosť z dôvodu odlišných telesných
znakov (tmavšej pokožky, vlasov, očí). Podkladom
pre rasovú diskrimináciu Rómov bol výnos o Cigánoch z roku 1938, podľa ktorého malo byť cigánske
obyvateľstvo vylúčené z radov nemeckého národa
a malo sa zabrániť jeho rasovému miešaniu. Rozhodujúcim znakom pre zaradenie do transportu v
prípade detí zo zmiešaných manželstiev boli antropologické znaky ako farba očí, vlasov a odtieň pleti.
V novembri 1936 bol šéfom novozriadeného Výskumného ústavu pre rasovú hygienu a populačnú
biológiu pri Ríšskom úrade zdravia menovaný psychiater Dr. Robert Ritter, ktorý vypracoval vedeckú
teóriu o spôsobe zisťovania prítomnosti cigánskej
krvi. Podľa jeho teórie Cigánov charakterizuje vrodená asociálnosť a zločinnosť a tento znak ich rasy
je nevykoreniteľný. Za jediné riešenie v takomto
prípade pokladal Sonderbehandlung (zvláštne zaobchádzanie), čo v nacistickom Nemecku znamenalo hromadné vyvražďovanie. Na základe Súpisu
všetkých Cigánov, cigánskych miešancov a osôb
žijúcich cigánskym spôsobom v Ríši boli všetci
evidovaní povinní podrobiť sa rasovo-biologickému vyšetreniu (odbery krvi, skúmanie očí a vlasov,
antropometrické merania).V komplexe Osvienčimských koncentračných táborov našlo svoju smrť
takmer 20 000 Rómov z celej Európy. Celkový počet rómskych obetí druhej svetovej vojny sa odhaduje na pol milióna osôb. Na území Protektorátu
Čechy a Morava, podobne ako na území celého
hitlerovského Nemecka, boli zriaďované pracovné

tábory, ktoré boli postupne premenené na „cigánske tábory“. Z nich boli potom celé rómske rodiny
deportované do koncentračných táborov, najmä
do Osvienčimu II. – Brzezinky, kam od roku 1943 postupne sústredili 20 tisíc Rómov z Nemecka, Čiech
a Moravy, Poľska, Francúzska, Holandska, Belgicka,
Chorvátska, Maďarska, Litvy, Nórska a Ruska.
V našom meste bolo zaživa upálených 23 Rómov
V roku 1944 bolo zavraždených v plynových komorách asi 3 000 väzňov, prevažne starších ľudí a
matiek s deťmi. Napriek tomu, že zo Slovenska neboli Rómovia transportovaní do koncentračných
táborov, aj tu boli v mnohých ohľadoch obmedzovaní: mali zákaz cestovať verejnými dopravnými
prostriedkami, vstupovať do verejných priestorov a
parkov, do miest a obcí smeli vstúpiť len vo vyhradených dňoch a hodinách. Svoje obydlia mali odstrániť z blízkosti verejných ciest až do vzdialenosti
dvoch kilometrov. V roku 1941 boli pre nich zriadené viaceré pracovné tábory. Po obsadení Slovenska nemeckou okupačnou armádou v septembri
1944 došlo na viacerých miestach k masovým
popravám rómskeho obyvateľstva. Táborovým
lekárom bol Dr. Josef Mengele (prezývaný „anjel
smrti“), ktorý vykonával na Rómoch svoje neľudské „vedecké pokusy“. Táborom prešlo viac ako
22 000 európskych Rómov, vyše 19 000 z nich tu
našlo svoju smrť. Do táborov boli deportované celé
rómske rodiny. Počet Rómov bol zakrátko oveľa
vyšší ako kapacita tábora. Mimoriadne studená
zima a zlé hygienické pomery v tábore sa podpísali
najmä pod zdravotný stav detí a starých ľudí. Najvážnejšia bola epidémia škvrnitého týfusu.
Od jesene 1944 do jari 1945 uskutočnili špeciálne
jednotky SS na viacerých miestach Slovenska masové popravy rómskeho obyvateľstva. Najčastejšou
zámienkou bolo väčšinou podozrenie zo spolupráce s partizánmi. Známe sú prípady aj z nášho mesta
a okolia ako napríklad Lutila, kde v roku 1944, tunajšiu rómsku komunitu vyvraždili. Fašisti odvliekli
viac ako 40 miestnych Rómov, vrátane detí, do Dolného Turčeka, kde ich niekoľko dní väznili a potom
popravili. Z tejto komunity sa nikto živý nevrátil.
Tak ako v Lutile, aj v našom meste môžeme nájsť
pamätník venovaný obetiam II. svetovej vojny. Asi
málokto vie o tragickej udalosti, ktorá sa stala v Žiari nad Hronom, kde bolo zaživa upálených 23 Rómov, 111 ich bolo popravených v Kremničke.
Väčšina Rómov bola postrieľaná v lesoch a pochovaná v neoznačených masových hroboch. Preto vznikol projekt MA BISTEREN! (Nezabudnite!),
ktorým združenie In minorita v spolupráci so Slovenským národným múzeom pripomína verejnosti
utrpenie Rómov na Slovensku počas druhej svetovej vojny odhaľovaním pamätníkov a pamätných
kameňov na miestach masových hrobov Rómov. Aj
dnes stále je teória o čistej rase viac než živá v mnohých ľuďoch. Ľudstvo pokročilo vo vede a technike, poznáme a rozlúštili sme ľudský génom, avšak
nevieme skoncovať zo zlom, ktoré drieme v nás.
Ostáva len dúfať a veriť, že sa nezopakuje jedna
z najtragickejších tragédií dejín ľudstva. Spomienky ľudí sa časom stratia a zostanú už iba zaliate
do chladného kameňa alebo bronzu.
Spracovala Adriana Šarköziová,
zdroj informácií: internet + rómsky dejepis
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ZÁMER – PRENÁJOM KANCELÁRIE
– NÁM. MATICE SLOVENSKEJ
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj
zámer prenajať nebytový priestor – kanceláriu
s výmerou 29,24 m2 nachádzajúcu sa na prízemí
v stavbe vedenej ako administratívna budova
st.org. so súpisným číslom 409, postavenej na
CKN parcele č. 643 nachádzajúcej sa na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, vchod č. 6, katastrálne územie Žiar nad Hronom, obec Žiar nad
Hronom, zapísaná na liste vlastníctva č. 1136.
Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle
prílohy č. 1, VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom,
t. j. 57,38 €/m2/rok (29,24 m2 x 57,38 €/m2/rok = 1
677,79 €/rok). Zároveň záujemca uhrádza zálohové platby za poskytované služby (odvoz odpadu,
EE, vodné a stočné, teplo a TÚV) spojené s užívaním nebytového priestoru, ktoré sú predmetom
ročné vyúčtovania podľa skutočných nákladov
k 31.5. za predchádzajúci kalendárny rok. Mesačná zálohová platba predstavuje sumu 47,00 €/
mesiac/1 osoba.
Bližšie informácie je možné získať, a zároveň
záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť na Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, Odbor správy majetku mesta, kanc. č. 17
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Telefónne číslo: 045/678 71 32, e-mail: silvia.mesiarikova@ziar.sk
(r)
ZÁMER – PRENÁJOM KANCELÁRIÍ
– NÁM. MATICE SLOVENSKEJ
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj
zámer prenajať nebytové priestory – kancelárie
25, 26, 27, 28 a 29 s výmerou 100,9 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v stavbe vedenej ako administratívna budova st.org. so súpisným číslom 409,
postavenej na CKN parcele č. 643 nachádzajúcej
sa na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom,
vchod č. 8, katastrálne územie Žiar nad Hronom,
obec Žiar nad Hronom, zapísaná na liste vlastníctva č. 1136. Nebytové priestory sú vhodné na zriadenie kancelárie. Uvedené kancelárie je možné
prenajať aj jednotlivo.
Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle
prílohy č. 1, VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom, t. j. 57,38 €/m2/rok (100,9 m2 x 57,38 €/m2/
rok = 5789,64 €/rok). Zároveň záujemca uhrádza
zálohové platby za poskytované služby (odvoz
odpadu, EE, vodné a stočné, teplo a TÚV) spojené
s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom ročného vyúčtovania podľa skutočných
nákladov k 31.5. za predchádzajúci kalendárny
rok. Mesačná zálohová platba predstavuje sumu
482,47 €/mesiac/1 osoba.
Bližšie informácie je možné získať, a zároveň záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť na Mestský
úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
Odbor správy majetku mesta, kanc. č. 17 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
Telefónne číslo: 045/678 71 32, e-mail: silvia.mesiarikova@ziar.sk.
(r)
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LITERÁRČENIE
15. novembra o 18.00 hod.
v Čajovni za rohom

Hosť: Katarína Gillerová

známa spisovateľka,
rodáčka z nášho mesta

IDE LEN O SEX
5./6.11 o 19.00 hod. (komédia, USA, 109 min.,
slovenské titulky)
Mladá žena Jamie, ktorá vyhľadáva v New
Yorku schopných zamestnancov, presvedčí
potenciálneho adepta Dylana, aby opustil svoje zamestnanie v San Franciscu a prijal prácu
v New Yorku. Aj napriek tomu, že sa navzájom
priťahujú, si obaja uvedomujú, že sú presne
takí istí ako ich partneri, od ktorých zo vzťahov
utekajú. A tak sa rozhodnú, že sa stanú priateľmi ... a možno aj niečo viac.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
ZOOŠETROVATEĽ
8./9.11. o 19.00 hod. (komédia, USA, 102 min.,
slovenské titulky)
Komédia o ošetrovateľovi v ZOO, ktorý
so zvieratami, o ktoré sa stará, vychádza lepšie
ako s ostatnými ľuďmi.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
INTÍMNA PASCA
12./13.11. o 19.00 hod. (thriller, USA, 91 min.,
české titulky)
Myslela si, že žije sama...
Každý rok sa približne tri milióny nezadaných
žien v Amerike presťahuje do neznámeho bytu.
Nevedia kto v ňom pred nimi žil, nepoznajú
jeho majiteľa a ani si nerobia starosti s výmenou zámku na dverách.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
BLÁZNIVÁ, HLÚPA LÁSKA
15.11. o 19.00 hod. (komédia, USA, 118 min.,
slovenské titulky)
Štyridsiatnik Cal Weaver žije vysnívaný život.
Má výbornú prácu, krásny dom, úžasné deti
a manželku – lásku zo strednej školy. Ale keď sa
dozvie, že ho Emily podvádza a že sa chce s ním
rozviesť, jeho perfektný život sa v jednej krátkej
chvíli celý zosype a Cal zostane sám.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ
PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

PRIPRAVUJEME:
5. 12. 2011 Divadelná sála MsKC/Námestie MS

MIKULÁŠ
V MESTE
...aj VIANOČNÝ ŠKRIATOK sa teší na všetky deti...
8. 12. 2011 Divadelná sála MsKC
TÚLAVÉ DIVADLO BRATISLAVA

CYRANO
Komédia o veľkom nose
Hrajú herci bratislavských divadiel
Réžia: J. Nvota
Vstupné: 6,50 €
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SPIEVAM, SPIEVAŠ, SPIEVAME...

BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom každé dva roky organizuje v spolupráci s obcou Voznica regionálnu súťažnú
prehliadku hudobného folklóru – spevákov
ľudových piesní, speváckych skupín, hráčov
na ľudové hudobné nástroje a sólistov tanečníkov pod názvom Spievam, spievaš, spievame.
Všetkých milovníkov ľudových tradícií srdečne
pozývame na tento hudobný festival, ktorý sa
uskutoční dňa 12. novembra o 15.00 hod.
v Kultúrnom dome vo Voznici.
Istotne si mnohí z vás radi zaspievate ľudové piesne, zahráte si na husličkách, heligónke,
píšťalke, fujarke alebo inom ľudovom nástroji,
prípadne radi tancujete ľudové tance. Preto
nemeškajte a obratom sa prihláste do našej
súťažnej prehliadky. Ukážte svoj talent, alebo
sa len tak, ako diváci, príďte s nami potešiť a
prežiť skutočne krásne priateľské sobotňajšie
popoludnie do Voznice. Určite neoľutujete!
Podmienkou účasti v prehliadke je len to, aby
ste mali trvalý pobyt v našom regióne, t. j.
v okrese Žiar nad Hronom, Žarnovica alebo
Banská Štiavnica, vek nad 15 rokov a v repertoári mali aspoň 2 ľudové piesne, čo platí
pre sólistu i skupinu.
Prihlásiť sa je možné osobne alebo telefonicky v Pohronskom osvetovom stredisku
v Žiari nad Hronom, tel. č.: 678 13 06, 0908
962 514 – Anica Kmeťková.
Veríme, že privítame mnohých účastníkov
z regiónu, ktorí budú s hrdosťou a úspešne reprezentovať svoju obec.
(r)
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•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 náš nový program vo Hviezdnej sále.
Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickou technikou. Dňa
4. novembra o 18.00 hod.
•Slovenské meteority
Územie Slovenska nie je z geografického hľadiska
veľké, no pri pohľade do našej histórie sa môžeme popýšiť hneď niekoľkými nálezmi meteoritov.
Ich príbeh spojený so zaujímavými okolnosťami
ich objavu nám príde priblížiť Juraj Tóth z katedry
astronómie, fyziky Zeme a meteorológie UK v Bratislave. Jeho rozprávanie bude obohatené aj ukážkou fragmentu z najčerstvejšieho prípadu – meteoritu Košice 2010. Vstup je voľný. Dňa 8. novembra
o 17.00 hod.
•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále určené
pre celú rodinu poskytuje pohľad na naše Slnko,
rozpráva o jeho význame pre život na ZemiA a vysvetľuje vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a v
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zime. Vo svojej druhej časti sa podrobnejšie venuje
Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu. Z bezprostrednej blízkosti zažijete aj jedno z najväčších
dobrodružstiev ľudstva - pristátie na jeho povrchu.
Nechýba ani prehliadka planét slnečnej sústavy a
nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorí
ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy. Druhú časť večera vyplní
v prípade priaznivého počasia, pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy s pomocou astronomickej techniky. Dňa 11. novembra
o 18.00 hod.

VEREJNÁ ZBIERKA

Dňa 11. novembra sa uskutoční 13. ročník verejnej zbierky Hodina deťom, do ktorej
je zapojené aj občianske združenie Okáčik
zo Žiaru nad Hronom. V tento deň budete
mať možnosť stretnúť v uliciach mesta našich
dobrovoľníkov. V mene celého tímu Hodiny
deťom vám ďakujem za pomoc a podporu.
Ľubica Mokrošová,
predsedníčka OZ Okáčik Žiar nad Hronom

NÁŠ MOYSES

Záujmové združenie Castrum Susol, ktoré sa venuje histórii nášho mesta, pripravilo
vo štvrtok 27. októbra konferenciu venovanú
životu a dielu Štefana Moysesa. Prítomní si počas konferencie pripomenuli príchod prvého
predsedu Matice slovenskej do vtedajšieho
Svätého Kríža a nezabudli ani na jeho činy, ktoré mali pozitívny vplyv na lokálne a národné
dejiny. Konferencia bola predposledným podujatím mestských osláv, ktoré boli venované
počas celého roka Moysesovi.
(r)

Hľadám domov
OZNAM

Sociálna poisťovňa rozširuje elektronickú
komunikáciu so zamestnávateľmi. S účinnosťou od 1. októbra 2011 určuje zamestnávateľom, ktorí zamestnajú 3 a viac zamestnancov, aby posielali tlačivá - Registračný list
fyzickej osoby, Mesačný výkaz poistného a
príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov
- prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne, teda v elektronickej forme.
Rovnaká povinnosť sa bude s účinnosťou
od 1. novembra 2011 týkať zamestnávateľov
s 2 zamestnancami a s účinnosťou od 1. decembra 2011 zamestnávateľov s 1 zamestnancom.
Podrobné informácie o zriadení prístupu
do systému elektronických služieb Sociálnej
poisťovne, resp. o súvisiacich otázkach, môže
zamestnávateľ získať v pobočkách Sociálnej poisťovne. Samotný systém elektronických služieb Sociálnej poisťovne je dostupný
na webovej adrese https://esluzby.socpoist.
sk/. „Tento krok považujeme za veľkú výhodu
a bude znamenať nielen úsporu nákladov na
poštovné, ale aj napríklad možnosť okamžitej
kontroly odoslania dokumentov, potvrdenie
prijatia dokumentov či prehľad o histórii zaslaných dokumentov. Zriadenie prístupu k elektronickým službám je jednoduché a na počkanie v každej pobočke Sociálnej poisťovne,“
hovorí riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne
Žiar nad Hronom JUDr. Nadežda Ševcová. (r)

KUBKO

Kubko je starší psík,
ktorý sa motkal po ceste
medzi dedinami. Boli by
sme radi, keby mohol
svoju jeseň života dožiť
mimo studených priestorov koterca. Niekde, kde
by sa mu ešte dostalo lásky a pochopenia.
SCOTTY

Scotty je nádherný chlpáč s jemnou bielo-čiernou srsťou. K ľuďom je
veľmi priateľský. Mačky
nemusí. Je mladý, vysoký
asi po koleno. Bude kastrovaný, očkovaný, odčervený a čipovaný.
ALEK

Alek sa našiel v uliciach
mesta Žiar nad Hronom.
Je to mladý, asi 2-ročný
psík malého vzrastu. Je
veľmi priateľský.

JACKIE
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

5.11. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica
(674 46 64)
6.11. MUDr. Albín Ihradská, Trnavá Hora 79
(67 75 117)
12.11. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
13.11. 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.

noviny.ziar.sk

Jackie je úžasná sučka,
vhodná ku komukoľvek.
Potrebuje len veľa lásky a
poriadny plot. Je neagresívna na iné psíky, veľmi
inteligentná a učenlivá. Je v útulku najdlhšie
zo všetkých psíkov. Znesie sa aj s mačkami.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737.
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám elektromotor – 5,5 kW/400 V. Cena: 80 €. T: 0944
2/22
166 939
•Predám mosadzou vybíjanú fujaru, 120 cm dlhú. Cena.
180 €, pri rýchlom jednaní zľava. T: 0944 166 939
1/22
•Predám kvalitný agátový a repkový med a med z horských
kvetov v cene 5 € za 7 dcl pohár a domácu medovinu, 8 € za
1 l fľašu. T: 0908 964 028
17/22

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám garáž pri poľnohospodárskom družstve v ZH,
cena: 4000 €, možnosť aj dlhodobého prenájmu, cena: 400
4/22
€/ ročne. T: 0911 800 568
•Predám veľmi pekný 3-izbový byt s garážou.
T: 0905 566 547, len cez SMS, opätovne zavolám.
5/22

www.geodesy-servise.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

•Predám veľký 1-izbový byt na Ulici Komenského v Žiari
nad Hronom, 44 m2, druhé poschodie, zastrešený balkón,
plastové okná, dom je zateplený. Byt je voľný ihneď, v pôvodnom stave, vhodný na úpravu podľa vlastných predstáv.
Cena: 25 000 €. T: 0905 587 268
10/22
•Predám RD s hospodárskou budovou v hornej časti Lutily
(nad tenisovými kurtmi), kontakt: 0908 661 726
12/22
•Predám v centre obce Lutila gazdovský dom s hospodárskou budovou, po čiastočnej rekonštrukcii. Vhodný aj
na podnikanie. Cena dohodou. T: 0904 560 513 – po 16.00
hod., 0903 507 045 – počas celého dňa.
18/22
•Predám 2-izbový byt na Svitavskej ul., v pôvodnom stave,
s loggiou. Výmera 50 m2. Platba v hotovosti. T: 0904 651 100
20/22

•Predám 3-izbový krásny byt, na 2. poschodí, pri plavárni
v Žiari nad Hronom, 2 loggie. Je možná aj výmena za 2-izbový na 2. – 3. poschodí. V meste alebo na Etape, blízko mesta.
Cena dohodou. T: 0949 261 917, 0917 510 238 – večer. 21/22
•Predám alebo dám do prenájmu 1-izbový byt oproti ČS
Slovnaft, Ul. SNP, 43 m2, 2x loggia. Cena: 23 000 €, dohoda
možná. T: 0908 776 157
23/22
•Predám nedokončenú novostavbu väčšieho RD v Kosoríne na pozemku 1026 m2. Všetky IS pred domom: plyn,
elektrina, voda, kanalizácia. Úžitková plocha spolu 750 m2.
Sedlová strecha so škridlou, pivnice pod celým domom,
7 obytných miestností, 3 vchody, 3 kúpeľne, 3 WC, 2 veľké terasy, dvojgaráž a iné. Pekný výhľad, tiché prostredie,
dobrý prístup z hlavnej cesty. Vhodný aj pre viac generačnú rodinu, aj na podnikanie. Cena približne 98 000 €,
dohoda možná. T: 0948 906 022, 045/679 61 56; e-mail:
maridanka@gmail.com.
26/22
•Predám stavebný pozemok v Kosoríne. Cena dohodou.
T: 0948 906 022, 045/679 61 56
27/22

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do prenájmu dvojizbový slnečný byt v centre mesta
Žiar nad Hronom. 1. poschodie, tichý vchod. Cena dohodou.
3/22
T: 0915 333 069
•Dám do prenájmu 2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom. Byt sa nachádza na prvom poschodí, má plastové okná
a je k dispozícii ihneď. Mesačný nájom je 300 € , vrátane ener6/22
gií. T: 0915 333 069
•Zoberiem do prenájmu garáž za planetáriom.
T: 0907 020 496

9/22

•Vezmem do prenájmu garáž za bývalým Sväzarmom .
T: 0903 750 063
15/22
•Dám do prenájmu 3-izbový byt v blízkosti centra, na Ulici M. R. Štefánika. Byt je po kompletnej rekonštrukcii (okná,
elektrina, vstavaná skriňa, kuchynská linka so vstavanými
spotrebičmi, veľká kúpeľňa s rohovou vaňou, plávajúce podlahy). Kompletne aj so zariadením. T: 0903 750 063
16/22
•Od 1.1.2012 prenajmem Gotickú vináreň v Kremnici.
T: 0915 233 347

19/22

•Prenajmem v ZH obchod. priestor, 112 m2 za 500 €/mesiac,
zrekonštruované kancelárie, 76 m2 za 300 €/mesiac. V ZC sklady (30 – 800 m2) za 10 €/m2 /rok. V N. Bani celú admin. budovu. Úžitková plocha 350 m2 za 300 €/mesiac, sklady 200m2
za 50 €/mesiac a 61 m2 za 25 €/mesiac. T: 0915 781 238 28/22

AUTO MOTO
•Predám univerzálne pneumatky, zn. Univerzal Goodride,
165/70 R14 81T M+S Radial, nepoužité, bez závad.
8/22
Cena: 29 €/ks. T: 0944 469 851

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná.
Cena: 15.500,00 EUR, výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Sládkovičova, v pôvodnom stave.
Cena: 20.000,00 EUR, výmera: 35 m2
•1-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Komenského, v pôvodnom stave.
Nová cena: 26.000,00 EUR, výmera: 44 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave.
Cena: 23.000,00 EUR, výmera: 64 m2
•2-izbový panelový byt s jednou loggiou v Žiari
nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave.
Cena: 29.000,00 EUR, výmera: 48 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, v pôvodnom stave.
Nová cena: 35.000,00 EUR, výmera: 67 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom
na sídlisku Etapa, v pôvodnom stave.
Nová cena: 36.500,00 EUR, výmera: 66 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave.
Cena: 37.800,00 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari
nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave.
Cena: 38.000,00 EUR, výmera: 69 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 39.500,00 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. A. Dubčeka, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000,00 EUR, výmera: 76 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. A. Štefanku, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 48.500,00 EUR, výmera: 69 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dr.
Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane
zariadenia. Cena: 103.000,00 EUR, výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 57.000,00 EUR, výmera: 85 m2
•4-izbový tehlový byt s 1 balkónom v Žiari nad
Hronom, Ul. Jesenského, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 128.000,00 EUR, výmera: 89 m2

•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.500,00 EUR, výmera pozemku:
828 m2
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 69.160,00 EUR, zastavaná plocha: 299 m2,
výmera pozemku: 1614 m2
•RD v Lutile, v pôvodnom stave. Cena: 27.500,00 EUR,
zastavaná plocha: 418 m2, výmera pozemku: 812 m2
•RD v Kľačanoch, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 33.000,00 EUR, výmera pozemku: 734 m2
•RD v Kosoríne, novostavba. Cena: 143.000,00 EUR,
zastavaná plocha: 188 m2,
výmera pozemku: 1.552 m2
•RD v Hliníku nad Hronom, v pôvodnom stave.
Cena: 46.000,00 EUR, obytná plocha: 100 m2,
výmera pozemku: 997 m2
•RD v Bzenici, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 41.490,00 EUR, zastavaná plocha:
1.023 m2, výmera pozemku: 1.207 m2
•RD v Pitelovej (časť „Čierne zeme“), čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 120.500,00 EUR,
výmera pozemku: 1.824 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave.
Nová cena: 59.000,00 EUR, výmera pozemku:
1.679 m2
•RD v Župkove, vhodný na chalupu, v pôvodnom
stave. Nová cena: 17.250,00 EUR,
zastavaná plocha: 285 m2, výmera pozemku: 697 m2
•RD v Rudne nad Hronom, vhodný na chalupu,
v pôvodnom stave. Nová cena: 53.000,00 EUR,
obytná plocha: 80 m2, výmera pozemku: 570 m2
•EXKLUZÍVNY RD v Kremnici. Cena: 240.000,00 EUR,
zastavená plocha: 1.402 m2,
výmera pozemku: 2.835 m2

DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, kompletne zrekonštruovaný.
Nová cena: 55.000,00 EUR, výmera pozemku:
1.056 m2
•RD v Žiari n/ Hronom, v pôvodnom stave pripravený
na rekonštrukciu. Nová cena: 88.000,00 EUR, zastavaná plocha: 238 m2, výmera pozemku: 1.964 m2

OSTATNÉ:
•chata vo Zvolene, časť Môťová, novostavba.
Nová cena: 75.000,00 EUR, zastavaná plocha:
140 m2, výmera pozemku: 836 m2
•záhradná chatka v Bartošovej Lehôtke, v pôvodnom
stave. Cena: 14.300,00 EUR, zastavaná plocha:
32 m2, výmera pozemku: 501 m2

POZEMKY:
•stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku.
Cena: 40,00 EUR / m2, výmery od 773 m2
do 1.392 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“),
určený na stavbu RD, siete pri pozemku.
Cena: 30.000,00 EUR, výmera: 919 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 178.150,00 EUR,
výmera: 5.090 m2

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť? Obráťte sa na nás.
Realitný maklér: Kvetoslava Antalová: 0905/602 942, antalova@reality-servise.sk, www.reality-service.sk

AUTO MOTO

8/22

•Predám Subaru Impreza Combi 1,6i, 16 V, r. v. 1999, STK+EK
2013, červená, 4x4 + redukcia, 70 kW, 4x el. okná, zrkadlá,
klíma, ťažné na 1500 kg, alarm, centrál, diaľkové, sada pneu,
fólie vpredu aj vzadu, ABS, nastaviteľný volan a sedačka, vymenená spojka aj rozvody. Cena: 2000 €. T: 0908 894 11711/22

noviny.ziar.sk

•Predám Ford Escort 1.4 benzín, r. v. 1997, 55 kW, 5-dverový, 5-miestny, 108 000 km, červený, STK 8/2013. V 9/2011
menená ručná brzda a brzdové obloženie, krokový motorček
voľnobehu a čapy riadenia. Cena dohodou. T: 0903 127 349
7/22
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SPOMIENKA

Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 31. októbra sme si pripomenuli
4. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša mama a stará mama
Katarína Orosiová.
S láskou spomína dcéra Klára s rodinou,
Oľga s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Dňa 3. novembra uplynulo
1. výročie od chvíle, keď nás
náhle opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Štefan Fiflík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína
smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Dotĺklo tíško láskavé srdce,
navždy stíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.
Dňa 6. novembra si pripomíname
2.
výročie
od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý
otec
Štefan Babiak.
S láskou spomína manželka, deti a vnuk
Jakub.
SPOMIENKA

Dobrý človek nikdy
neumiera v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 30. októbra uplynulo 20 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, ocko a dedko
Viktor Prekopp.
S láskou a úctou si na neho spomína smútiaca rodina.

futbalové spravodajstvo
už v nedeľu večer
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SPOMIENKA

Ako tíško žila,
tak tíško odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske
a dobrote.
Dňa 9. novembra uplynú
2 roky od chvíle, keď nás navždy opustila naša
mamička a babka
Mária Gáborová.
S láskou spomínajú dcéra Iveta a syn Ľubomír s rodinami.

SPOMIENKA

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci bolesť zostane
a tiché spomínanie.
Dňa 30. októbra sme si
pripomenuli nedožité
70. narodeniny nášho drahého manžela, otca
a starkého
Emila Piatrika.
Spomínajte s nami.
S láskou a bolesťou v srdci spomína smútiaca rodina a priatelia.

SPOMIENKA

Hoci si odišla
a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostávaš
a stále budeš s nami.
Dňa 9. novembra uplynie
12 rokov od chvíle, keď nás
po tragickej nehode navždy opustila
Evka Glušáková, rod. Čengerová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Sestra Mária a rodina.

SPOMIENKA

Len kytičku kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 9. novembra si pripomíname 6 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý otec a starý otec
Tibor Baniari.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína syn Marián s rodinou.

SPOMIENKA

Odišiel si tam,
kde odídeme všetci,
nie na okamih,
ale na čas večný.
Čas plynie, zastaviť sa nedá,
no spomienka
na teba je večné živá.
Kto v srdci žije, neumiera a na tvojom hrobe
to kvietok a sviečka pripomína.
Dňa 5. októbra uplynie 5 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Gustav Rusnák.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších
prostredníctvom
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Odchovanec žiarskej atletiky chce získať olympijskú medailu
V polovici novembra uplynú štyri roky
odvtedy, ako Peter
Kováč prišiel na prvý
tréning Atletického
klubu v Žiari nad Hronom. Beh ho odvtedy chytil za srdce, čo
dokazujú aj výsledky, ktoré na rôznych
súťažiach dosiahol.
V súčasnosti súťaží
vo farbách Slovenskej technickej univerzity.
Dvadsaťročný Peter sa profesionálne začal behu
venovať pomerne neskoro – až vo svojich šestnástich rokoch. „Keď si odmyslím nejakú tú skromnosť,
tak môžem povedať, že sa mi za tie štyri roky podarilo dosiahnuť naozaj dobré výsledky.“ Ako veľkú
výhodu berie fakt, že sa ho rodičia v jeho mládežníckom veku báli do niečoho zapájať. „Všetci hrali
futbal, tak som ho, samozrejme, chcel hrať aj ja.
Bolo to však vždy len na dedinskej úrovni. Rodičia sa báli, že by ma to mohlo negatívne poznačiť.
Sľúbili mi, že keď prídem na strednú školu a naozaj
budem vedieť sám uvážiť, čo je pre mňa správne,
potom mi nechajú priestor.“ A práve na strednej
škole, počas prvých hodín telesnej výchovy, keď išli
študenti bežať dvanásť minútovku, podľa vyjadrení
telocvikára, zabehol Peter nadštandardným výkonom. Na jeho odporúčanie sa teda zúčastnil prvého
tréningu. A práve vďaka tomu, že sa Peter dovtedy
nevenoval žiadnemu inému športu a nemal sa kde
ukázať, tak mal obrovskú chuť v tomto športe niečo dokázať a vyniknúť. Prvé dva roky boli pre neho

tak, že na toto ešte nie som pripravený.“ Preto sa
Peter rozhodol pre beh na 1500 metrov, ktorý mu
prirástol k srdcu. Spolu s trénerom všetko tvorí práve týmto smerom. „V rámci Slovenska som na 1500
metrov dosiahol najlepší čas, na 800 metrov som
bol až na 15. mieste a na 3000 metrov možno dvadsiaty. Čiže tu sa ukázalo, že 1500-ka je šitá priamo
na mňa.“
Peter sa nevyhýba ani dlhším tratiam, i keď cíti
na sebe, že mu to nejde podľa predstáv. „Podarilo sa mi získať viacero medailí na majstrovstvách
Slovenska, jednu dokonca na 10 kilometrov za
2. miesto v kategórii juniorov. Ale ten čas je skutočne podpriemerný a druhé miesto bolo možno aj
z dôvodu nižšej konkurencie,“ vysvetľuje skromne.
Druhé miesto získal aj za 1500-ku, toto ocenenie si
však cení viac, pretože oň bolo potrebné viac zabojovať, keďže tu mal silnejšiu konkurenciu.
Raz chce získať olympijskú medailu
Bežecký vzor Peter nemá, ale priznáva, že sa mu
veľmi páči Kenenis Bekele a štýl, ktorým on dokáže
preteky bežať. „Čísla, ktoré on dosahuje, sú neuveriteľné. Vo všeobecnosti, Keňa má veľa dobrých
bežcov, ktorí sú dobrí na dlhé trate.“
Peter trénuje takmer každý deň, i keď vie, že si
musí nájsť aj čas na oddych. „Snažím sa behať každý
deň, voľno mávam väčšinou iba v nedeľu. Ale prvé
dva roky boli také, že ani počas voľna som to nevydržal a zabehol som si aspoň voľným štýlom desať
kilometrov. Po čase, keď som sa ohliadol späť, som
zistil, že nemám žiadny voľný čas pre seba a kamarátov, Navyše bol som množstvo času chorý, najmä
kvôli nedostatku energie.“ Uvedomil si, že nemôže
všetko podriaďovať iba športu. „Prázdniny, ktoré
som obetoval športu, však priniesli svoje ovocie,
lebo som dosahoval nadpriemerné výkony.“ Keď
však beh obmedzil a venoval sa napríklad turistike, tak mal z prázdnin oveľa väčšiu radosť a takisto
aj väčšiu chuť do behania. Podľa vzoru známeho
futbalistu Kaká si aj Peter zapísal desať cieľov, ktoré chce v živote dosiahnuť. „Zatiaľ sa mi podarilo
splniť štyri. Prvým bolo poraziť tímového kolegu.
Podarilo sa mi to za pol roka. Štvrtým cieľom bolo
dostať sa do reprezentácie Slovenska, čo sa mi
už tiež podarilo. Piatym cieľom je prehupnúť sa
na 1500 metrovej trati pod hranicu štyroch minút.
To sa mi zatiaľ nepodarilo. V Bratislave mi však tréner povedal, že štyri minúty nie je výkon, takže s touto filozofiou budem musieť čoskoro túto hranicu
pokoriť.“ Jedenástym cieľom, ktorý chce Peter dosiahnuť, je zisk medaily z olympijských hier. Budeme mu držať palce.
(li)

iba o atletike. Všetko tomu podriadil. „Bokom išlo
u mňa aj štúdium, i keď ani tam som nedosahoval
najhoršie výsledky. Hoci prvé tri–štyri týždne som
si nebol úplne istý. Na tréningy som chodil iba sporadicky, dvakrát do týždňa. Po mesiaci som však
pochopil, že je to presne to, čo chcem robiť a čomu
sa chcem venovať.“
Prioritou je 1500-ka
Peter už od začiatku vedel, že beh na krátke
a rýchle trate nebude nič pre neho. „Určite mi viac
vyhovujú dlhšie vytrvalostnejšie trate, takzvané
stredné trate.“ Prvý pretek absolvoval tri mesiace
od začiatku trénovania. Bežal vtedy tri kilometre.
„Povedal som si, že toto bude cesta, ktorou sa chcem uberať. Ukázalo sa však, že som precenil svoje sily, lebo po behu mi bolo veľmi zle. Zistil som
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Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek.
Peter na 2. mieste.
Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
ZÍSKAL PETER KOVÁČ 10 MEDAILÍ.

Za svoj najväčší úspech pokladá to, že mohol
byť v roku 2010 juniorským reprezentantom
Slovenska.

Peter očami
trénera Miroslava Rybárskeho
„Z pohľadu osobného trénera môžem Petra hodnotiť ako mladého športovca „zo starej
atletickej školy“. Dnes je totiž skoro nemožné
dostať do tréningového procesu športovca,
ktorý má talent, chuť niečo dokázať, dokáže sa
podriadiť očakávaniam trénera počas tréningu a tiež dostať spätnú odozvu od športovca. Svojou poctivou prácou sa stal nepísaným
„vodcom“ počas tréningu a vzorom pre mladších atlétov. Aj napriek zdravotným výpadkom
počas uplynulých sezón vždy dokázal v krátkej
dobe dobehnúť tréningové výpadky. Pri takejto
vzájomnej spolupráci tréner –športovec sa dajú
dosiahnuť dobré výsledky. Verím, že štvorminútovú hranicu v behu na 1500 metrov prekoná
pri lepších tréningových možnostiach v Bratislave hravo, len si musí dávať pozor na svoje
zdravie. V pláne pre túto sezónu sme mali čas
na úrovni 3:50 – 3:55 min., ale nakoľko mal začiatkom apríla úraz na nohe, tak vypadol z tréningového procesu na 5 mesiacov.
Do ďalšej športovej, ale aj osobnej kariéry mu
chcem v mene svojom, a tiež v mene atletického klubu popriať hlavne pevné zdravie, chuť
trénovať naplno a ciele, ktoré chce dosiahnuť,
sa dostavia.“
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Basketbalisti s desiatimi bodmi zatiaľ na 4. mieste
BASKETBAL MUŽI – I. LIGA VÝCHOD

3. MMBK Sabinov
6 4
4. MŠK BK Žiar n. Hronom 6
5. MBK Liptovský Mikuláš 6
6. BKM Poprad Svit 6 2
7. BK ŠPD Rožňava 6 2
8. REALPLUS Lučenec 6 0

2
4
3
4
4
6

475 434 10
2 487 484 10
3 473 504 9
478 507 8
437 469 8
311 573 6

STARŠÍ MINIBASKETBALISTI

4. kolo: BK LB Spišská Nová Ves – BK MŠK Žiar
nad Hronom 98:62 (46:27)
Strelci: Zibriniy, Gašparík 16, Vája 15, Vrábel 8,
Jány 5, Jonas 2.
Domáci posilnení o extraligistov Kovalíka a Ulmana začali s vysokým nasadením a už od začiatku
diktovali tempo zápasu. Dobre bránili a veľmi často
využívali rýchly protiútok. Hostia už aj s Róbertom
Jánym, ale bez zraneného Daubnera a chorých Majerčáka a Bulka a bez chýbajúcich hráčov Schuberta a Moravčíka nedokázali vzdorovať kompaktnosti
súpera a v celom zápase ťahali za kratší koniec.
Ostatné výsledky: Slávia TU Košice – BKM Poprad
Svit 85:73 (52:33), BK ŠPD Rožňava – MBK Liptovský
Mikuláš 78:82 (41:39), MMBK Sabinov – REALPLUS
Lučenec 89:60 (38:28).
5. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom – BK ŠPD
Rožňava 84:65 (49:35)
Strelci: Jány 14, Majerčák 13, Zibrinyi 12, Moravčík, Daubner 10, Gašparík 9, Štefanec 7, Vrábel 4,
Jonas 3, Vája 2.
Od úvodného rozskoku určovali tempo hry domáci, ktorí dobre bránili a doskakovali v obrane
a útočné kombinácie otvárali Žiarčanom dobré strelecké príležitosti, ktoré dokázali aj zúročiť úspešnou
streľbou. V 18. minúte narástol až na rozdiel 20 (45
: 25 ) bodov, a to sa na hracej ploche mohli už objaviť aj striedajúci hráči. Žiaľ, nedokázali nadviazať
na svojich spoluhráčov a super korigoval polčasový výsledok na polčasových 49 : 35. Druhý polčas
sa začal 3 bodovým košom Mareka Jonasa, ktorý
pre zranenie musel odstúpiť z hry. Dostatočný náskok a hernú pohodu narušili domácim Rožňavčania až v 36. minúte, keď stiahli náskok na rozdiel
9 bodov (71 : 62 ). To bolo z ich strany všetko a domáci bezpečne doviedli zápas do víťazného konca.
Ostatné výsledky: REALPLUS Lučenec – Slávia TU
Košice 48:101 (27:52), MBK Liptovský Mikuláš – BK
04 AC LB SNV B 76:69 (31:36), BKM Poprad Svit –
MMBK Sabinov 89:83 (49:37).
6. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom – Slávia TU
Košice 73:88 (34:40)
Strelci: Zibrinyi 20, Jány 18.
Ostatné výsledky: REALPLUS Lučenec – BK ŠPD
Rožňava 54:85 (29:45), MBK Liptovský Mikuláš –
MMBK Sabinov 83:91 (31:48), BKM Poprad Svit – BK
04 AC LB SNV B 74:99 (29:49).
Tabuľka po 6. kole
1. Slávia TU Košice
6 5 1 544
2. BK 04 AC LB SNV B 6 4 2 573

407 11
400 10

1. kolo: Žiar nad Hronom – Lipt. Mikuláš
69:18/58:27
Strelci: Majer 11, Šály 10, Záhorec 9, Holička 9,
Horváth 9, Páleníková 6, Nagy 6, Mihálka 5, Kvapil
2, Vinarčík 2/ Nagy 11, Záhorec 8, Štábel 8, Majer
6, Holička 5, Šarkozy 4, Kvapil 4, Vinarčík 4, Šály 3,
Dérer 2, Horváth 2, Mihálka 1.
Napriek výškovému hendikepu nemali domáci
pred Podtatrancami žiadny rešpekt a od úvodného hvizdu na palubovke jednoznačne dominovali.
Predčili hostí v individuálnych aj tímových herných
činnostiach. V útoku sa ľahšie presadzovali rýchlym
protiútokom, ale aj v postupnom útoku si prihrávkami dokázali proti vyšším hosťom nájsť pozíciu
pre skórovanie. Príležitosť nastúpiť na palubovku
dostali rovnomerne všetci Žiarčania a každý z nich
dokázal v zápase bodovať.
2. kolo: Ban. Bystrica – Žiar nad Hronom
20:31/35:37 pp
Strelci: Mihálka 9, Mokroš 4, Štábel 4, Horváth 4,
Šály 4, Kvapil 2, Záhorec 2, Majer 2/ Mokroš 11, Dérer 6, Horváth 6, Majer 3, Šály 3, Záhorec 3, Nagy3,
Šarkozy 1, Mihálka 1.
Pokiaľ chcú starší minibasketbalisti pomýšľať na
postup na finálový turnaj o majstra SR, musia dokázať víťaziť aj na ihriskách súperov. Oba zápasy
boli veľmi dramatické, hralo sa s obrovským nasadením a na ihrisku sa bojovalo o každú loptu.
Oba tímy hlavne výborne bránili a v útoku bolo
veľmi náročné vypracovať si dobrú streleckú pozíciu. Všetkých chlapcov treba pochváliť za podaný
výkon. Hlavne v druhom zápase, ktorý celý viedla
Banská Bystrica. Žiarski „draci“ napriek tomu, že
sa im nedarilo a celý zápas ťahali za kratší koniec,
dokázali v poslednej minúte vyrovnať a vynútili si
predĺženie. V ňom sa presadili hráči MŠK BK, ktorí
majú s ťažkými koncovkami zápasov už predsa len
viac skúseností.
Tabuľka
1. Victoria Žilina
2. MŠK Žiar nad Hronom
3. BC Prievidza mládež
4. IMC Pov. Bystrica
5. MBK Liptovský Mikuláš
6. ŠBK Handlová
7. ŠKP Ban. Bystrica

4 4 0 241:69 8
4 4 0 195:100 8
4 2 2 177:142 6
2 2 0 104:18 4
4 0 4 98:257 4
4 0 4 40:256 4
2 0 2 55:68 2

KADETI + STARŠÍ ŽIACI

Žiar nad Hronom Z – Martin Z 93:49/74:78
Tabuľka
1. Slávia Medik Martin K 2 2 0 168:89 4
2. MŠK Žiar nad Hronom Z 2 1 1 167:127 3
3. Slávia Medik Martin Z 2 1 1 127:167 3
4. OZ DASKIT Lučenec
2 0 2 89:168 2
5. MŠK Žiar nad Hronom K 0 0 0
0:0 0
6. BC Prievidza mládež 0
0 0
0:0 0
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MLADŠÍ ŽIACI

B. Bystrica – Žiar nad Hronom 51:34/51:37
Dohrávka: Žiar nad Hronom – Pov. Bystrica
34:36/43:48
Strelci: Kádaši 17, Koňarik 6, Rajnoha 4, Palkovič
4, Záhorec 2, Muoc 1/ Kádaši 16, Koňarik 10, Rajnoha 7, Šarkozi 5, Palkovič 3, Kuchár 2.
Ďalšie dva zápasy našich basketbalových mladších žiakov zaujali skôr vyrovnanosťou a dramatickou koncovkou ako kvalitou.
V prvom zápase sme 4 minúty pred koncom viedli a zdalo sa, že zápas dotiahneme do víťazného
konca. Ale chlapcom ako keby sa roztriasli ruky aj
kolená a 6-timi chybnými prihrávkami po sebe sme
vlastne darovali víťazstvo súperovi.V druhom zápase to bolo podobné, len malý náskok na konci mal
súper, naši hráči ho znížili 2 minúty pred koncom
na 2 body, ale na zvrátenie výsledku im už chýbali
fyzické aj psychické sily. V oboch zápasoch bol z domácich najlepší herne aj strelecky Jakub Kádaši.
Žiar nad Hronom – Považská Bystrica
34:36/43:48
Strelci: Kádaši 17, Koňarik 6, Rajnoha 4, Palkovič
4, Záhorec 2, Muoc 1/Kádaši 16, Koňarik 10, Rajnoha 7, Šarkozi 5, Palkovič 3, Kuchár 2.
Priebeh zápasov bol vyrovnaný a skóre sa prelievalo s jednej strany na druhú. V prvom zápase sme
4 minúty pred koncom viedli a zdalo sa, že zápas
dotiahneme do víťazného konca. Ale 6 chybnými
prihrávkami po sebe sme darovali víťazstvo súperovi. V druhom zápase to bolo podobné. Naši
hráči znížili náskok 2 minúty pred koncom na
2 body, ale na zvrátenie výsledku im už chýbali fyzické aj psychické sily. V oboch zápasoch bol
z domácich najlepší herne aj strelecky Jakub Kádaši.
Tabuľka
1. MBK Victoria Žilina B 4
2. BC Prievidza mládež 4
3. ŠKP Banská Bystrica 4
4. IMC Pov. Bystrica
2
5. MŠK Žiar nad Hronom 4
6. ŠBK Handlová
4
7. MBK Victoria Žilina A 2
8. OZ Daskit Lučenec 0

4
3
2
2
0
0
1
0

0
1
2
0
4
4
1
0

299:74 8
237:168 7
144:195 6
84:77 4
148:186 4
96:303 4
104:109 3
0:0 0

MLADŠÍ MINIŽIACI

1. kolo: Žiar nad Hronom – Žilina 14:45/16:38
Strelci: Horváth 10, Kucej 2, Šonkol 2/ Horváth 6,
Bača 4, Novák 2, Krajčovič 2, Ihring 2.
Naši chlapci nastúpili s odhodlaním súpera čo
najviac potrápiť a hlavne nedopúšťať sa zbytočných strát , čo sa im aj v niektorých úsekoch hry
podarilo. Najväčšie problémy sme mali s doskočením lopty pod vlastným košom, čo lepšie fyzicky
disponovaný súper aj patrične využil. Svoje nepremenené pokusy si doskočil a na tretí až piatykrát
dokázal bodovať.
Tabuľka
1. BC Prievidza mládež
2 2
0 109:23 4
2. Victoria Žilina
2 2
0 83:30 4
3. MŠK Žiar nad Hronom 2 0
2 30:83 2
4. IMC Pov. Bystrica
2 0
2 23:109 2
5. ŠKP Ban. Bystrica
0 0
0 0:0 0
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Volejbalistky s dvoma výhrami a jednou prehrou
VOLEJBAL ŽENY

3. kolo: Žiar nad Hronom – Spišská Nová Ves
3:2 (-20, 20, -22, 19, 9)
Po úvodných dvoch prehrách našich žien s vedúcou UKF Nitra a silnou Paneurópou Bratislava sa
v ďalšom kole naše ženy „vytiahli“. V sobotu 15. októbra nastúpili proti silnému družstvu zo Spišskej
Novej Vsi. Spišiačky v lete posilnili svoje družstvo,
a preto majú v tejto sezóne vysoké ambície. Tieto
svoje ambície pretavili hneď v prvom sete vo víťazstvo. Naše ženy sa však nepoddali tlaku súpera
a druhý set zaslúžene vyhrali. Tretí set nám Spišiačky znovu zobrali, a tak vystavili naše volejbalistky
pod silný tlak. Avšak štvrtý set sme znovu dokázali dotiahnuť do víťazného konca a vyrovnať stav
stretnutia na 2:2. V piatom skrátenom sete naše
ženy od začiatku viedli a už si prvé víťazstvo v sezóne nenechali zobrať. Bolo to vydreté víťazstvo, ale
dokázali sme, že pokiaľ sa plne sústredíme na hru,

dokážeme zdolať aj kvalitného súpera.
V nedeľu pokračovala extraliga ďalším kolom,
v ktorom sme doma hostili volejbalistky zo Žiliny.
Bol to súper, na ktorého sme si trúfali a ako aj priebeh zápasu ukázal, oprávnene. V zápase plnom
chýb zvíťazilo družstvo, ktoré ich urobilo menej.
Boli to naše volejbalistky, ktoré zvíťazili nad Žilinou
3:1 a pripočítali si k dvom bodom zo soboty ďalšie
tri a tým sa odlepili z posledného miesta v tabuľke
na šieste miesto.
Ostatné výsledky: COP Nitra – UKF Nitra 0:3, Žilina
– Paneurópa 1:3, Kežmarok – Pezinok 0:3.
Igor Korbela
4. kolo: Žiar nad Hronom – Žilina 3:1 (21, 19,
-19, 13)
Ostatné výsledky: Paneurópa – COP Nitra 3:0, S.
N. Ves – Pezinok 1:3, UKF Nitra – Kežmarok 3:0.

5. kolo: COP Nitra – Žiar nad Hronom 3:2 (-24,
15, -14, 22, 7)
Ostatné výsledky: Pezinok – UKF Nitra 3:2, Žilina –
S. N. Ves 0:3, Kežmarok – Paneurópa 1:3.
Tabuľka po 5. kole
1. Paneurópa
5
2. UKF Nitra
5
3. Pezinok
5
4. S. N. Ves
5
5. COP Nitra
5
6. Žiar n. Hronom 5
7. Žilina
5
8. Kežmarok
5

14
13
12
8
7
6
0
0

15:4
14:3
14:7
11:9
9:10
8:12
3:15
1:15

440:347
395:308
469:428
429:381
406:416
408:429
314:433
280:399

Staršie žiačky zatiaľ bez výhry
VOLEJBAL STARŠIE ŽIAČKY

Účastníci zápasu 2. kola. Zľava Terka, asistentka,
Kaja, Nona, Kikuš, Mima, kapitánka Kika, Alicka,
Katka, Ema, Žužu, Vany, Baška a tréner.
2. kolo: Liptovský Hrádok – Žiar nad Hronom
3:0 (15, 7, 20)/ 3:0 (20, 8, 20)
Staršie žiačky hrali 2. kolo v Liptovskom Hrádku. Súper bol nad ich sily a ak s ním budú chcieť

v budúcnosti vyhrať, musia hrať na maxime svojich
schopností. Prvá zostava hrala chvíľami vyrovnane,
ale na víťazstvo nemali. Ale aj prehry posilnia, pokiaľ si z nich zoberú ponaučenie.
Ostatné výsledky: Prievidza – P. Bystrica A 3:0/3:0,
Poltár – Čadca A 0:3/0:3, Hnúšťa A – Žilina A 3:0/3:0,
Krupina A – B. Bystrica 0:3/ 0:3.
3. kolo: Žiar nad Hronom – Poltár 0:3 (-15, -9,
-23)/0:3 (-22, -16, -24)
Staršie žiačky privítali v 3. kole na svojej palubovke súperky z Poltára. Tie doteraz v súťaži
nevyhrali, a preto boli pred zápasmi šance vyrovnané. Zápas bol vyrovnaný, keď hrala naša prvá
zostava a rozhodli väčšie herné skúsenosti
hosťujúcich hráčok. Najvyrovnanejší bol posledný set druhého zápasu, keď sme viedli ešte 23:21 a prehrali 26:24. Na druhej strane
- prvýkrát sme videli nasadenie a bojovnosť
v našom družstve, hoci sme už pomaly začali
pochybovať, či také niečo v našich dievčatách vô-

bec je! Ukázali, že áno a táto bojovnosť aspoň trochu zmiernila smútok z prehry. Ak však vieme zabojovať v časti setu, je len otázkou času, kedy to
dokážeme aj v celých zápasoch.
Ostatné výsledky: B. Bystrica – Prievidza 3:0/3:0,
Čadca A – Krupina A 3:1/3:0, Žilina A – Liptovský
Hrádok 0:3/0:3, P. Bystrica A – Hnúšťa A 3:0/3:0.
Ján Odzgan, Andrea Kosorinská – tréneri
Tabuľka
1. B. Bystrica
2. Čadca A
3. L. Hrádok
4. Prievidza
5. P. Bystrica A
6. Hnúšťa A
7. Poltár
8. Krupina A
9. Žilina A
10. Žiar n. Hronom

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
18
12
12
8
6
6
4
3
3

18:0
18:1
12:6
12:6
9:11
6:12
6:12
6:15
4:16
4:16

450:261
473:283
372:327
369:370
417:432
376:396
335:410
393:486
361:448
347:480

Mladšie žiačky sa predstavili pred domácim publikom
VOLEJBAL MLADŠIE ŽIAČKY

2. kolo: Žiar nad Hronom – Poltár 1:3 (17, -8,
-15, -18)/1:3 (-10, -12, 17, -23)
V nedeľu 16. októbra odohrali mladšie žiačky
VK MŠK prvé dve súťažné stretnutia pred domácim publikom. V dvojstretnutí si zmerali svoje sily
s rovesníčkami z Poltára. Zápasy boli veľmi dobrou
školou nielen pre dievčatá, ale hlavne pre nás – trénerov, kedy si uvedomujeme, že cesta k zvládnutiu
základných volejbalových činností bude ešte poriadne dlhá a tŕnistá.
Obidve stretnutia sa skončili v náš neprospech.
Pozitívne je, že v každom dokázali naše dievčatá
zvíťaziť aspoň v jednom sete. V zápasoch sa na ihrisku vystriedalo všetkých 14 hráčok.
Tréneri a hráčky ďakujú všetkým fanúšikom, ktorí
boli trpezliví a fandili našim dievčatám.
Andrea Kosorinská,
trénerka

Zľava Natálka Šedivcová, Veva Šestáková, Naty Rusnáková, Lucka Sedláková, Emča Petlušová,
Vaneska Kazárová, Dida Vašová, Lenka Ružičková, Aďa Mekíšová, Domča Kartíková,
Baja Kupčiová, Ivka Zošiaková, Nika Antalová, Daška Krčová.
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Futbalisti s 12 bodmi
FUTBAL MUŽI STRED

ihriska prebral loptu, previedol ju až po súperovu
šestnástku, kde krásne prihral Marekovi Šimonovi a ten s prehľadom popri padajúceho brankára
strelil víťazný gól zápasu. V druhom polčase sa hral
rýchly futbal, kde sa útoky striedali na obidve brány
a obidve mužstvá mali blízko k dosiahnutiu gólu.
Hra bola fyzicky náročná. Ku koncu zápasu súper
získaval čoraz viac prevahu a vypracoval si množstvo šancí, no už sa mu nepodarilo skórovať.
Rastislav Štanga
Ostatné výsledky: Žilina B – MFK B. Bystrica 3:3,
Fomat Martin – Krásno 5:1, Tisovec – K. N. Mesto
2:1, V. Krtíš – L. Štiavnica 3:2, Z. Poruba – Turany 8:1,
MFK N. Baňa – Kalinovo 0:1, Čadca – L. Lúčka 6:0.
11. kolo: FK Žiar nad Hronom/Ladomerská
Vieska – Družstevník Ďanová 1:0 (1:0)
Zostava: Rapčan – Žňava (46. Debnár), Macejko,
Dobrota, Janúch, Čamaj, Žiak, Šimon, Abrahám,
Neuschl (70. Cvejkuš), M. Rapčan (90. M. Šouc).
Gól: Šimon.
Zápas sme začali aktívne. Súpera sme svojim
dôrazom a častým napádaním nepustili z vlastnej
polovice. Vypracovali sme si niekoľko šancí, ktoré
sme však nedokázali premeniť. V polovici prvého
polčasu súper vyrovnal hru a otvoril svoju obranu. Naše družstvo to využilo, Jano Žiak v strede

4. MŠK K. N. Mesto 12 6
5. Baník V. Krtíš
12 6
6. Liptovská Štiavnica12 5
7. ŠK Z. Poruba
12 4
8. MFK B. Bystrica 12 5
9. Baník Kalinovo 12 4
10. FK Čadca
12 4
11. Družstevník Ďanová 12
12. FK Žiar n. Hronom12 3
13. Krásno n. Kysucou12 3
14. MŠK Turany
12 2
15. MFK N. Baňa 12 2
16. Lietavská Lúčka 12 0

3 3
2 4
3 4
6 2
3 4
5 3
3 5
42 6
3 6
3 6
3 7
0 10
1 11

30:23
19:26
21:15
22:17
28:24
11:8
27:21
22:21
22:26
15:21
13:25
9:37
8:48

21
20
18
18
18
17
15
14
12
12
9
6
1

12. kolo: Turany – FK Žiar nad Hronom/Ladomerská Vieska 1:1
Ostatné výsledky: MFK B. Bystrica – L. Lúčka 7:1,
Kalinovo – Čadca 0:0, Ďanová – MFK N. Baňa 7:1,
Krásno – Tisovec 1:3, L. Štiavnica – Z. Poruba 0:0, K.
N. Mesto – V. Krtíš 4:0, Žilina B – Fomat Martin 3:1.
Tabuľka po 12. kole
1. MŠK Žilina B
12 10 2 0
2. MŠK Fomat Martin12 8 3 1
3. CSM Tisovec
12 8 2 2

42:10
35:12
21:11

32
27
26

Starší dorastenci okúsili aj prehru
FUTBAL MLÁDEŽ

III. liga starší dorast
11. kolo: FK Žiar nad Hronom U19 – MŠK Kysucké Nové Mesto 0:1 (0:1)
Zostava: Siekela – Debnár, Matúš Hric, Horváth,
Martin Kukučka, Lipták, Vuong, Milčík, Hudec, Gallo, Mekíš.
V prvom polčase bola hra vyrovnaná na oboch
stranách bez väčších príležitostí. V 11. minúte sa
ujali hostia vedenia po zaváhaní v našej obrane a
s prispením čiarového rozhodcu, ktorý nesignalizoval ofsajd hráča hostí, ktorý následne skóroval.
Druhý polčas sme počas 45 minút zatlačili súpera
na ich polovicu, ale z enormného úsilia hráčov sa
nepodarilo vsietiť gól.
Ostatné zápasy: R. Sobota – MFK B. Bystrica 1:0,
Bánová – D. Kubín 3:1, Fiľakovo – MFK N. Baňa 1:1,
Zvolen – Lučenec 1:4, Kremnička – Bytča 1:1, Badín

– V. Krtíš 3:2, Čadca – Rajec 2:1.
12. kolo: Baník V. Krtíš – FK Žiar nad Hronom
U19 1:6 (1:1)
Zostava: Siekela – Debnár, Matúš Hric, Horváth,
Martin Kukučka, Lipták, Vuong, Milčík, Glab, Hudec, Búci. Náhradníci: NB – Tatár, Hanuška, Mekíš,
Osvald, Gallo.
Aj keď sme od prvej minúty diktovali tempo a
spôsob hry, prvý gól z brejku v 7. minúte predsa len
dali domáci. Naďalej sme pokračovali vo svojej hre
a v 19. minúte sme vyrovnali Hudecom. Do konca
polčasu sme už z niekoľkých vypracovaných šancí
gól nestrelili. V 2. polčase náš tlak priniesol už aj gólový efekt v poradí: 2:1 Lipták, 3:1 Lipták, 4:1 Vuong,
5:1 Martin Kukučka, 6:1 Mekíš.

III. liga mladší dorast
11. kolo: FK Žiar nad Hronom U17 – MŠK Kysucké Nové Mesto 1:0 (1:0)
Zostava: Tatár, Štefanovič, Kružlic, Tryzna, Henžel,
Sviržovský, Murgač (31. Kukučka), Hric, Dúbravský
(78. Líška), Kružic (63. Foltán), Búci.
Gól: Búci.
Ostatné výsledky: R. Sobota – MFK B. Bystrica 8:0,
Bánová – D. Kubín 6:0, Fiľakovo – MFK N. Baňa 1:0,
Zvolen – Lučenec 13:0, Kremnička – Bytča 8:1, Badín – V. Krtíš 3:0, Čadca – Rajec 4:1.
12. kolo: Baník V. Krtíš – FK Žiar nad Hronom
U17 1:2 (1:0)
Zostava: Tatár, Štefanovič, Kružlic, Foltán (73. Janšík), Tryzna, Sviržovský, Hric, Kukučka, Henžel, Mezei (51. Beňo), Kružič (51. Dúbravský).
Góly: Kukučka, Beňo.

Žiarčania nevyhrali ani zápas, v ktorom diktovali tempo
HOKEJBAL

9.kolo: ŠK 98 Pruské - N-SPORT TREND
Žiar nad Hronom 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Góly:Vallo 2, Plandor.n
Ostatné výsledky: Reebok Ružinov – HBK Kometa Vrútky 5:0, HBC Žirafa Žilina – DT Žirafa Pov.
Bystrica 4:2, MHBO Géci Liptovský Mikuláš – LG TPS
Bratislava 5:4sn, ŠK 98 Pruské – N-Sport trend Žiar
n/Hronom 5:3, HBK Nitrianski rytieri Nitra – Imperial Vitamins Martin 4:1, Jokerit Petržalka – MŠK
Kežmarok – odložené, ŠK Profis 32 Bratislava - voľno, Dohrávka 2. kola – Reebok Ružinov – ŠK Profis
32 Bratislava 5:2.
Tabuľka
1. Nitrianski Rytieri Nitra 8 8 0 0 0 42:10 24

2. SHBK Ruživno BA
8
3. DT Žirafa P. Bystrica 8
4. LG Bratislava 9 5 0
5. Imp. Vitamins Martin8 4
6. MŠK Kežmarok8 4 0
7. MHbO Géci L. Mikuláš 9
8. SK 98 Pruské 8 2 0
9. HBK Kometa Vrútky8 0
10. HBC Žirafa Žilina 8 2
11. N-Sport Trend ZH 8 2
12. Jokerit Petržalka 8 1
13. SK Profis 32 Bratislava 8

7 010
5 10 2
1 3
1 12
0 4
21 15
3 3
32 3
1 05
1 05
1 15
1106

33:13
29:21
31:19
32:19
26:26
30:40
19:32
24:31
17:28
22:34
13:34
15:26

22
17
16
15
12
9
9
8
8
8
6
5

Zdroj: sporttrend.eu

noviny.ziar.sk

športové noviny
Športová príloha Mestských novín Žiar nad Hronom | ročník VI. | číslo 22|2. november 2011 | e-mail: mn@ziar.sk | 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

Karatisti na domácej pôde bodovali
KARATE

Predzápasová príprava.
Už sa pomaly stáva tradíciou, že zahájením
sezóny v Stredoslovenskom zväze karate (SsZK)
je aj vďaka vysokej úrovni organizovania tejto
súťaže poverený práve náš domáci karate klub
MŠK Žiar nad Hronom.
Prvé kolo Pohára SsZK detí a žiakov spojené
s Majstrovstvami Stredoslovenského zväzu karate
dorastencov a juniorov sa uskutočnilo v nedeľu
23. októbra v MsKC. Súťaž bola otvorená, a preto
sa na nej zišlo 273 pretekárov z 28 klubov z celého
Slovenska. Pre dorastencov a juniorov bola súťaž
postupovou na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
budú konať v decembri v Trnave.
Pred samotnou súťažou prebehla konferencia
SsZk, kde boli predstavitelia klubov oboznámení
s činnosťou predsedníctva a jednotlivých komisií
v uplynulom roku.
Na štyroch zápasiskách sa začalo tradične súťažnou disciplínou kata – súbornými cvičeniami. Tento
rok sme sa rozhodli, že obsadíme aj túto disciplínu, a to našimi najmenšími cvičencami, ktorí sa
súťažnému karate venujú len pár mesiacov. Keďže
pre väčšinu z nich to bolo prvé súťažné vystúpenie, do bojov o medaile sa nakoniec nezapojili, ale
určite získali cenné skúsenosti a ich vystúpenie ich
tréner Miloš Viglašský hodnotil kladne. Určite o menách ako Adam Aidin, Roman Debnár, Alex Boška,
Patrik Franta, Veronika Viglašská, Zdenko Vanka,
Marko Kováč a Roman Plavec budeme ešte počuť.
Po slávnostnom otvorení súťaže, ktorého sa zúčastnili aj primátor mesta Ivan Černaj a konateľ
MŠK Žiar nad Hronom Norbert Nagy, sa rozbehla
súťaž kumite – športový zápas. Tu nás už reprezentovali aj naši najlepší pretekári, čo sa odzrkadlilo aj
na výsledkoch.

V kategórii do 10 rokov sa najlepšie darilo Natálii
Rajčanovej, ktorá si vybojovala bronz. Pekné výkony podali aj Erik Sklenka a Juraj Greguš, ktorých
od zisku medaile delil len krôčik.
V kategórii 10 – 11-ročných sme získali 2 bronzové medaily, a to zásluhou Niny Jelžovej a Adriána
Šimka.
V kategórii 12 – 13-ročných sa nám darilo najviac,
keď vo váhe do 50kg zvíťazila Dominika Veisová
a vo váhe nad 50 kg bolo žiarske finále v podaní
Martiny Tatárovej a Lenky Brodzianskej, kde bola
úspešnejšia Martina. V súťaži chlapcov sa postaral
o medailu Michal Výrostko, ktorý vybojoval bronz.
Vyššie vekové kategórie boli o to náročnejšie, že
v nich išlo o postup na Majstrovstvá Slovenska. Tu
sme však tiež žali úspechy. V kategórii 14 – 15-ročných svoj prvý štart v kumite pekne zavŕšil Peter

Zápas.

Miloš Vígľašský so svojimi zverencami.
Hanzlík, keď si vybojoval bronz vo váhe do 70 kg.
Martina Tatárová nastúpila po „ostaršení“ aj v tejto
vekovej kategórii a opäť s úspechom, kedy si vybojovala bronz.
V najstaršej kategórii 16 – 17-ročných nás vo svojich váhach reprezentovali Rastislav Štyriak, ktorý
nenašiel premožiteľa a Michaela Ďurišová, ktorá
prehrala len vo finále.
Súčasťou súťaže bola aj súťaž O pohár primátora
mesta, ktorý venoval primátor mesta Ivan Černaj
pre najúspešnejší klub, ktorým sa stal Rapid Bratislava. Náš klub sa celkovo umiestnil na 6. mieste
z 28 klubov.
Poďakovanie patrí pretekárom za predvedené
výkony, mestu Žiar nad Hronom, MŠK Žiar nad Hronom, ZŠ na Jilemnického ulici a ZŠ SNP v Hornej
Ždani za podporu a pracovníkom MsKC za profesionálny prístup, ktorý robí túto súťaž jednou z najkrajších na Slovensku.
Ľubomír Striežovský,
tréner karate klub MŠK Žiar nad Hronom

