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V tomto čísle:
DETSKÝ KÚTIK OTVORENÝ
OD POLOVICE NOVEMBRA

Mestské kultúrne centrum otvára v nedeľu
11. novembra detský kútik. Otvorenie je spojené
s celodenným programom, kde nebude chýbať
cirkus, detské predstavenia a množstvo súťaží
a hier pre celú rodinu. Strana 3.

Výstavba obchvatu mesta je spustená

NA NÁMESTÍ SA VARIL A OCHUTNÁVAL
SLIVKOVÝ LEKVÁR

Slivkový lekvár ako od starej mamy – presne
taký sa varil priamo na námestí. Varenie sprevádzala ochutnávka cukríkov zo sušeného lekváru, tvorivé dielne a hudobné vystúpenia. Viac
na 4. strane.
PREDÁVALI SA HISTORICKÉ PREDMETY

Počas Veľkej mestskej burzy sa predávali a dražili historické predmety. Z viac ako 150 predmetov je väčšina stále v ponuke na predaj. Bližšie
informácie na strane 3.

STRANA 2

Tradičný Žiarsky jarmok je za nami

PRED 215. ROKMI
SA NARODIL ŠTEFAN MOYSES

Koncom októbra sme si pripomenuli 215 rokov od narodenia prvého predsedu Matice slovenskej, Štefana Moysesa. Pri tejto príležitosti
navštívil naše mesto Marián Tkáč, jej súčasný
predseda. Viac informácií na strane 2.

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď,
v hotovosti.
Tel: 0905 602 942
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Začala sa výstavba obchvatu Žiaru

Foto: NDS.
V utorok 16. októbra Národná diaľničná spoločnosť oficiálne spustila výstavbu nového úseku rýchlostnej cesty R2 pri Žiari nad Hronom.
Takmer 6-kilometrový úsek má Žiar odľahčiť
od tranzitnej dopravy z Ulice SNP.
Ulicou SNP prejde denne viac ako 20-tisíc áut.

Na novom úseku, kde bude päť mostov, jedna mimoúrovňová a jedna okružná križovatka, zatiaľ nebudú žiadne dopravné obmedzenia. Výstavba by
mala byť ukončená do dvoch rokov.
Nový úsek rýchlostnej cesty bude začínať
na križovatke Lovčica – Trubín, pokračovať západne
od mesta Žiar nad Hronom a končiť napojením
na rýchlostnú cestu R1 križovatkou Lovča.
Úsek obchvatu mesta Žiar nad Hronom je súčasťou plánovanej trasy rýchlostnej cesty R2
od križovatky s diaľnicou D1 pri Trenčíne v smere
na Bánovce nad Bebravou, Prievidzu, až po napojenie na rýchlostnú cestu R1 pri Žiari nad Hronom.
Odklonením tranzitnej dopravy sa znížia exhaláty
a emisie v predmetnom území a následne sa zlepší životné prostredie a bezpečnosť premávky, tak
pre motoristov, ako aj pre peších v samotnom centre mesta Žiar nad Hronom.
(li)

Predseda Matice slovenskej navštívil Žiar

Kyticu kvetov položili prítomní pred sochu Štefana Moysesa na námestí.
V stredu 24. októbra sme si pripomenuli
215. výročie od narodenia Štefana Moysesa. Pri
tejto príležitosti navštívil mesto predseda Matice slovenskej, Marián Tkáč.
Pamätný deň 215. výročia narodenia banskobystrického biskupa a prvého predsedu Matice
slovenskej si členovia Miestnej organizácie Matice
slovenskej pripomenuli položením kytice kvetov
k jeho soche. Nechýbali ani zástupcovia mesta či
niektorých politických strán. S Mariánom Tkáčom
sa stretol aj primátor Ivan Černaj.
„Dôvodom mojej návštevy v meste je 215. výročie narodenia Štefana Moysesa, ktorý je v Žiari
nad Hronom pochovaný,“ povedal pre Mestské noviny Marián Tkáč a dodal: „Keďže Moyses sa narodil vo Veselom, dnes som navštívil aj túto obec pri
Piešťanoch. Som rád, že sme sa stretli aj v Žiari nad
Hronom a takto vyjadrili úctu k jeho osobnosti.“

Oslavy pri príležitosti 150. výročia
založenia Matice slovenskej
Počas stretnutia s primátorom Černajom padla
i myšlienka na zorganizovanie spoločných budú-

coročných osláv. „Verím, že na budúci rok urobíme
veľkolepé oslavy spolu s mestom Žiar nad Hronom.
Pripomenieme si 150 rokov odvtedy, ako stál tento
vzácny muž pri založení Matice slovenskej a bol jej
prvým predsedom. Dnes sa ja tak trochu cítim byť
jeho nasledovníkom,“ uviedol ďalej Marián Tkáč.
Podľa súčasného predsedu Matice slovenskej bol
Moyses veľmi odvážnym človekom. „Viete, aká to
bola odvaha ísť v čase tuhej maďarizácie k cisárovi
a poprosiť ho o to, aby povolil Maticu slovenskú? To
bolo veľké hrdinstvo a on to dokázal.“ Podľa Tkáča
sa v čase zakladania Matice slovenskej zišla generácia veľmi vzácnych mužov – evanjelikov a katolíkov.
Práve Moyses ukázal, ako sa dá spolupracovať. On
ako biskup katolícky sa stal predsedom a prvým
podpredsedom evanjelický superintendent Karol
Kuzmány. „Bodaj by sme my Slováci aj dnes tak spolupracovali. Pretože mám taký pocit, že dnes myslíme, žiaľbohu, viac na peniaze. Národy okolo nás
majú svoje ciele a ideály a my ako keby sme na ne
zabudli. To ma veľmi trápi. Chcem preto ako predseda Matice slovenskej urobiť všetko pre to, aby sme
sa zjednotili a boli hrdí na to, že sme Slováci,“ dodal
na záver Marián Tkáč.
(li)
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Tretí útok
na podnikateľkin
majetok

Zhorené podnikateľkino auto a rozbité okná
na prevádzke.
V stredu 17. novembra v nočných hodinách
už po tretíkrát spôsobil škodu dosiaľ neznámy
páchateľ majiteľke cukrárni Evelyn, ktorá sa
nachádza na Svätokrížskom námestí. Pri tomto
útoku navyše zhorelo aj auto podnikateľky.
V súvislosti s opakovaným útokom na majetok
podnikateľky sa po meste začalo hovoriť o cukrárenskej mafii. „Nie je to iba o rozbití okien, poškodené máme aj zariadenie prevádzky,“ hovorí Andrea
Martinová, majiteľka cukrárne, ktorá nekalé praktiky neprajníkov nechápe a nevie si predstaviť, kam
až dokážu vo svojom vyčíňaní zájsť.
„Niektorí ľudia si myslia, že cukráreň nám postavili za euro. Ale každý rozumný človek predsa vie, že
v dnešnej dobe vám nikto nič zadarmo nedá. Mňa
vyšlo postavenie nehnuteľnosti na niekoľko stotisíc eur,“ vysvetľuje. O Svätokrížsky park, ktorý má
od mesta v prenájme na 30 rokov, sa pravidelne
stará. „Park zrekonštruujem. V blízkej budúcnosti
zrealizujem plán, ktorého súčasťou je vybudovanie
kultúrno-športovej zóny na oddych a rekreáciu.
Všetko však robím na vlastné náklady. Nezískala
som žiadne financie z eurofondov či z príspevkov
a nič som ani nezdedila. Nakoľko to robím pre verejnosť, uvítam však akúkoľvek pomoc občanov,
ktorí sa môžu zapojiť do úpravy parku a zveľadenia
jeho okolia,“ dodáva Andrea Martinová.

Podľa polície požiar nebol úmyselný
V súvislosti s požiarom, ktorý v čase rozbitia okien
vznikol na aute podnikateľky, sme oslovili aj políciu. Ako nám však Mária Faltániová, hovorkyňa KR
PZ v Banskej Bystrici povedala, pravdepodobnou
príčinou požiaru bola technická závada na vozidle,
nie úmyselné podpálenie. „Motorovú časť vozidla,
ktorá zhorela, hasiči uhasili. Následnou kontrolou
zistili, že pravdepodobnou príčinou bola technická závada. Pri požiari vznikla na automobile škoda
vo výške 250 eur. Polícia už vec preveruje ako
priestupok proti majetku,“ uviedla ďalej Mária Faltániová. I keď polícia spôsobený požiar na vozidle
nepovažuje za úmyselný, podnikateľka je iného
názoru.
(li)
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Žiarsky jarmok sa teší veľkému záujmu
Tradičný Žiarsky jarmok má
za sebou už
21. ročník. Keďže patrí medzi
najočakávanejšie udalosti žiarskej jesennej sezóny, opäť prilákal do ulíc Žiarčanov i návštevníkov zo susedných obcí.
Hlavným organizátorom jarmoku je už tradične mesto Žiar nad Hronom. „Tento rok sa predalo
498 stánkov, z toho 48 stánkov bolo s občerstvením,“ hovorí Ján Žiak z MsÚ a ďalej spresňuje:
„Ani tento rok nechýbali zábavné kolotoče. Prišlo

13 majiteľov, ktorí doviezli spolu 36 zábavných
atrakcií.“ Zisk za predajné stánky je pre mesto viac
ako 36-tisíc eur.
I keď ľudových remeselníkov mesto zvlášť neevidovalo, prišlo ich viac ako po minulé roky. „Viac
bolo aj ostatných predávajúcich, ktorí boli nielen
zo Slovenska, ale i z Čiech či Poľska. Zvýšil sa i počet
predávaného sortimentu, najmä hračiek, balónikov a cukroviniek. Menej bolo stánkov s textilom,
obuvou, textilnou či koženou galantériou,“ konkretizuje Ján Žiak, podľa ktorého je záujem o predajcov na žiarskom jarmoku stále veľký.
Ako už býva pravidlom, kultúrno-zábavný

program zabezpečilo žiarske Mestské kultúrne
centrum. I keď jarmok bol oficiálne otvorený až
v piatok, hudobná zábava začala už vo štvrtok
11. októbra v popoludňajších hodinách, a to vystúpením žiarskej skupiny ZH Band. V piatok pokračovala zábava vystúpením Berkyho Mrenicu a cimbalovej hudby Hron, zahrali aj Countrio, Ploštín Punk
a Smola a hrušky či Kabát revival. V sobotu patrilo
pódium domácim umelcom, kedy návštevníkom
zahrali Dychová hudba Žiaranka a Mužská spevácka skupina Sekera. Zostavu doplnila aj terchovská
hudba v podaní Bobáňovcov.
(li)

Céčko otvára detský kútik

Veľká mestská burza

V nedeľu 11. novembra otvára žiarske Mestské kultúrne centrum detský kútik. Otvorenie je
spojené s celodenným programom pre všetky
deti a ich rodičov.
Počas podujatia čaká na rodinky s deťmi bohatý
program so sprievodnými akciami. „V programe
vystúpi potulný cirkus Prndolíno, smiešne i poučné
divadlo pre malých i veľkých, ktoré sa predstaví
s dvomi rozprávkami,“ hovorí Michaela Pribilincová, riaditeľka MsKC a dodáva: „Okrem toho pripravujeme aj filmové kino s rozprávkami, súťaže, hry,
maľovanie na tvár a predaj občerstvenia. Vstup na
podujatie je voľný, začiatok je pripravený na desiatu hodinu.“
Detský kútik bude cez týždeň otvorený zatiaľ
od 13.00 do 19.00 hodiny, cez víkend od 11.00 do
19.00 hod. Otvorený bude aj počas koncertov, divadla, kina a iných podujatí organizovaných Céčkom. Po určitom čase sa budú otváracie hodiny
upravovať na základe záujmu rodičov.

V piatok 19. októbra sa uskutočnila Veľká
mestská burza, na ktorej sa predávali a dražili historické predmety. Počas zbierky, ktorá sa
uskutočnila ešte v septembri, sa podarilo vyzbierať 150 vecí.
Burza bola rozmanitá. Obsahovala knihy, keramiku, ale i technické záležitosti ako písací stroj,
fotoaparát, televízor či mikroskop. „Najdrahším a
pre nás najvzácnejším kúskom burzy je funkčný
šijací stroj so stolíkom značky Express, ktorý pochádza približne z 19. storočia,“ hovorí Dominika
Švecová, koordinátorka práce s mládežou a organizátorka podujatia, ktorá je spokojná predovšetkým s organizáciou burzy. „Podujatia sa zúčastnilo
približne 50 ľudí, ktorí postupne prichádzali a odchádzali, čo je na prvý ročník celkom slušné číslo.
Čakala som však väčší záujem zo strany verejnosti,
ako aj väčší počet predaných vecí,“ netají Dominika Švecová. Ako ďalej dodáva, podujatie sa nieslo
v historickej tematike, keďže bolo spojené aj s výstavou historických fotiek mesta Žiar nad Hronom.
„Z tohto dôvodu sme zabezpečili aj predaj huriek,
keďže o Žiarčanoch sa hovorí ako o hurkároch. Do
budúcna by sme chceli spraviť ešte podujatie na
štýl burzy alebo dražby, tento raz však už asi ale
v inej oblasti,“ konkretizuje Dominika Švecová.
Ako prvý priniesol veci do burzy poslanec Emil
Vozár. Poslankyne Katarína Dekýšová a Monika Balážová sa do podujatia priamo zapojili a pomáhali
pri jeho organizačnom zabezpečení. S historickými
kostýmami, ktoré mali na sebe účastníci, pomohol
Mirko Filus z POS. V programe, ktorým sprevádzal
Bios, sa predstavili Folklórna skupina Hron, Viktória
Černajová, Experimental Duo a Seniori optimisti,
ktorí mali premiéru s vlastnou verziou piesne o Žiari.
Počas konania burzy sa podarilo predať knihy a starožitné vreckové hodinky. V prípade, že sa nájdu záujemcovia aj o ostatné veci z burzy, obrátiť sa môžu
na Dominiku Švecovú (e-mail: dominika.svecova@
ziar.sk), alebo sa prísť osobne informovať do Mestskej knižnice na 1. poschodie.
Podujatie vzniklo vďaka programu Mládež v akcii ako súčasť projektu O nás s nami, kde sa žiarska
mládež učí spolupracovať s predstaviteľmi mesta
a pracovníkmi s mládežou.
(li)

Pripravujú sa pravidelné
detské divadielka a animačné programy
„Detský kútik je určený pre deti vo veku
od 3 do 10 rokov. Deti mladšie ako tri roky do neho
môžu ísť iba v sprievode rodiča,“ vysvetľuje Michaela Pribilincová. V prípade, že v kútiku budú rodičia
na svoje dieťa dozerať sami a budú zaň zodpovední, je cena na dieťa 1 euro na hodinu. „V prípade,
že využijú službu stráženia, aby si mohli ísť nakúpiť
alebo zájsť s priateľmi na kávu, je poplatok stano-

Vizualizácia detského kútika.
vený na 1,50 eura za každých začatých 30 minút.
Pri vstupe do detského kútika rodič opatrovateľke
nahlási meno dieťaťa, v prípade stráženia aj telefonický kontakt, prípadne poskytne ďalšie potrebné
údaje,“ spresňuje ďalej riaditeľka.
Pred vstupom do kútika sa deti i rodičia musia
vyzuť a odložiť si napr. zimné bundy a kabáty. „Ak
opatrovateľka bude vidieť, že je dieťa choré mohlo
by ohroziť zdravie iných detí, odporučí rodičovi,
aby prišli neskôr, keď sa dieťa vylieči. Rovnako, ak sa
bude dieťa nevhodne správať, ubližovať iným deťom alebo ničiť majetok, bude rodič požiadaný, aby
si ho prišiel zobrať.“ Keďže kútik je určený pre deti,
tie v ňom môžu skákať, preliezať, šmýkať sa, kúpať
v sucho bazéne, zabávať sa v tvorivých dielňach a
pravidelne sa budú pripravovať malé detské divadielka či animačné programy. Na požiadane opatrovateľky dostanú na pitie vodu a rodičia budú mať
možnosť deťom zakúpiť občerstvenie aj z automatov.
(li)

Dotácie skvalitňujú služby v jasliach
Mesto Žiar nad Hronom – Odbor starostlivosti
o obyvateľa využíva na svoju činnosť aj mimorozpočtové zdroje. Ide o finančné prostriedky
z dotácií Banskobystrického samosprávneho
kraja, o ktoré sa odbor uchádzal v minulom období už niekoľkokrát.
Finančné prostriedky sú využívané predovšetkým na zmodernizovanie a skvalitnenie služieb,
ktoré sa poskytujú pre deti vo veku od 6 do 24 mesiacov v priestoroch mestských detských jaslí. „Už
niekoľko rokov po sebe sa nám podarilo získať finančné prostriedky,“ hovorí Miriam Mezeiová z Odboru starostlivosti o obyvateľa a ďalej vysvetľuje:
„V roku 2009 išli finančné zdroje na dobudovanie
detského ihriska nachádzajúceho sa v záhrade pri
detských jasliach. O rok neskôr sme boli úspešní
a získali sme finančnú dotáciu na zakúpenie gumených rohoží pre bezpečný pohyb detí na čerstvom
vzduchu. V tomto roku sme takto mohli zakúpiť

a dať namontovať markízu, čím sme začali v prvej
fáze sprístupňovať terasu deťom a ich opatrovateľkám aj v menej priaznivom počasí. Markíza poskytne nielen ochranu pred letným dažďom, ale aj pred
silným slniečkom.“ Vzhľadom na vekovú kategóriu
detí (od 6 do 24 mesiacov) a počte detí (15 detí),
ktoré sú v opatere 4 opatrovateliek, je nemožné,
aby jasličkárske deti využívali otvorený priestor
školskej záhrady či ihriska. Ich motorika, mentálna vyspelosť a mnoho iných faktorov si vyžadujú
osobitý prístup, kontrolu, ako aj zvýšené bezpečnostné zabezpečenie. „Prekrytím terasy markízou
v prvej fáze, v ďalšej fáze úpravou povrchu terasy
(terasa si vyžaduje technické opravy položením
špeciálnych protiúrazových farebných rohoží), ako
aj doplnením prenosných preliezok a iných prvkov
zvýšime komfort a štandard doterajšej starostlivosti a opatery našich najmenších,“ dodáva na záver
Miriam Mezeiová.
(li)
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Tajomstvo šťastia

Žiar kedysi a dnes

Každoročne pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším pripravuje mesto Žiar nad Hronom
a Mestské kultúrne centrum kultúrno-zábavný
program pre žiarskych jubilantov.
Všetci jubilanti sa aj tento rok stretli v Estrádnej
sále MsKC, kde im ku krásnemu životnému jubileu
zablahoželal aj primátor Ivan Černaj.
Ako nám povedala Silvia Hlôšková zo ZPOZ-u,
každý rok je scenár podujatia pripravený v inej
myšlienke a s iným hudobným hosťom. „Tento rok
sme pre jubilantov pripravili program pod názvom
Tajomstvo šťastia,“ vysvetlila Silvia Hlôšková a dodala: „V programe vystúpili žiaci zo Základnej školy
na Ul. M. R. Štefánika, deti z Centra voľného času
zo súboru Hronček, Seniori optimisti s tanečným
i speváckym vystúpením a brušná tanečnica Bea
Gundová.“

V piatok 19. októbra sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Svätého Kríža – Žiaru
nad Hronom, ktorú zorganizovalo miestne Pohronské osvetové stredisko.
Výstava historických a súčasných fotografií nášho mesta pod názvom Minulosť a prítomnosť pozostáva z fotografií, ktoré od svätokrížskych rodín
zozbieral a doplnil Jožo Krchman.
Vďaka tejto jedinečnej výstave môžu jej návštevníci zaspomínať na to, ako kedysi naše mesto
vyzeralo, ako vyzerali niektoré dnes už zaniknuté ulice, obchody či domy. To, ako sa z pôvodne
malého mestečka pomaly stalo významné okresné mesto, je zachytené na štyristo fotografiách.
Výstava potrvá do 19. novembra a verejnosti
je sprístupnená počas pracovných dní od 9.00
do 15.00 hod. v priestoroch žiarskeho Pohronského
osvetového strediska.
(li)

Jubilantom pripila na zdravie aj Marcela Laiferová.
Záver programu patril spoločnému prípitku s primátorom mesta. Pódium už potom patrilo hudobnému hosťovi. „Tento rok sme ako prekvapenie
pre jubilantov pripravili hudobné vystúpenie legendárnej speváčky Marcely Laiferovej. Každý
z oslávencov si v tento deň mohlo zatancovať
a zaspievať aj pod hudobnou taktovkou skupiny
Akropola až do neskorých nočných hodín,“ dodala
na záver Silvia Hlôšková.
(li)

Varenie slivkového lekváru priamo na námestí

Varenie slivkového lekváru si mohli Žiarčania
pozrieť priamo na námestí v piatok 19. októbra.
Lekvár ako od starej mamy mohli hneď aj ochutnať.

Okrem sladkého lekváru si okoloidúci ústa omastili aj chutným chlebom s masťou a cibuľou. V ponuke boli aj lekvárové cukríky obalené v škoricovom cukre.
Lekvár z päťdesiatich kilogramov sliviek sa varil
od samého rána, pričom sa miešal drevenou praslicou vo veľkom kotle. Samotná receptúra je veľmi
jednoduchá – oheň pod kotlíkom, neustále miešanie a nakoniec pridať cukor.
Cieľom podujatia bolo poukázať na dôležitosť
tradícií starých mám nielen formou varenia lekváru, ale aj prostredníctvom tvorivých dielní. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie speváckej skupiny Grúnčanka z Ostrého Grúňa, Mužskej speváckej
skupiny Sekera, súboru Hronček a detí zo Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej.
Organizátorom podujatia bolo Centrum voľného
času, Pohronské osvetové stredisko a Mestské kultúre centrum.
(li)

Seniori prevetrali primátora

Foto: Š. Vodnák
V stredu 17. októbra sa v Dome seniorov zišlo
114 členov Jednoty dôchodcov na Slovensku,
aby spoločne absolvovali kačacie hody, ako aj
besedu s primátorom mesta.
Po zdolaní porcie kačaciny sa začala beseda
s primátorom Ivanom Černajom, viceprimátorom
Petrom Antalom a hovorcom mesta Martinom Balážom. Po úvodných slovách primátora a predsedu
ZO JDS sa rozprúdil kolotoč otázok a odpovedí, ako
aj názorov na rôzne udalosti. Prvá zaznela pochvala
na riešenie nefunkčnej fontány na námestí Matice
slovenskej, ale zároveň bola vyslovená kritika na
uzatvorené verejné toalety. Ďalej bola vznesená
požiadavka urýchlene riešiť rozpadávajúcu sa bu-

dovu bývalej materskej školy (oproti gymnáziu),
nakoľko jej okolie sa stáva verejným smetiskom.
Primátora tiež seniori požiadali, aby pomohol vyriešiť svojvoľne uzavreté parkovisko pri tzv. Kockách. Ďalej boli pripomienky na zimnú údržbu,
keď na IBV si prehadzujú sneh z chodníka na cestu
a naopak. Tiež sa hovorilo o aktualizácii webovej
stránky seniorov, ktorá má meškanie. Po vyčerpaní všetkých otázok a názorov bol na koniec podaný návrh na premenovanie Železničnej stanice na
Ladomerská Vieska, aby sa mohli odstrániť rokmi
neriešené problémy kvality cestnej komunikácie
a schodov k autobusovej zastávke.
Primátor Černaj na dané otázky odpovedal a prisľúbil nastolené problémy riešiť aj podľa finančných možností mesta. Prisľúbil pomoc pri riešení
uzatvoreného parkoviska, ako aj pri podávaní návrhu na premenovanie železničnej stanice. Viceprimátor Peter Antal hovoril, že problémy treba riešiť
vtedy, keď vznikajú a odporučil prítomným, aby sa
na neho obracali pri vzniku nejakého problému,
a nie iba raz do roka pri takejto príležitosti. Zároveň
ponúkol vybudovanie fitnes centra pre seniorov
v prírode. Po hodine sa beseda skončila a predseda ZO JDS poďakoval vedeniu mesta za návštevu
v Dome seniorov.
Ján Truben, predseda ZO JDS
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Súťažíme o pekné knihy
pod vianočný stromček
Július Považan (9.8.1926 Žiar nad Hronom
– 21.2.2011 Krupina), nestor slovenského
insitného maliarstva, venoval svojmu rodisku kolekciu obrazov, z ktorých bola v roku
2001 vytvorená stála expozícia. Galéria
Júliusa Považana sa nachádza v prístavbe
MsKC vedľa Mestskej knižnice M. Chrásteka.
Maľovanie bolo pre Júliusa Považana oddychom po namáhavej práci
detského lekára. Častým motívom jeho obrazov boli reálie z jeho rodnej obce Svätý Kríž
nad Hronom, z Banskej Štiavnice a Krupiny ako
miest, v ktorých pôsobil. Jeho obrazy sa nachádzajú v Slovenskej národnej galérii, v galériách
v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, vo viacerých súkromných zbierkach v Európe a USA.
Mestské kultúrne centrum v spolupráci s našimi novinami pripravilo súťaž o hodnotné ceny.
Svoje odpovede pošlite mailom na adresu:
mn@ziar.sk alebo ich môžete doručiť priamo
do redakcie Mestských novín, Námestie Maticeslovenskej,budovaBielehodomu6.poschodie.
Termín uzávierky súťaže: 20.11.2012.
Otázky:
1.Kde je pochovaný J. Považan?
2. Koľko obrazov je vystavených v galérii v MsKC?
3. Na koľkých obrazoch je namaľovaný kaštieľ?
Súťažiaci môžu vyhrať poukaz na nákup kníh
v hodnote 30 € alebo zaujímavú encyklopédiu.
Ceny do súťaže venovala Kniha pre teba v Žiari
nad Hronom.
(r)
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Umelecký prednes Slovo

Spáči

V piatok 9. novembra sa uskutoční
workshop – umelecký prednes Slovo. Organizátorom podujatia je BBSK – Pohronské
osvetové stredisko v Žiari nad Hronom.
Cieľom podujatia je viesť mládež a dospelých
k lepšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom umeleckého prednesu prehlbovať
literárne poznanie a tvorivosť v interpretácii.
Zámerom je aj rozvíjanie materinského jazyka a vytváranie vzťahu k slovu ako kultúrnej
a umeleckej hodnote. Tvorivé dielne sú určené
pre študentov, recitátorov a pedagógov, ktorých súčasťou bude praktická i teoretická časť.
V teoretickej časti programu sa lektorka Monika Kopčová zameria na správnu zvukovosť
prejavu. Súčasťou praktickej časti budú konzultácie k prednesu s jednotlivými účastníkmi
podujatia. Workshop sa uskutoční v priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari
nad Hronom.
(r)

V priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom sa od 5. novembra
do 21. decembra uskutoční interaktívna
výstava Spáči. Prostredníctvom rôznych exponátov a sprievodných podujatí budú návštevníci motivovaní k prebudeniu záujmu
o životné prostredie.
Výstava živočíchov stredného Slovenska je určená pre materské, základné či stredné školy, ale
i pre rodičov s deťmi a ostatnú širokú verejnosť
a zameraná je na prezimujúce a migrujúce druhy
živočíchov. Prostredníctvom výstavy pochopia
jej návštevníci dôležitosť a nevyhnutnosť potreby ochrany prírody a niektoré prírodné zákonitosti. Výstava bude pozostávať z niekoľkých častí, súčasťou ktorých bude napríklad aj tematicky
zameraná prednáška a kvíz. Ďalšie zaujímavé
informácie budú poskytnuté hravou formou najmä deťom z materských a základných škôl. Najšikovnejší žiaci budú odmenení.
Exponáty na výstavu požičalo Stredoslovenské
múzeum v Banskej Bystrici.
(r)

Misia: Hľadáme teba

Mestský mládežnícky parlament dáva príležitosť byť prospešní
Čo bude vašou náplňou a prečo by ste sa mali
zapojiť? Okrem toho, že ako člen MMP získate
mnohé výhody (jednou z nich sú napríklad voľné
vstupy na plaváreň a kúpalisko v Žiari nad Hronom),
nadobudnete najmä veľa skúseností, ktoré naplno
využijete vo svojom živote a budú určite prospešné aj pri ceste za vaším vysnívaným povolaním.
Okrem podujatí a akcií v rámci mesta sa môžete
podieľať na mnohých medzinárodných projektoch,
vďaka čomu spoznáte svet a zlepšíte svoje jazykové schopnosti. Ďalším veľmi dôležitým bodom
je získanie nových kontaktov. Veď povedzme si
na rovinu, v dnešnom svete sa funguje oveľa jednoduchšie, keď máte ľudí, na ktorých sa v prípade
potreby môžete obrátiť a ešte lepšie, keď sú to ľudia na vplyvných miestach, ktorí niečo znamenajú.
A čo je na práci v MMP najlepšie? Je to pocit. Pocit, že ste niečo spravili a zanechali kus seba v meste, ktoré pre vás veľa znamená.
Ak sme ťa aspoň trochu oslovili, neváhaj a napíš
na dominika.svecova@ziar.sk. Po prečítaní týchto
riadkov si možno ešte nie si istý, či by ťa to bavilo.
Uvidíš však, že po prvom stretnutí v tom budeš mať
jasno. Buď ťa to pohltí, alebo si povieš, že to nie je
nič pre teba. V každom prípade by si to mal skúsiť.
Andrea Vozárová

Si mladý? Zaujímaš sa o dianie v meste
a v jeho okolí? Chcel by si niečo zmeniť ? U nás
budeš mať možnosť ukázať čo je v tebe!
Po krátkej prestávke sa opäť spúšťa projekt bývalej koordinátorky mládeže v Žiari nad Hronom, Michaely Pribilincovej. Jej miesto nahradila Dominika
Švecová, ktorá taktiež prevezme pozíciu tútorky
Mestského mládežníckeho parlamentu(MMP).
Mestský mládežnícky parlament je určený pre
všetkých mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov
(samozrejme, ak máš viac, ale stále v sebe cítiš
nával energie a potrebu prejaviť svoje schopnosti, radi ťa medzi nami privítame). Je veľmi dôležité, aby sa zapojili ľudia, ktorí nepatria do skupiny
,,pasívnych“. Práve naopak. Mali by ste byť tvoriví,
a hlavne schopní nájsť si čas, vynaložiť všetko úsilie
a každý projekt dobojovať až do konca.
V priebehu jednotlivých mesiacov v roku sa uskutočnia štyri stretnutia (t. j. jedno stretnutie každý
týždeň) v Mestskej obývačke na 1. poschodí krytej
plavárne v Žiari nad Hronom. Len pre zaujímavosť,
Mestská obývačka bola úspešným projektom predchádzajúcich členov MMP, čo je dôkazom, že s našim mestom je možná spolupráca, a najmä vďaka
komunikácii sa dajú dosiahnuť zmeny.

Z pera čitateľa

Novembrové
zamyslenie
Opäť tu máme sviatok –
Pamiatku zosnulých. Rodiny prichádzajú na cintoríny
upraviť hroby. Ozdobiť ich
čečinou, umelými kvetinami
a položiť kyticu chryzantém.
Zapália sviečku a pri ich plamienku v tichej piete sa pomodliť za dušu našich
drahých, za ich spásu. Mnohým sa v tejto posvätnej
chvíli vynoria slzy, veď ešte pred pár dňami, možno
týždňami boli ich najbližší medzi živými, tešili sa zo
života. A zrazu neľútostná smrť ich vyviedla z kru-
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hu rodiny. Buď zákerná nemoc, alebo tragická smrť
počas havárie autom. Či nebodaj smrť rukou vraha.
Žiaľ, takých nám akosi pribúda. Kladieme si otázku,
aké svedomie majú tí ľudia, aké pohnútky majú
k takému ohavnému činu. Iste nie hlad, ale vidina
peňazí a tiež svoje zastúpenie majú aj drogy a alkohol. Takí ľudia sa nezastavia pred ničím, nerešpektujú zákony Božie, ani svetské – nezabiješ. A tak
pribúdajú nové hroby, ktoré by ešte nemuseli byť.
Keby láska a tolerancia bola medzi ľuďmi. V tento
deň v mnohých rodinách zavládol smútok, mnoho
sirôt oplakáva svojich rodičov, rodičia svoje deti.
Ich stolička pri stole zostala prázdna a na ich mieste
položia kytičku vďaky a na tanieri bude horieť svieca. Len tvoja fotka na stole hovoriť bude, čomu si žil
a tvoril a koho si miloval.
Viktor Obertáš
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Svoju pieseň
majú aj žiarski seniori

Kultúrna úderka žiarskych seniorov.
Počas Veľkej mestskej burzy sa so svojou
verziou piesne o meste predstavili vždy dobre nabudení Seniori – optimisti. Text i hudbu
k piesni zložila bývalá pedagogička Marika Szölnokyová, ktorú inšpirovala Pieseň
pre Žiar, ktorú zložili žiarski umelci.
Ako sama autorka tvrdí, pieseň mladých sa
jej veľmi páčila. Seniorská verzia piesne je retrospektívna, akýsi humorne podaný pohľad
seniorov na mesto, ktorí tu žili od 50-tych či 60tych rokov. Marika Szölnokyová zložila pieseň
náhle, pričom až pri jej nácviku spolu s kolegami zo súboru zistila, že je náročná. Nakoniec
však premiéra dopadla dobre, na čom má veľkú
zásluhu vedúca súboru a jeho dirigentka, Valéria Barcíková. Pred vystúpením sa divákom
seniori predstavili ako kultúrna úderka, ktorá
piesňou opisuje tzv. budovateľské roky v našom meste.
Naše mesto (paródia)
Refr.: Hurá, hurá! Do nových šťastných dní.
Tram, ta tam!
1. Naše mesto s hlinikárňou
šesťdesiatku rokov má.
Keď sme prišli na sídlisko,
každý svoj kľúč k bytu mal.
2. Jasle, škôlka, potom škola
našich detí ochrana.
Kočiariky zablatené,
ale častá kultúra.
Refr.: Hurá! Závod, zlý vzduch nám nevadí.
Tram, ta tam!
3. Nákup, státie, košík, rady,
to už teraz neplatí.
Obchodných reťazcov všade,
vozík – nákup, kto zaplatí?
4. Z jasieľ, škôlky je senior dom,
dcéra nás tam dopraví.
My v ňom všetci veselí sme,
choroba nás nezdlávi.
Refr.: Každý odhodlane kráča,
s úsmevom, kde čaká práca.
Vnúčik, hľadaj vo svete robotu. Tram, ta ta!
5. Naše mesto moderné je.
Žiar nám žiari farbami.
Starostlivosť o všetkých nás?
Biely dom to zariadi.
Refr.: Hurá! Senior! Na duchu neklesaj!
Mesto tvoje je, tak poď a zaspievaj.
Hurááá!
Marika Szölnokyová, autorka piesne
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Pri písaní sa inšpiruje reálnymi postavami
Pohronské osvetové stredisko
pravidelne organizuje celoslovenskú amatérsku literárnu súťaž
Tak píšem ja. Jej 21. ročníka sa
zúčastnila aj 19-ročná Lucia Koštová, ktorá v kategórii „próza“
získala 2. miesto.
Ako sama Lucka hovorí, skutočne
začala písať až vo svojich 15 rokoch.
Foto: Ivan Pepich „Predtým som písala iba básničky,
prípadne nejaké krátke príbehy,
len tak, pre srandu, a hlavne pre seba,“ prezrádza Lucka. Keď
mala pätnásť rokov, na internete našla stránku, kde si ľudia
píšu poviedky. Keďže bolo leto a nudila sa, rozhodla sa písať
aj ona. Doteraz písala prevažne poviedky, no koketuje už aj
s príbehmi na pokračovanie. „Román by z toho ešte asi nebol, skôr novela alebo poviedky na pokračovanie. Niektoré
z nich by však mohli stáť aj ako samostatné príbehy, pretože
majú v sebe samostatnú zápletku. Keď sa pospájajú, vytvárajú určitý cyklus a niečo ich spája – postava alebo miesto,“
vysvetľuje.

Inšpirujú ju postavy v reálnom živote
Tvorba mladej autorky je rôzna. „Podľa toho, čo ma in-

špiruje. Veľmi rada mám typ poviedok, ktoré majú trochu
hlbšiu myšlienku. Snažím sa preto vytvárať postavy, ktoré
majú v sebe buď nejaký vnútorný konflikt, alebo presvedčenie a uvažujú nad tým, čo robia. Jednoducho postavy, ktoré
vnímajú svet nielen z povrchnej stránky, ale aj z vnútornej.
Vzhľadom k tomu, že ešte mám iba devätnásť rokov, nemôžem tvrdiť, že sú pre náročného čitateľa. Sú niečo ako fantasy
v reálnom svete, prípadne naopak – reálno-fantazijnom svete,“ približuje svoju tvorbu Lucka, ktorá veľa a rada číta aj vo
svojom voľnom čase, a to najmä thrillery alebo fantasy žánre.
„Myslím si, že píšem najmä o tom, čo čítam. Inšpirujú ma však
aj ľudia v reálnom živote. Ich charakter, neraz aj výzor, dokonca scény z filmu. Rôzni sa to.“
Obľúbenou Luckinou knihou je Malý princ od francúzskeho autora Antoine de Saint-Exupéryho. „V poslednom období však veľmi rada čítam knihy od Ursuly Le Guinovej.“ A ako
dlho jej trvá napísanie poviedky? „Závisí to od toho či mám
školu, alebo sú prázdniny. Keďže som v maturitnom ročníku,
je to teraz o niečo zložitejšie. Písanie však záleží aj od rozsahu
poviedky. Niekedy si sadnem nad papier a píšem. Cez noc
si to nechám prejsť hlavou a na druhý deň už poviedku iba
upravím, aby sa v nej neopakovali slová alebo frázy. Niekedy
mi ale písanie trvá aj štyri – päť dní.“

V písaní vidí zmysel života
Prvým Luckiným kritikom je jej učiteľka slovenského jazyka, Lucia Bendíková. „Po nej poviedku čítajú už len porotcovia, ak ide do súťaže. Nečítajú ich ani kamaráti, dokonca ani
mamina. Učiteľka mi poradí, povie čo áno, čo nie. Je to ako
u psychológa. Je pre mňa niekým, kto je vzdelanejší a mám
pred ňou rešpekt. Jej názor je určite objektívnejší, pretože
keď niečo nie je v poriadku, upozorní ma na to,“ približuje
Lucka a dodáva, že potrebuje nielen vyzdvihovať, ale aj upozorniť na chyby.
Poviedok má v zbierke už niekoľko. Ako však hovorí, sú
iba „do vrecka“. „Vznikli z nejakej jednorazovej udalosti, keď
som sa nudila. To neviem, či by som chcela publikovať. Sú
skôr súkromné.“
Po zvládnutí maturity, ktorá Luciu čaká na budúci rok, by
chcela študovať literatúru alebo jazyky, ale naďalej chce aj
písať. „Keby sa dalo, rada by som sa písaním aj živila. Neviem
však, či sa v tomto štáte dá uživiť spisovateľstvom. Určite nejakú istotu chcem a privyrábať si písaním by bolo niečo, čo
by ma naozaj bavilo a v čom by som videla určitý zmysel – že
neprežívam, ale žijem,“ dodáva na záver 19-ročná perspektívna autorka.
(li)

PRÍBEH FARBY ZAPADAJÚCEHO SLNKA
„A vďaka tomu chlapec vedel, že už nikdy viac nebude
sám,“ dokončil Torun a zaklapol knihu.
Zvečerievalo sa, vzduch však voňal teplým letným
vánkom. Torun sedel na pláži, piesok pod sebou mal
vyhriaty od slnka, ktoré teraz pomaly zosadalo z ružovkastej oblohy, povetrím sa vznášal škrekot čajok.
S úsmevom na tvári pozoroval skupinku detí zhrčených
okolo neho, ako napínajú uši v nádeji, že príbeh bude
pokračovať. Ten obraz v ňom vyvolával pocit šťastia
a spokojnosti. Akoby konečne po dlhom čase nabral
stratenú rovnováhu.
„A potom? Čo sa stalo potom?“ ozval sa ktosi piskľavým hláskom. Všetky hlavy sa zborovo otočili k Zenovi
– pôvodcovi otázky.
Zeno bol malý, bucľatý, pehavý chlapec so šticou
ryšavých vlasov. Dedinčania ho prezývali Búrlivec,
pretože čokoľvek, čo nezodpovedalo jeho predstavám,
ho dokázalo rozhnevať. Napriek tomu ale vďaka svojej
zanovitosti, priamočiarosti a zvedavosti často dokázal
predčiť svojich rovesníkov.
Torun mlčal. Zaujímalo ho, či niektoré z detí dokáže
Zenovi poskytnúť dostatočne uspokojivú odpoveď.
„Je koniec, čo si nepočúval?“ zahriakla ho Gala – asi
štvorročné tmavovlasé dievčatko s opálenou pokožkou
a žiarivými modrými očami.
Gala patrila v dedine súce medzi najmenšie, no zato
najchytrejšie deti svojho veku. Zakaždým, keď im Torun
čítal príbeh, sadla si k nemu do lona, načúvala každému jednému slovu čo vyslovil a pritom si prezerala
drobné obrázky narýchlo načrtnuté pomedzi kostrbaté
písmo, ostro vynímajúce sa na zažltnutom papieri. No
dnes, nevedno prečo, ležala roztiahnutá v piesku a malou halúzkou opatrne šťuchala do pavúka lezúceho jej
pred nosom.
„Neverím ti,“ odporoval Zeno. Našpúlil spodnú peru
a na znak nesúhlasu si prekrížil ruky na hrudi.
„Nemusí to byť nevyhnutne koniec...“
Torunovi sa rozbúchalo srdce, otočil sa.
Stála obďaleč, útlu postavu jej zahaľovali biele vlnené
šaty, vo vlasoch vejúcich okolo pôvabnej tváre znel šum
mora. Hľadela naňho a jemne sa uškŕňala.
Lilien bola tým najkrajším stvorením, aké kedy Torun
videl. Líca sa mu okamžite sfarbili dočervena. Vedel to,
pretože deti si začali potmehúcky šepkať čosi medzi sebou, dokonca aj Gala sa prestala venovať svojmu pavúkovi a upierala zrak na Toruna.
„Každý príbeh má pokračovanie. Osudy sa prepletajú.
Ale len ten, kto príbeh stvoril, pozná to, čo zostáva iným
skryté. Mám pravdu, majstre?“ zanôtila Lilien. Torun
prikývol a kútiky úst sa mu roztiahli od ucha k uchu.
„Vlastne som si prišla po sestru. Čochvíľa padne
súmrak a rodičia by boli radi, keby už vtedy Gala ležala
v posteli,“ pokračovalo dievča.
„Ale beriem si so sebou tohto pavúka!“ prehlásila
Gala rozhodne a ukázala prstom na osemnohé zvierat-

ko. Nato sa zdvihla zo zeme aj s pavúkom a s bradou
vytrčenou dohora vykročila smerom do dediny. Pripomínala generála, ktorý sa hrdo nesie po bojisku. A za
ňou, ako cínoví vojačikovia, kráčal zvyšok drobizgu. Lilien ich chcela nasledovať, na ruke však pocítila dotyk.
„Nechoď ešte, prosím,“ zašepkal Torun. Zovrel jej dlaň
vo svojej dlani a viedol ju k zátoke na opačnom konci
pláže.
Nebo postupne tmavlo. Obaja sa usadili na starý
kmeň stromu, ktorý kedysi dávno vyplavilo more na
breh. Plnými dúškami si vychutnávali posledné slnečné
lúče a načúvali zvukom prírody. Vlny im spopod nôh
vymývali piesok.
„Vieš veľmi pútavo rozprávať,“ prehovorila Lilien po
dlhšej chvíli ticha.
„Deťom stačí, ak si princezná zoberie princa a spolu
odletia na okrídlenom koni.“
„Väčšine to možno stačí, až na Zena,“ podpichla ho.
„Zeno je veľmi inteligentný chlapec, aj keď je tak trochu mrzút. Určitým spôsobom mi pripomína samého
seba, keď som bol malý.“ Odmlčal sa. Premýšľal. Za posledný rok sa dosť zmenil. Narástol a zosilnel natoľko,
že v dedine sa mu nevyrovnal jediný dospelý muž. Plavé
vlasy mu teraz siahali poniže pliec a už beztak výrazné
črty tváre ešte viac vystúpili dopredu. Lilien mu hovorievala, že každým dňom opeknieva, a to nie len navonok,
ale aj vo vnútri. Hovorievala, že má dobré srdce a otvorenú myseľ. To si cenil najväčšmi, hlavne od nej. Ľúbil ju.
Minúta striedal minútu, hodina hodinu. Nad morskou hladinou sa objavil odraz prvých hviezd. Lilien sa
pomrvila na mieste. „Mala by som ísť. Otec s mamou
nevedia, že som tu. Budú sa o mňa báť.“ Postavila sa.
V šere sa jej krása vynímala ešte viac.
Pochopil. „Odprevadím ťa, nechcem, aby si takú diaľku merala osamote,“ ponúkol sa. Keď spolu opúšťali
zátoku, zazdalo sa mu, že sa na obzore mihla plachta
lode.
Do chalupy v horách, kde býval, dorazil Torun až
za tmy, no neprekážalo mu to. Trasu totiž poznal už
naspamäť.
Malý domček obkolesený hustým lesom tu zostal stáť
ako večná spomienka na mága a Torun sa doň nasťahoval hneď, ako sa osamostatnil. Potreboval byť sám.
Len hlboko v divočine, kam zriedka zavítala ľudská
bytosť, nemusel nič skrývať, nemusel predstierať, že je
niekým iným. Nepatril do tejto krajiny. A práve teraz si
pripadal vzdialený tak ako nikdy predtým.
Pevnejšie zovrel knihu, ktorú držal pod pazuchou
a vstúpil dnu. V kozube založil oheň, aby do opustených kútov vniesol trochu svetla, sadol si za drevený
stôl a začal písať.
Spočiatku sa bál do knihy po mágovi urobiť čo i len
čiarku, akoby tým mohol pretrhnúť to najvzácnejšie
puto, aké môže viazať príbeh s autorom. Postupne však
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zábrany opadávali a dnes mu šlo písanie od ruky. Vety
sa mu pred očami rojili ako včely a on ich len chytal
a s ľahkosťou ukladal na papier.
Tok myšlienok mu odrazu pretrhlo náhle zaklopanie
na dvere. Potriasol hlavou, odložil brko a išiel otvoriť.
Vonku stála Gala aj so svojou staršou sestrou.
„Čo tu robíte o takomto čase?“ opýtal sa udivene.
„Prepáč, ale za každú cenu trvala na tom, že musí ísť
so mnou,“ ospravedlňovala sa Lilien.
Torun sa nemohol ubrániť úsmevu. „Poďte ďalej.“
Odstúpil nabok, aby dievčatá mohli prejsť. „Vonku je
chladno.“
Ako prekračovali prah dverí, steny chalupy razom ožili a čakali, čo sa bude diať.
Gala sa zložila pri kozube a z hlinenej nádobky, ktorú
si priniesla so sebou, vybrala svojho pavúka. Torun s Lilien sa usalašili na posteli oproti a pobavene sledovali
hrajúce sa dievčatko.
„Toho pavúka pomenovala po tebe,“ začala Lilien.
„Rozpráva mu rozprávky. Zbožňuje ťa. Si ako jej starší
brat.“
Torunovi sa hlboko v žalúdku rozhorel malý plamienok a zohrieval ho na duši. „Aj ja ju zbožňujem,“ odvetil.
„Čo vás sem priviedlo? Ľudia sa týmto končinám vyhýbajú.“
„Chcela som ťa vidieť... a ospravedlniť sa ti.“
„Ospravedlniť sa mi?“
„Za moje hlúpe správanie dnes v zátoke. Nemala som
len tak odísť.“
„Neodišla si len tak. Bolo už neskoro. Musela si ísť domov,“ chlácholil ju, hoci poznal pravdu.
Zhovárali sa o všetkom, čo ich ťažilo na pleciach. Spoločne strávené chvíle im ubiehali rýchlo. Neuvedomovali si ale, ako rýchlo, až kým k nim neprišla Gala s tým,
že je unavená a že sa chce vrátiť naspäť do dediny.
„Neodchádzaj opäť.“ Torun pozrel na Lilien. V jeho
hlase zaznievala prosba.
„Musím.“
„Môže si trochu oddýchnuť v mojej posteli,“ navrhol
a už aj postielal prikrývky. Potom dievčatko zobral
na ruky a uložil ju na spánok.
Gale od samej radosti až zažiarili oči. Vždy túžila niesť
sa v Torunovom náručí a konečne sa jej tento sen splnil.
„A povieš mi príbeh na dobrú noc?“ zaštebotala.
„Samozrejme.“ Torun si prisadol na kraj postele, chytil
ju za drobnú rúčku a pustil sa do rozprávania. Tešilo ho,
s akým sústredením mu Gala načúva. Občas dokonca
venovala väčšiu pozornosť jemu ako jeho rozprávaniu
a keď skončil, sladko spala. Zohol sa a vtisol jej na čelo
bozk. „Dobrú noc, hviezdička.“
Vstal a otočil sa k Lilien. Po tvári jej stekali slzy. „Prosím ťa, nezlom jej srdce a neodchádzaj, kým to sama
nepochopí,“ vzlykla.
Podišiel bližšie a aj ju pobozkal, no tentokrát už nie na
Lucia Koštová
čelo.
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Opatrenia polície v súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých
v okolí cintorínov. Policajti nemôžu byť všade, preto apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby prispeli k dôstojnému a bezpečnému
priebehu „dušičiek“.

Preventívne rady počas jesenných dní

Polícia bude vykonávať zvýšený dohľad
nad cestnou premávkou v dňoch 31. októbra
až 4. novembra počas Sviatku všetkých svätých.
Dopravní policajti budú podľa potreby riadiť
a usmerňovať premávku na príjazdových cestách
k cintorínom a na parkoviskách. Dohľad zvýšia aj na
frekventovaných križovatkách a hlavných cestných
ťahoch. Budú posilnené aj hliadky poriadkovej polície, ktoré budú strážiť verejný poriadok najmä

V jesennom období, keď je v ranných hodinách
dlhšie znížená viditeľnosť a večer sa skôr stmieva,
častejšie dochádza ku kolíziám vodičov motorových vozidiel s nemotorovými účastníkmi cestnej
premávky. Je veľmi dôležité v počasí, keď sa hromadí voda na cestách, aby vodiči dodržiavali predpísanú rýchlosť a jazdu prispôsobili stavu a povahe
vozovky, ako aj poveternostným podmienkam.
Práve v takomto počasí je veľká pravdepodobnosť,
že sa vozidlo stane neovládateľné v dôsledku tzv.
akvaplaningu. Odporúčame vodičom, aby si v tomto období skontrolovali osvetlenie vozidla a funkčnosť stieračov. K bezpečnosti v takýchto prípadoch
prispieva aj zníženie rýchlosti na klzkom povrchu
vozovky, dôležité je zvýšiť vzdialenosť medzi vozidlami, aby bolo možné včas zareagovať a predísť
kolíznym situáciám.

Rady chodcom a cyklistom
Počas tohto ročného obdobia si treba uvedomiť,
že vidieť a byť videný je životne dôležité nielen
pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov.
Každoročne, počas jesenných mesiacov, je zvýšený nápad dopravných nehôd s účasťou chodcov.
Dôvodom je nielen znížená viditeľnosť, ale, bohužiaľ, aj častý výskyt chodca na ceste pod vplyvom
alkoholu. Preto odporúčame okrem primeranej
opatrnosti obliecť sa tak, aby nás bolo vidieť aj za
zníženej viditeľnosti. Niekedy stačí len oblečenie
s reflexnými prvkami, alebo označiť oblečenie reflexnými páskami. Čo sa týka cyklistov, policajné
skúsenosti hovoria, že aj napriek ich povinnosti
zo zákona byť osvetlený a mať na sebe reflexné
prvky, alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,
mnohokrát jazdia na neosvetlenom bicykli bez reflexných doplnkov. Taktiež jazdia po nesprávnej
strane vozovky a výnimočná nie je ani jazda v skupinkách vedľa seba, alebo aj jazda pod vplyvom
alkoholu.
KR PZ v Banskej Bystrici

Informácie pre podnikateľské subjekty v oblasti živnostenskej agendy
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
Obvodný úrad Žiar nad Hronom – Odbor živnostenského podnikania v súčasnosti plní úlohu jednotného kontaktného miesta – JKM (ďalej len „živnostenský úrad“). Jeho podstatou je
sústredenie a zabezpečenie jednotlivých administratívnych úkonov súvisiacich s podnikaním
na jednom mieste, ako aj zjednodušenie administratívy pri vybavovaní živnostenskej agendy
s odborným poradenstvom.
1. Poskytovanie elektronických služieb
V súvislosti so zefektívnením a zracionalizovaním služieb JKM a postupov výkonu štátnej správy
od 1.1.2012 živnostenské úrady zabezpečujú kompletné elektronické služby on-line prostredníctvom
internetovej stránky Ústredného portálu verejnej
správy (http://portal.gov.sk). Služby sú určené pre
podnikateľské subjekty (fyzické aj právnické osoby)
a občanov, ktorí majú záujem získať oprávnenie na
podnikanie na území SR podľa živnostenského zákona, resp. vykonať zmeny v existujúcom živnostenskom oprávnení.
Prostredníctvom elektronických služieb možno
podať na živnostenský úrad tieto žiadosti: ohlásenie voľnej, remeselnej, viazanej živnosti fyzickej a právnickej osoby, oznámenie zmeny údajov
zapísaných v živnostenskom registri, oznámenie
o pozastavení živnosti, oznámenie o ukončení podnikania, žiadosť o výpis zo živnostenského registra
(verejného aj neverejného), žiadosť o vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri,
žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia
nie je obmedzené alebo zakázané.
Služby vyžadujú vyplnenie príslušného elektronického formulára a pripojenie prípadných
potrebných príloh, ktoré sú následne doručené
na príslušný živnostenský úrad. Elektronický formulár aj prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom. Každú žiadosť je možné
na základe výzvy živnostenského úradu aj doplniť
alebo opraviť (doplniť, vymeniť prílohu, opraviť ale-

bo doplniť chýbajúce údaje) vyplnením formulára
„Doplnenie odoslaného podania“. Výstupné dokumenty sú žiadateľom zasielané v elektronickej podobe (podpísané zaručeným elektronickým podpisom a opatrené časovou pečiatkou), aj v listinnej
podobe. Zákonná lehota na vybavenie ohlásenia
živnosti je do 3 pracovných dní. V skutočnosti je
snaha zo strany živnostenského úradu túto lehotu
ešte viac skracovať.
Využívaním elektronických služieb dochádza
k podstatnému zníženiu správnych poplatkov.
Zaplatenie správneho poplatku sa vyžaduje len
pri ohlásení remeselnej a viazanej živnosti vo výške
7,50 € za jednu živnosť a oznámení o pozastavení
živnosti vo výške 2 €. Ohlásenie voľnej živnosti nie
je spoplatnené.
Súčasťou elektronických služieb je aj povinnosť
zo strany živnostenského úradu zabezpečiť daňovú registráciu k dani z príjmov, prihlásenie do systému povinného zdravotného poistenia (oznámenie
zmeny platiteľa poistného) pre fyzické osoby. Zabezpečenie daňovej registrácie pre právnické osoby sa vykonáva na základe žiadosti, rovnako ako
aj podanie návrhu na prvozápis právnickej osoby
do Obchodného registra.
2. Zrušenie niektorých povinností pre právnické osoby
V súlade s ustanovením §–u 49 zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský
zákon“) zanikla právnickým osobám, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, povinnosť
oznamovať živnostenskému úradu zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených
na ohlásenie živnosti. V praxi to znamená, že uvedené právnické osoby nie sú povinné oznamovať
živnostenskému úradu zmenu obchodného mena,
sídla a zmenu štatutárneho orgánu. Na základe
elektronickej služby medzi Obchodným registrom
a živnostenským úradom sú tieto údaje po zápise
v Obchodnom registri zapisované živnostenským
úradom aj do živnostenského registra. Povinnosť
právnických osôb ohlásiť nové živnosti, oznamovať
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zriadenie, resp. zrušenie prevádzkarne a oznamovať ustanovenie (ukončenia výkonu funkcie) zodpovedného zástupcu na živnostenský úrad zostáva
zachovaná.
3. Vydávanie osvedčení o povahe a dĺžke praxe pre fyzické osoby
Podľa § 66 b živnostenského zákona od 1.12.2011
všetky živnostenské úrady vydávajú osvedčenia
o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou, pre fyzické osoby. Osvedčenia sú vydávané
pre účely náhradného preukázania odbornej spôsobilosti v krajinách Európskej únie pre žiadateľa,
ktorý bol činný v Slovenskej republike v činnosti,
ktorá je živnosťou, v postavení podnikateľa, manažéra alebo zamestnanca. Predmetné osvedčenia,
ktoré do konca roka 2011 vydávali živnostenské
úrady v sídle kraja, v súčasnosti vydá príslušný
živnostenský úrad podľa miesta trvalého bydliska
žiadateľa.
4. Vydávanie osvedčení o živnostenskom
oprávnení pre zahraničné osoby
Živnostenské úrady opätovne začali vydávať
od 1.12.2011 osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre fyzické aj právnické zahraničné osoby.
Príslušným pre vydanie osvedčenia je živnostenský
úrad podľa sídla, podniku alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby.
5. Vydávanie výpisov zo živnostenského registra
Každý má právo vyžadovať od živnostenského úradu výpis zo živnostenského registra.
V súčasnosti môže žiadateľ podať žiadosť o výpis
zo živnostenského registra na ktoromkoľvek živnostenskom úrade v rámci Slovenskej republiky.
Za vydanie výpisu sa vyberá správny poplatok
v sume 3 eur (s výnimkou žiadosti podanej elektronicky, ktorá je bez poplatku).
Viac informácií získate na Obvodnom úrade
v Žiari nad Hronom – Odbor živnostenského podnikania, Námestie Matice slovenskej 8. Poskytovanie informácií a odborné poradenstvo je každý deň
počas celej pracovnej doby.
ObÚ
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•Kurz grafológie
Rozborom rukopisu sa môžeme o pisateľovi dozvedieť veľa o jeho povahových a vôľových vlastnostiach, citoch a temperamente. Touto činnosťou
sa zaoberá grafológia. Kurz grafológie sa uskutočni
v sobotu 17. novembra o 9.00 hod. v POS. Štyri soboty s Mgr. Etrom Bakavom (30 vyučovacích hodín)
obsahujú: história písma, základy psychologickej
typológie, grafologické znaky, podpis – informácie
o pisateľovi, povahopis, praktické ukážky a rozbory
písma.
•Kurz kreslenia pre dospelých
Dňa 21.novembra o 16.00 hod. v POS Žiar
nad Hronom sa uskutoční Kurz kreslenia pre dospelých. Kurz obsahuje 7 lekcií s lektorkou Magdalénou Bugárovou zo Súkromnej umeleckej školy
Hodruša Hámre. Základy kreslenia – ceruzkou, uhlom, pastelom – tieňovanie, perspektíva, portrét.
Kurz je vhodný aj ako príprava na talentové skúšky
do umeleckých škôl. Cena jednej lekcie: 3 €.
•Žiar kedysi a dnes
Výstava fotografií Svätého Kríža a Žiaru nad Hronom. Fotografie zozbieral od svätokrížskych rodín
a doplnil Jožo Krchman. Výstava potrvá do 19. novembra v POS v čase od 9.00 do 15.00 hod.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Planetárium deťom
– Uffove dobrodružstvá na Marse
Cestovateľ Uff stroskotá na Marse... Program
pre mladších školákov približujúci slnečnú sústavu
a krásu hviezdnej oblohy.
Dňa 2. novembra o 16.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou
– Náš pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty ľudského
poznania vám vyrozpráva program vo Hviezdnej
sále. Dňa 2. novembra o 18.00 hod.
•Planetárium deťom
– Dominik v mesačnom cirkuse
Rozprávka a program pre škôlkarov.
Dňa 9. novembra o 16.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále vás
oboznámi s vývojom vesmíru od kozmologických
mierok po slnečnú sústavu. Dňa 9. novembra
o 18.00 hod.

Lampiónový večer
Cukráreň Evelyn pozýva všetky deti a ich rodičov na lampiónový večer, ktorý sa uskutoční
v pondelok 5. novembra o 17.00 hod. Pre deti
je pripravený malý darček, pre dospelých punč
a čaj. Podmienkou je priniesť si so sebou lampióny, ktoré sa budú na záver spoločne vypúšťať.

Hľadám domov
CHEEKY

Cheeky je asi 4 mesačné šteniatko, sučka
kríženca. Je hravá, už
teraz stráži svoj „majetok“. Bude stredného
vzrastu, je odčervená,
očkovaná a čipovaná.
Kastrácia po prvom
háraní je podmienkou
adopcie a podpisuje sa v zmluve.
CHARLOTTE

Charlotte je mladá, asi 2-ročná sučka menšieho vzrastu. K ľuďom je veľmi
milá, je priateľská a
prítulná. Bude kastrovaná, očkovaná,
čipovaná.

ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVO SA BLÍŽI

Zimovačka je vhodná pre deti a mládež
od 9 do 25 rokov. Tábor trvá 4 dni –
od 26.12. do 29.12. a stojí len 49 eur. V cene
je zahrnuté: ubytovanie, strava 5x denne + pitný režim, taneční lektori, animačný
program, animátori, nepretržitá zdravotnícka starostlivosť, materiálno-technické vybavenie, sladkosti a základné úrazové poistenie.
Možné príplatky: DVD s fotkami – 2 eurá, Banský kúpeľ – 2 eurá, lyžovačka v lyžiarskom stredisku Salamandra od 14.00 hod. – 5,80 eur deti
od 6 do 12 rokov, 10 eur študenti od 13 do 17
rokov a 12,50 eur dospelí + doprava. Nájdete
nás na www.taboryzaziar.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje na e-mailovej
adrese: tabory.zaziar@gmail.com, alebo telefónnom čísle 0915 536 636 (Martina Hlôšková).
MESTSKÁ OBÝVAČKA

•Beseda so psychológom
V utorok 30. októbra o 12.15 hod. sa v priestoroch Mestskej obývačky uskutoční beseda so
psychológom na tému Medzigeneračné vzťahy.

TYSON

Tyson je asi 1,5-ročný psík,
podľa vzhľadu zrejme kríženec alabaia alebo akity.
Je to riadny maco, svojím
vzrastom vzbudzuje rešpekt, ale k ľuďom je priateľský. Je kastrovaný, očkovaný, čipovaný.
JUDY

Judy je mladá, asi 2-ročná sučka malého vzrastu. S
inými psíkmi sa znesie, má
dobrú povahu, môže ísť
aj k deťom. Je vhodná len
do bytu alebo do domu s
prístupom do vnútra. Bude
kastrovaná, očkovaná, čipovaná.
Psí útulok sídli na
Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737
alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 609
772 ( prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

30.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
31.10. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
1.11. 8.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.

Z pera čitateľa

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

1.11. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21,
Kremnica (674 48 60)
3.11. MUDr. Lucia Straňáková, Dr. Janského 4,
Žiar nad Hronom (672 03 98)
4.11. MUDr. Ingrid Kupcová, Dr. Janského 2,
Žiar nad Hronom (672 22 72)
10.11. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(67 75 117)
11.11. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 12.00 hod.
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Čo proti mne máš?

s novým
dizajnom!
noviny.ziar.sk

„Čakala som na zástavke na autobus. Blízko
mňa stáli rodičia s malým dievčatkom. Tá malá,
ani neviem ako, zaujala moju pozornosť. Nemohla som z nej spustiť oči. Keď to tá šibalka
zbadala, tak na mňa vyplazila jazyk. Nepomohlo. Začala sa teda brániť môjmu záujmu
o ňu sebe vlastným spôsobom. Obiehala okolo
nás a vždy, keď bola na mojej úrovni, vyplazila
na mňa jazyk. Rodičia čakajúci na spoj jej uličníctvo akoby vôbec nevnímali,“ dokončila rozprávanie sestrička.
Ing. Teodor Komenda
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PREDAJ
•Predám obývaciu stenu – tmavú, čiastočne presklenú. Ďalej bielu skriňu s nadstavcom, váľandu, konferenčné stolíky
(3 ks), kuchynský stôl a čalúnené stoličky (3 ks).
7/22
T: 045/672 65 95
•Predám chladničku, starší typ, funkčná. T: 045/672 65 95

www.geodesy-service.sk

8/22

•Predám cyklónový vysávač, nový. T: 045/672 65 95
9/22
•Predám 10-dielnu knižnú publikáciu Dejiny umenia, slovom i obrazom. Veľký formát, 10 ks. T: 045/672 65 95 10/22
•Predám 3 ks nákupné poukážky do Baumaxu v hodnotách
200, 200 a 205 € platných do konca roka 2013 použiteľné
na ľubovoľný tovar. Poukážky boli vydané ako protihodnota za vrátený nevhodný tovar. Kontakt: tomas@passman32.
12/22
com, 0911 30 96 83 (ZH)
•Predám nábytok do obývacej izby zakúpený v marci 2012:
sedačka, stena, komoda, konferenčný stolík, skriňa. Veľmi
pekný, vkusný, za polovicu ceny, príp. dohodou. Tiež predám
kvalitný písací stôl do detskej izby a pohovku, ako nové. Lacno (nové: 350 €, teraz: 150 €, dohoda možná). T: 0907 858 187

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...)

16/22

•Predám biely písací stolík pod PC, šírka 100 cm, úplne
nový, ešte zabalený. Cena: 50 €, pôvodne: 73 €.
T: 0911 590 601
21/22
•Predám podložku na sedenie do auta s vyhrievaním, ešte
nevybalená. Cena: 15 €, pôvodne: 20 €. T: 0911 590 601 22/22

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 3-izbový byt na Nám. MS, nad predajňou nábytku,
1/22
oproti Lune. Cena dohodu. T: 0905 324 295
•Predám 2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, blízko centra, Ul. Komenského. Byt je v OV,
slušný vchod, pôvodný stav bytu, nové plastové okná. K bytu
patrí pivnica. T: 0907 268594
2/22
•Predám 2-izbový byt v ZH, Ul. Svitavská, prerobený, zateplený dom, plastové okná, slušný vchod, 50 m2, cena:
26 000 €. T: 0905 224 142
4/22
•Predám 2-izbový tehlový byt, pôvodný stav, neďaleko tržnice. Cena: 21 500 €. T: 0907 832 961
6/22
•Predám podkrovný 1-izbový byt v centre ZH, kompletne
zariadený. Rozloha: 38 m2. Plastové okná, vymenené podlahy, nové rozvody plynu a vody. Strecha, vikiere a bleskozvody po nedávnej revízii a oprave. Slušný a tichý vchod. Cena:
24 900 €. T: 0940 825 353. Fotogaléria: http://bytnapredaj.
ic.cz/
14/22
•Predám RD v obci Repište s rozlohou pozemku cca 578 m2.
Dom je po kompletnej rekonštrukcii, ihneď obývateľný. Cena
dohodou. Viac na t. č.: 0917 535 580.
15/22
•Predám 1-izbový byt v ZH, cena: 20 000 €, alebo dám
do podnájmu. Cena dohodou. T: 0908 776 157
17/22
•Predám ovocnú záhradu, zariadenú zrubovú chatku, pivnicu, altánok s krbom. Na pozemku je elektrina, voda. Lokalita: Janova Lehota – Pieskova baňa. Cena dohodou.
T: 0948 261 640
18/22

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Na predaj budova kotolne v meste Žiar nad Hronom,
Ul. Novomeského. Celková zastavaná plocha 336,24 m2.
Budova má všetky prípojky inžinierskych sietí – voda, kanál, plyn, elektro, je v zachovalom stave a stojí na oplotenom pozemku. Kontakt na predajcu: p. Mražík, tel.: 0908
707 042.
20/22
•Kúpim 1-izbový byt, tehlový, resp. aj v paneláku, aj neupravený. Platba v hotovosti. Ak bude možné, pošlite foto, urýchli
rozhodnutie - tel. č. + mesačné platby spoločenstvu (okrem
13/22
prúdu a plynu). T: 0905 293 895

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem 1-izbový byt na Etape, na 2. poschodí.
11/22
T: 0907 299 054
•Hľadám izbu do dlhodobého prenájmu v ZH.
T: 0918 169 959
19/22
•Dám do dlhodobého prenájmu garsónku, 25 m2 plus loggia. Čiastočne zariadená. Voľná od 1.12.2012. T: 0905 577 327
23/22

Dám do prenájmu garáž na Ul. Hutníkov v ZH.
T: 0905 297 198

24/2012

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 19.000 EUR, výmera:
33 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.
Chrásteka, v pôvodnom stave. Cena: 19.000 EUR, výmera:
35 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 32.000 EUR,
výmera: 49 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 29.400
EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta. Cena: 32.900 EUR, výmera: 62 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 38.990 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov – oplotený areál Penzióna ŽIAR, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 22.900 EUR, (pôvodná cena
24.900 EUR), výmera: 61 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave. Cena: 23.000 EUR,
výmera: 61 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena:
34.500 EUR, (pôvodná cena 36.750 EUR), výmera: 65 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, v pôvodnom stave. Cena: 31.900 EUR,
výmera: 68 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
37.490 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena:
35.990 EUR, (pôvodná cena 37.800 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M. R.
Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 43.500
EUR, (pôvodná cena 51.500 EUR), výmera: 74 m2
•3-izbový atypický tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. SNP – blízko centra mesta, kompletná
rekonštrukcia. Nová cena: 55.000 EUR, (pôvodná cena
60.000 EUR), výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave-zachovalý. Nová cena: 39.990
EUR, (pôvodná cena 42.000 EUR), výmera: 81 m2
•3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom, Ul.
Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane
zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná cena
103.000 EUR), výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hro-

nom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000 EUR, výmera: 80 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 62.000 EUR, výmera: 83 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 57.000 EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera:
85 m2
•2-izbový tehlový byt vo Vyhniach, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 30.000 EUR, výmera: 65 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 45.000 EUR, (pôvodná cena 71.000 EUR),
výmera pozemku: 1.056 m2
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.500 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR),
výmera pozemku: 823 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR, (pôvodná cena 26.500 EUR), zastavaná plocha: 118 m2, výmera
pozemku: 595 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena:
49.900 EUR, (pôvodná cena 68.000 EUR), výmera pozemku: 1.186 m2
•RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočná
rekonštrukcia. Nová cena: 92.999 EUR, (pôvodná cena
97.000 EUR),zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku:
837 m2
•RD v Rudne nad Hronom, vhodný na chalupu, v pôvodnom stave. Nová cena: 35.000 EUR, (pôvodná cena
66.388 EUR), obytná plocha: 80 m2, výmera pozemku:
570 m2
POZEMKY:
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 25.000 EUR,
výmera: 605 m2
•stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská
Hodruša“), siete pri pozemku. Cena: 100.000 EUR, výmera: 2.408 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky),
určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena:
33,20 EUR/m2, výmera 77.107 m2
OSTATNÉ:
•obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 48.000 EUR
•chalupa v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaná. Nová
cena: 70.500 EUR, (pôvodná cena 77.500 EUR), úžitková
plocha: 132 m2, výmera pozemku: 524 m2

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk

AUTO MOTO
•Predám Ford Focus Combi Titanium, modrá metalíza,
10/2006, 116 000 km, plná výbava, ťažné zariadenie, navigácia, zimné pneu na diskoch, servisná knižka. T: 0905 705 374
3/22

•Predám strieborný Peugeot 307 SW 1,6 turbo diesel, palubný počítač, plná výbava, panoramatický výhľad, najazdených 70 000 km, rok výroby dec. 2007. T: 0915 958 831 5/22

Inzerujte v Mestských novinách
aj na webe www.noviny.ziar.sk
noviny.ziar.sk
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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
3 roky od chvíle, keď nás navždy opustila naša mamička a babka
Mária Gáborová.
S láskou spomínajú dcéra Iveta a syn Ľubomír
s rodinami.
SPOMIENKA

SPOMIENKA

Ťažko je bez teba,
smutno nám je všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no navždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 26. októbra uplynul 1 rok od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil milovaný manžel, ocko a starý ocko
Ladislav Neshoda.
S láskou spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Kto v srdci žije, neumiera...
Dňa 1. novembra si pripomíname 5. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý otec
Ján Putiš.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Psíkom ste darovali viac ako štyristo eur
V období od 25.6. do 30.6.2012 bola OZ Strážni anjeli povolená verejná zbierka, ktorú povolil
Obvodný úrad – Odbor všeobecnej vnútornej
správy v Žiari nad Hronom (číslo VZ ObU-ZH-OVVS-2012/03159).
V čase konania zbierky ste aj vy mohli formou
dobrovoľného finančného príspevku prispieť
do zapečatených pokladničiek členom OZ. Čistý
vynos VZ bol 432, 84 eur. Všetky finančné prostriedky boli použité na prefinancovanie vakcinácií, kastrácií, ošetrení a veterinárnych liečiv.
Touto cestou OZ Strážni anjeli ďakuje všetkým
darcom.

ˇ
Podakovanie
Trojičky Matúško, Jakubko, Filipko, starší
braček Šimonko a ich rodičia chcú touto cestou vyjadriť poďakovanie.
Starostlivosť o trojičky je veľmi náročná. Už
počas tehotenstva rozmýšľate o tom, koho
požiadate v prvých týždňoch a mesiacoch
o pomoc. Sme rodina, ktorej sa asi ako prvej
v Žiari nad Hronom narodili trojičky – chlapci Matúško, Jakubko a Filipko, a ktorých doma
čakal predškolák Šimonko. Príchod z pôrodnice domov znamenal absolútnu zmenu nášho doterajšieho života. Prebaliť, umyť, obliecť
a nakŕmiť. A každý rodič vie, že novorodenec
nepapá 5 ani 10 minút. V prvých týždňoch
života podáte trojičkám fľašu v priebehu
24 hodín aj 26-krát. Starostlivosť vo dne i v noci
je vyčerpávajúca. Rodičia nespia, nestíhajú jesť,
nestíhajú dať staršiemu synovi to, čo by v jeho
veku potreboval.
Spravodajstvo
359
492 poďaTouto cestou sa chceme0917
veľmi
pekne
kovať vedeniu mesta Žiar nad Hronom a zamestnancom Odboru starostlivosti o obyvateľa
MsÚ za ústretovosť, pomoc a ochotu pri riešení situácie, do ktorej sme sa ako rodina dostali
po narodení našich krásnych trojičiek.
Poskytnutie opatrovateľky od februára 2010
do júla 2012 bolo pre nás najvačšou pomocou.
Vďaka nej sa stali naše dni krajšie a pomalšie.
Ďakujeme.
Rodina Urblíková

SPOMIENKA

Dňa 3. novembra si pripomíname 2. 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.

Spomeňte si
na svojich najbližších
aj vy protredníctvom MN
noviny.ziar.sk

P
Predám
m
textilné
te
texti
ilné pelechy
h
pre psy

0905 894 492

rôzne veľkosti

Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 31. októbra si pripomenieme 5. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša mama, stará mama a prastará mama
Katarína Orosiová.
S láskou spomína dcéra Klára s rodinou, Oľga
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
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Výhodne vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď v hotovosti.

Tel.: 0905 332 388

Reportáže Mestskej televízie ATV

wwwm.tvziar.tv
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PUBLICISTIKA/SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Svetový deň výživy na „Desinke“
Svetový deň výživy, ktorý je 16. októbra, si v našej
škôlke už tradične pripomíname každý rok. Aj preto sme sa zišli v školskej jedálni, aby sme ochutnali
ovocie aj zeleninu plnú potrebných vitamínov. Ale
nebolo to len tak! Ovocie a zeleninku sme poznávali hmatom aj čuchom, hádali sme hádanky, recitovali sme básničky, spievali sme o nich pesničky.
Niektoré druhy boli naozaj veľmi, veľmi zvláštne –
napríklad taká špargľa alebo sója. Ale chutili nám.
My vieme, že tety kuchárky nám pripravujú dobroty dôležité pre náš rast a zdravý vývoj. Ale nie všetky nám chutia a často vymýšľame, len aby sme ich
nemuseli zjesť. No odteraz, verte nám, budeme jesť
naozaj každú zeleninu aj ovocie. Veď chceme byť
zdraví a silní!
Deti z MŠ – ET, Ul. A. Kmeťa č. 11

Jarmočné tradície na „Desinke“
Minulý týždeň bolo v našej škôlke veľmi pracovne a veľmi veselo. Pripravovali sme sa totiž na už
tiež tradičný Škôlkarsky jarmok. Stali sa z nás zruční
remeselníci a do konca týždňa boli naše jarmočné
stánky plné medovníčkov, náhrdelníkov a iných
tradičných jarmočných výrobkov. V triede E kamaráti dokonca pripravovali lokše ako od babičky.
Ich prípravu „éčkari“ zvládli od varenia, šúpania a
strúhania zemiakov až po výrobu cesta, vaľkanie
a samotné pečenie. Jarmočný týždeň sa nám vydaril a my sme ho pekne ukončili s rodičmi jazdou
na kolotočoch.
Deti z MŠ – ET, Ul. A. Kmeťa č. 11

Svet s tebou ma baví 2
pobytu.“ Počas trvania projektu sa jeho účastníci
oboznámia s aktivitami ako je musikoterapia, arteterapia, dramatoterapia a športové hry. Všetky
aktivity sú bezplatné. „Každý pondelok o 9.00 hod.
sa v kancelárii OZ Okáčik na Ul. Dr. Janského koná
psychologické poradenstvo. V stredu o 16.00 hod.
sú individuálne terapie a v piatok tiež o 16.00 hod.
arteterapia, musikoterapia, dramatoterapia – nové
výtvarné techniky, nové hudobné nástroje, tanec
a divadlo. Každý druhý piatok o 15.00 hod. v telocvični na „Jednotke“ hráme športové hry, florbal,
bocciu, stolný tenis, učíme sa lukostreľbe, skúšame
rôzne loptové hry, súťaže či turnaje,“ pozýva Ľubica
Mokrošová.
OZ Okáčik v Žiari nad Hronom pri príležitosti
9. výročia svojho vzniku práve v týchto dňoch
spúšťa 2. ročník úspešného projektu pod názvom Svet s tebou ma baví 2, ktorý podporila
spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia.
Koncepcia 2. ročníka je postavená na princípe
dať všetkým deťom možnosť realizovať sa s cieľom
ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu.
Spojiť deti zdravé a deti zdravotne znevýhodnené.
Spojiť školy, učiteľov, odborníkov, ale i širšiu verejnosť, predovšetkým však deti. „Projekt je určený
pre školopovinné zdravé deti a mládež, deti a mládež zdravotne znevýhodnené a ich rodičom,“ vysvetľuje Ľubica Mokrošová, predsedníčka OZ Okáčik a pokračuje: „Ponúkame celoročný zmysluplný
program na voľný čas – svet plný zábavy, hier, farieb, hudby, tanca a divadla. Príležitosť rozvíjať svoj
talent a prezentovať ho na verejnosti, získať nové
zručnosti, spoločne sa zabávať, pracovať v skupine a nakoniec sa zúčastniť letného integračného
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Bezplatné odborné
psychologické poradenstvo
OZ Okáčik Žiar nad Hronom v spolupráci
s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Novej Bani poskytuje odborné
psychologické poradenstvo v kancelárii
združenia na Ulici Dr. Janského 9 v Žiari
nad Hronom.
Komu pomáhame: Deťom raného, predškolského, školského veku
a mládeži s postihnutím mentálnym, telesným, zmyslovým, rečovým,
viacnásobným, deťom s poruchami učenia.
Deťom predškolského veku, žiakom, ktorí sa
vzdelávajú v špeciálnych školách, žiakom, ktorí
sa vzdelávajú integrovanou formou na základných školách.
Akými službami: Diagnostika psychologická, špeciálno-pedagogická, logopedická,
môžete využiť služby liečebnej pedagogičky,
terapeutické, rehabilitačné a poradenstvo pre
rodičov. Poradenstvo a odborná starostlivosť
pri osobnom a profesijnom vývine vášho dieťaťa. V prípade potreby zariadime konzultácie
aj s odborníkom na riešenie sociálnej situácie,
poskytovanie rád z oblasti sociálneho zabezpečenia a poskytnutie odborných poradenských
služieb špecializovanými inštitúciami.
Poskytovanie odborného poradenstva je
bezplatné. Poradenské konzultácie sú určené
pre deti, ale i rodinných príslušníkov. V prípade
záujmu je potrebné sa vopred objednať telefonicky na: 0905 212 803 alebo písomne: okacik@
stonline.sk, prípadne osobne v kancelárii OZ
Okáčika.
(r)

Koinobori na „Dvojke“

Rovnaká šanca pre všetky deti
Projektom dáva deťom rovnakú šancu na nové
priateľstvá, zážitky, motivácie a radosť z vlastnej
tvorby, prežívanie vlastného úspechu. „Naďalej
budeme posúvať mnohé aktivity do zážitkovej a
príbehovej formy, aby bola atraktívna pre zúčastnené deti a tiež pomáhať znevýhodneným kamarátom, ktorí napriek znevýhodneniu dokážu svojou
šikovnosťou a odvahou veľké veci,“ hovorí Ľubica
Mokrošová, pre ktorú je vytváranie pozitívneho pohľadu verejnosti na ľudí so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom nových programov veľkou
výzvou a radosťou zároveň. Bližžie informácie
o projekte a jeho aktivitách i odbornom poradenstve sa dozviete na webovej stránke www.okacik.
sk, telefónnom čísle 0905 212 803, prípadne v kancelárii na Ul. Dr. Janského 9 v Žiari nad Hronom.
(li)
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Slniečka zo Školského klubu detí Úlik v Základnej
škole na Ul. M. R. Štefánika využili ponuku MsKC
v Žiari nad Hronom zúčastniť sa Workshopu Koinobori – tvorivých dielní v japonskom štýle s bábkoherečkou Naoko Taniguchi. Koinobori sú vlajky
v tvare kapra, ktoré sú tradičnou ozdobou na Deň
detí a deti v Japonsku si ich vyrábajú so želaním
pevného zdravia a sily. Workshop sa uskutočnil
v utorok 9. októbra na „Dvojke“. Deti boli veľmi kreatívne a so záujmom si vyrobili vlastné koinobori
a spolu s členmi divadelného súboru z Japonska
poskladali aj rôzne origami. Za túto skvelú príležitosť spoznať tradície ďalekej krajiny ďakujeme.
Jana Miháliková, ŠKD Úlik na „Dvojke“
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Juniorky zatiaľ bez výhry
VOLEJBAL - JUNIORKY - I. LIGA VÝCHOD

2. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKM Liptovský Hrádok 0:3 (-11, -19, -6) a 0:3 (-20, -10, -22)
Zostava: Radka Kollárová, Mária Kollárová,
Eva Štefancová, Radana Kmeťová, Alžbeta Klimanová, Zuzana Drienková, Lívia Netolická,
Anita Rečlová, Denisa Wágnerová, Lucia Kúšiková, Katarína Krajčiová, Karin Silná. Trénerka
Alena Bieliková, asistentka Valéria Šestáková.
Dievčatá nastúpili na prvé zápasy v novej sezóne proti silnému súperovi z Liptovského Hrádku.
V zápasoch bol rozdiel vo výkonnosti, keď naše
dievčatá ťahali za kratší koniec, hrali odovzdane,

bez väčšieho zápalu a tým pomohli súperovi ľahko získať body.
(ab)

svojou hrou pomohli súperkám k ľahkým víťazstvám v oboch zápasoch.
(ab)

3. kolo: MŠK Vranov nad Topľou – VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:1 (14, 8, -19, 20) a 3:0 (6, 18, 13)
Zostava: Radka Kollárová, Mária Kollárová, Eva
Štefancová, Alžbeta Klimanová, Lívia Netolická,
Anita Rečlová, Denisa Wágnerová, Lucia Kúšiková,
Karin Silná, Kristína Smutková, Martina Lovčičanová. Trénerka Alena Bieliková, asistentka Valéria
Šestáková
Žiarčanky opäť nedokázali ukázať čo vedia a

1. Lipt. Hrádok 6 4
2. Košice
6 4
3. Poltár
4 4
4. Spiš. N. Ves 6 3
5. Ban. Bystrica 6 2
6. Vranov n. Top. 6 1
7. Zvolen
6 0
8. Hnúšťa
4 0
9. Žiar n. Hr.
4 0

2
0
0
1
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
2
1

0
1
0
2
3
3
4
2
3

18:2 18
15:5 14
12:0 12
12:7 12
9:10 9
7:13 6
3:18 1
2:12 0
1:12 0

Prvé zápasy na domácej pôde s výhrou
KADETKY - MSR STRED - JUH

1. kolo: VK Iskra Hnúšťa A – VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:0 (14, 16, 14) a 3:0 (10, 11, 19)
Zostava: Denisa Wágnerová, Lívia Netolická, Zuzana Drienková, Barbora Hrončeková, Zuzana Hriňová, Karin Silná, Barbora
Romancová, Eleonóra Uhrovičová, Ema Zorkóczyová, Kristína Smutková, Katarín Krajčiová. Trénerka Alena Bieliková, asistentka Valéria Šestáková.
2. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – TJ Slávia
TU Zvolen 3:0 (10, 11, 20) a 3:0 (16, 12, 17)
Zostava: Radana Kmeťová, Zuzana Drienková, Eva Vargová, Katarína Krajčiová, Kristína Smutková, Zuzana Hriňová, Barbora
Romancová, Ema Zorkóczyová, Eleonóra Uhrovičová, Kristína Kružlicová, Karin Silná. Trénerka

Alena Bieliková, asistentka Valéria Šestáková.
Kadetky svoje prvé zápasy na domácej pôde odohrali v pohode, ukázali, že volejbal hrať vedia, svojho súpera zo Zvolena predčili vo všetkých herných
činnostiach a jednoznačne zvíťazili.
(ab)
3. kolo: ŠVK Tatran Banská Bystrica – VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:1 (-21, 14, 20, 15) a 3:0 (17, 14, 11)
Zostava: Zuzana Drienková, Eva Vargová, Katarína Krajčiová, Kristína Smutková,
Zuzana Hriňová, Barbora Romancová, Ema
Zorkóczyová, Eleonóra Uhrovičová, Kristína Kružlicová, Karin Silná, Barbora Hrončeková. Trénerka Alena Bieliková, asistentka Valéria Šestáková.
Dievčatá začali dobre a prvý set vyhrali. V druhom
sete domáce hráčky našli slabiny nášho mladého

družstva a „ulievkami“ uhrali rozhodujúce body.
Naše dievčatá, aj keď bojovali a snažili sa, nedokázali zápas vyhrať. Druhý zápas už prehrali jednoznačne.
(ab)
Tabuľka
1. Poltár
2. Hnúšťa „A“
3. Ban. Bystrica
4. Žiar n. Hr.
5. Krupina
6. Hnúšťa „B“
7. Brusno
8. Zvolen

6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
3
2
1
2
1
0

0
0
1
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 18:0
0 0 0 18:0
0 1 1 13:7
0 1 3 7:12
0 1 3 7:13
0 0 4 6:12
0 0 4 6:13
0 0 6 0:18

18
18
12
6
6
6
6
0

Zdroj: tvziar.tv

S Poltárom konečne víťazne
VOLEJBAL MLADŠIE ŽIAČKY - MSR STRED - JUH

Druhý zápas sa nezačal pre domáce dobre, ale
dievčatá sa veľmi snažili a za stavu 0:2 na sety si
povedali, že stačilo. Ďalšie 2 sety vyhrali a tiež
rozhodujúci piaty set (15:11). Vďaka tomu sa celý
zápas skončil víťazstvom 3:2 pre naše družstvo.
Ďakujeme všetkým rodičom, divákom i povzbudzujúcim spoluhráčkam za úžasnú atmosféru,
ktorú nám vytvorili počas zápasov.
(vr)
Zo stretnutí súťaže mladších žiačok
Žiar nad Hronom – Banská Bystrica (2:3 a 3:2).
Foto: tg.
1. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom –
ŠVK Tatran Banská Bystrica 2:3 (-20, 23,
14, -14, -4) a 3:2 (-13, -16, 16, 12, 11)
Zostava: Ema Lea Holosová, Emma Petlušová,
Diana Vašová, Lenka Ružičková, Vanessa Krajčiová, Veronika Šestáková, Nikola Antalová,
Barbora Kollárová, Stela Királyová, Jana Hrončeková, Dominika Horošová, Diana Köpplová. Trénerky Viera Ružičková a Beáta Šikeťová.
Dievčatá začali hrať s veľkým nasadením, snažili
sa pekne si rozohrávať i vychytávať tvrdé podanie
súpera. Darilo sa im striedavo, o čom svedčil i stav
2:2. V piatom, rozhodujúcom sete, nezačali dievčatá veľmi dobre, čo využil súper a zvíťazil 15:4.

2. kolo: TJ ŠK VK Krupina „A“ – VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:0 (10, 14, 13) a 3:1 (13, -19, 9, 10)
Zostava: Emma Petlušová, Ema Lea Holosová,
Diana Vašová, Lenka Ružičková, Natália Rusnáková, Stela Királyová, Nikola Antalová, Vanessa
Krajčiová, Natália Šedivcová, Dominika Kartíková. Trénerky Viera Ružičková a Beáta Šikeťová.
Našim dievčatám sa veľmi nedarilo, o čom svedčí
i výsledok. Nedokázali vychytávať tvrdé podanie
súpera, na sieti boli domáce dievčatá tiež šikovnejšie. Žiarske dievčatá sa snažili blokovať, čo sa
niekedy aj vydarilo. Avšak našim nevychádzalo
podanie, kazili veľa príjmov a prvý zápas sme
prehrali hladko 0:3. Druhý zápas tiež nezačali
naše najlepšie, avšak v prvom sete sa za stavu 7:1
pre Krupinu zobudili a otočili. Aj keď to už zo žiarskej strany vyzeralo celkom dobre, set prehrali
13:25. Ďalší set dievčatá vyhrali 25:19. Tu sa im da-
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rilo podanie i príjem, dievčatá si pekne nahrávali
na sieti. Ale po zdanlivom zlepšení sa im prestalo
dariť, nasledujúce 2 sety znovu prehrali a celý zápas 1:3.
(vr)
3. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – MVK Poltár „B“ 3:0 (8, 16, 9) a 3:0 (22, 20, 19)
Zostava: Ema Lea Holosová, Jana Hrončeková,
Vanesa Kazárová, Stela Királyová, Barbora Kollárová, Vanessa Krajčiová, Emma Petlušová, Natália
Rusnáková, Lenka Ružičková, Veronika Šestáková,
Diana Vašová. Trénerky Viera Ružičková a Beáta
Šikeťová.
Tabuľka
1. Hnúšťa 6 3 1 1 1
2. Ban. Bystrica 6 3 0 1 2
3. Poltár „A“
6 2 0 3 1
4. Krupina „A“ 4 3 1 0 0
5. Žiar n. Hr.
6 2 0 1 1
6. Rim. Sobota 6 2 0 1 0
7. Poltár „B“
6 2 0 0 2
8. Krupina „B“ 6 0 1 1 0
9. Zvolen
6 0 0 0 1
10. Brusno
4 0 0 0 0

0
0
0
0
1
1
0
0
1
0

0
0
0
0
1
2
2
4
4
4

17:6 15
16:8 13
17:9 13
12:1 12
12:11 9
10:11 8
10:12 8
6:15 5
3:18 1
0:12 0
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Nešťastná prehra s Čadcou
FUTBAL - MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

Foto: www.fkpohronie.sk
11. kolo: FK Pohronie B – Čadca 1:2 (0:0)
Zostava: Packo – Rozenberg (41. Glab), Gajdoš, Janúch, Dobrota, R. Urgela, Cvejkuš (46. Arvaj), Varga,
Abrahám (75. Neuschl), J. Urgela, Bodor.
Domáci futbalisti sa nezľakli súpera z popredných priečok ligovej tabuľky a odohrali s ním
vyrovnanú partiu, ktorá však v konečnom výsledku vyšla lepšie pre hostí z Čadce.
Už v 4. minúte domáci pohrozili nebezpečnou
akciou, ktorú však hosťujúci brankár na dva razy
so šťastím chytil. V 16. minúte to boli pre zmenu
hostia, ktorí mohli ísť do vedenia, no brankár Packo ich gólovú šancu zneškodnil. Hra sa prelievala
z jednej strany na druhú, čo sa určite páčilo prítomným divákom.
Po bezgólovom polčase sa v 49. minúte dostal
k lopte Abrahám, no ani jeho dobre mierená strela nepriniesla zmenu stavu na ukazovateli. O šesť
minút neskôr sa však už nemýlil, keď skúsený Rado

Urgela vystihol zlú rozohrávku hosťujúcej obrany, nezištne prihral nabiehajúcemu Abrahámovi
a ten nekompromisnou strelou poslal domácich
do vedenia. Potom však prišla nešťastná 70. minúta, kedy po faule na hráča hostí rozhodca Ligas
poslal predčasne pod sprchy domáceho Vargu a
z nariadeného priameho kopu hostia vyrovnali
na 1:1. V 77. minúte to boli opäť hráči Čadce, ktorým sa po zahraní rohového kopu podarilo zvýšiť
na 2:1. Tento stav sa i napriek veľkej snahe hráčov
Pohronia už nepodarilo zmeniť. Je to veľká škoda,
pretože domáci futbalisti si za predvedený výkon
a snahu zaslúžili minimálne bod. Vojtech Šimovič
12. kolo: Zvolen – Pohronie B 0:1 (0:1)
Gól: J. Urgela.
Zostava: Rapčan – Puliš, Gajdoš, Janúch,
Dobrota, R. Urgela, Arvaj (81. Cvejkuš), Abrahám, J. Urgela, Glab, Bodor (57. Neuschl).
Hostia nastúpili na dôležitý zápas jesene bez rešpektu. Po dlhšej bezbodovej šnúre sa im podarilo
získať tri dôležité body. Už v 3. min., po prihrávke
Glaba, hlavičkou tesne vedľa Janúch. V 28. min.,
po prihrávke Dobrotu, mieril opäť hlavou tesne nad R. Urgela. Prišla však dôležitá 45. min.,
keď Janúchovu krížnu loptu spracoval R. Urgela, nezištne prihral J. Urgelovi a ten strelil svoj
prvý jesenný gól. Po zmene strán sa celý druhý
polčas odohrával v réžii hostí. V 62. min. Arvaj
vo vyloženej príležitosti pálil priamo do brankára.
O 10 min. neskôr hlavička Abraháma len tesne

minula domácu svätyňu. V 69. min. to bol opäť
Arvaj, ktorý mohol po vo vyloženej šanci zvýšiť
vedenie hostí. Pozápasové slová trénera Rastislava
Urgelu: „Zápas sa mohol skončiť aj vyšším rozdielom. To by však naši hráči museli premieňať svoje
vyložené príležitosti. I napriek tomu som s výsledkom a ziskom dôležitých troch bodov spokojný.“
Vojtech Šimovič
Ostatné výsledky: MFK B. Bystrica – Čadca
2:2, K. N. Mesto – D. Tižina 1:2, Brusno
– Tisovec 7:0, Krásno – Žilina B 0:2, Z. Poruba – Kalinovo 1:2.
Tabuľka po 12. kole
1. MŠK Žilina B 14 10 1 3 37:9 31
2. FK Čadca
14 8 4 2 25:17
28
3. FK 34 Brusno
14 8 3 3 31:12
27
4. Baník Kalinovo
14 7 5 2 21:11
26
5. Fatran D. Tižina
14 7 4 3 20:17
25
6. Tatran K. n. Kysucou 14 7 3 4 23:15
24
7. MFK B. Bystrica
14 7 3 4 25:25
24
8. Kinex Bytča
14 7 2 5 25:19
23
9. Družstevník L. Š. 14 6 1 7 30:20
19
10. MFK N. Baňa
14 5 4 5 28:20
19
11. ŠK Z. Poruba
14 6 1 7 20:21
19
12. Sitno B. Štiavnica 14 4 2 8 20:32
14
13. MŠK K. N. Mesto 14 3 4 7 18:24
13
14. FK Pohronie B
14 4 1 9 12:26
13
15. CSM Tisovec
14 2 1 11 12:31
7
16. MFK Lok. Zvolen 14 1 1 12 3:51
4

Futbalová prípravka znovu vyučovala z futbalu
FUTBAL - LIGA PRÍPRAVIEK U10

Súperi na nás nestačia
5. kolo: FK Pohronie I – MFK Detva I 8:1 (1:1,
2:0, 5:0)
Góly: Urgela 2, Skučka 2, Hric 2, Rajčan, T. Kukučka.
Zostava: Žember – Pivarči, Šuster, T. Kukučka –
Tatár – Urgela, Rajčan (Skučka, Husárik, Hric).

FK Pohronie II – MFK Detva II 13:0
Góly: R. Beňo 4, Boška 3, A. Kukučka 3, Olajec 2,
Plavec.
Zostava: Hanuška – Krčmár, Sučák, Plavec – Boška – A. Kukučka, R. Beňo (Bouda, Olajec, Pacher).
V sobotu 13. októbra sme odohrali posledný
dvojzápas neoficiálnej súťaže miniligy prípraviek s chlapcami z MFK Detva. Obidva zápasy
boli jednoznačne v našej réžii.

Na ihriskách sme dominovali a uštedrili súperovi
dve nádielky, ktoré mohli byť ešte vyššie, ak by sme
premenili všetky šance. Tie sme si dokázali vytvárať
napriek prehustenej obrane hlavne našou kombinačnou hrou, s ktorou si nevedeli hráči z Detvy vôbec poradiť. Tí našu bránu ohrozovali len sporadicky, dokázali nám streliť v dvoch zápasoch vlastne
iba jeden gól a našich brankárov aj obranu vôbec
nepreverili. Vyhrali sme úplne zaslúžene.
Rastislav Urgela, tréner

FUTBAL
STARŠÍ ŽIACI

10. kolo: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK
Pohronie A 3:1 (1:0)
Gól: Marek Orság.
Zostava: Roman Gunda – Peter Horný (52. Miroslav Hlaváč), Michal Blaho (69. Adam Košťál), Samuel Prokaj (36. Ján Blahút), Samuel Budinský, Oliver
Mašír, Daniel Nagy, Lukáš Kováč „K“, Damián Bugár,
Adam Hajdúch, Marek Orság (69. Mário Paller).
10. kolo: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Pohronie B 3:0 (0:0)
Zostava: Pavel Valenta – Rastislav Heško, Adam
Mihálik (49. Erik Škriniar), Matej Bindas (59. Branislav Ginič), Peter Bahna, Andrej Bodor, Matúš
Antošík, Patrik Chovan, Marek Kaška, Norbert Brodziansky „K“, Lukáš Paller (59. Samuel Štefanovič).
11. kolo: FK Pohronie A – MŠK Fomat Martin 1:1
(1:1)
Gól: Daniel Nagy.
Zostava: Roman Gunda – Michal Blaho, Miroslav Hlaváč (42. Samuel Prokaj), Samuel Budinský
(70. Mário Paller), Ján Blahút (48. Matúš Antošík), Oliver Mašír, Daniel Nagy, Lukáš Kováč „K“, Adam Haj-

dúch, Marek Orság, Peter Horný (42. Damián Bugár).
11. kolo: FK Pohronie B – MŠK Fomat Martin 1:2
(0:0)
Gól: Patrik Chovan.
Zostava: Pavel Valenta – Rastislav Heško (56.
Samuel Štefanovič), Adam Mihálik (40. Patrik Nociar), Matej Bindas, Peter Bahna, Andrej Bodor (48.
Branislav Ginič), Adam Barboriak, Patrik Chovan,
Marek Kaška, Norbert Brodziansky „K“, Lukáš Paller
(36. Erik Škriniar).
MLADŠÍ ŽIACI

10. kolo: FK Pohronie A – MFK Dolný Kubín 2:2
(0:1)
Góly: Tomáš Imrich.
Zostava: Matej Repiský – Jakub Machák, Simon
Dolnický, Tomáš Marhula „K“, Miroslav Čech, Tomáš
Janšík, Vladimír Baran, Tomáš Imrich, Martin Koza.
10. kolo: FK Pohronie B – MFK Dolný Kubín 1:3
(1:0)
Gól: Martin Koza.
Zostava: Vladimír Baran – Nikolas Novák, Filip
Jelža, Andrej Zelina, Marek Jaroš, Matúš Oťapka „K“,
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Jakub Dovčík, Hubert Pelach, Matej Mihál. Striedali: Filip Baláž, Matúš Hanuska, Martin Koza, Tomáš
Imrich, Tomáš Marhula, Tomáš Janšík.
STARŠÍ DORAST

12. kolo: FK Pohronie – FO Kinex Bytča 9:2
(3:0)
Góly: Viktor Kukučka 3, Rudolf Hudec, Ján Búci 2,
Adam Štefanovič, Matej Mezei.
Zostava: Radovan Tatár (73. Ján Forgáč(, Adam
Štefanovič, Martin Kružlic, Martin Kukučka
(56. Matej Mezi), Róbert Hric, Rudolf Hudec ( 70. Miloš Foltán), Ján Búci, Patrik Horváth, Tomáš Hudec.
MLADŠÍ DORAST

12. kolo: FK Pohronie – FO Kinex Bytča 1:1
(1:0)
Gól: Dávid Beňo.
Zostava: Marek Hrmo – Andrej Maslen, Erik
Schillinger, Fedor Dúbravský „ŽK“, Dávid Beňo, Marek Halás, Matúš Sviržovský „K“ (41. Patrik Blahút),
Marek Orság, Richard Tryzna, Miroslav Líška, Róbert Henžel.
Martin Fungáč
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Na úvod Žiarčania víťazne doma i na súperovej palubovke
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI
MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

1. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 55:27 (29:10)
Body: Holička 11, Horváth 10, Šály 7, Záhorec 6,
Majer 5, Nagy 5, Vinarčík 4, Dérer 3, Novák 2, Šarkozy 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová
85:27 (42:14)
Body: Horváth 20, Holička 16, Záhorec 14, Mokroš 7, Mihálka 6, Štábel 5, Nagy 4, Vinarčík 4, Šály
4, Majer 2, Novák 2, Šarkozy 1.
V úvodnom kole novej sezóny privítali žiarski
mladší žiaci na palubovke športovej haly súpera
z Handlovej. V prvom zápase si domáci skúšali
nový herný systém, na ktorý si budú musieť v žiackej kategórii na veľké koše pomaly zvykať. Na ihrisku jednoznačne dominovali a keď v druhom
zápase zrýchlili prechod do protiútoku a postup-

ného útoku, bolo sa na čo pozerať a rozdiel v skóre
hovorí za všetko.
2. kolo: ŠKP Banská Bystrica B Zvolen – MŠK
BK Žiar nad Hronom 30:96 (12:54)
Body: Horváth 18, Holička 16, Majer 14, Dérer
10, Nagy 10, Štábel 10, Šály 6, Záhorec 6, Mokroš
4, Šarkozy 2.
ŠKP Banská Bystrica B Zvolen – MŠK BK Žiar
nad Hronom 9:93 (5:46)
Body: Holička 20, Záhorec 15, Horváth 10, Mokroš 10, Nagy 10, Dérer 8, Majer 8, Šarkozy 8, Šály 4.
So Zvolenčanmi, premiérovo štartujúcimi ako
banskobystrické „béčko“, si Žiarčania poradili rozdielom troch tried. Zápas poňali ako prípravný
a opäť si vyskúšali nové varianty rýchleho aj postupného útoku. Ťažké zápasy proti náročnejším
súperom ich ešte len čakajú, a tak rozdiel v skóre

a kto dal koľko bodov nie je podstatné. Dôležité
bude, ako niektorí z nich zvládnu prechod na takticky náročnejšie poňatie útočnej aj obrannej hry
v zápasovom tlaku a strese.
Norbert Nagy, tréner

Žiakom úvod v Handlovej nevyšiel
BASKETBAL - ŽIACI
MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

1. kolo: ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad Hronom 59:40 (30:17)
Body: Kádaši 16, Koňarik 10, Nagy 6, Šály 4, Rajnoha 2, Záhorec 2.
ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar nad Hronom
53:39 (20:14)

Body: Kádaši 22, Koňarik 5, Mokroš 3, Rajnoha 3,
Palkovič 2, Šály 2, Štábel 2.
V úvodnom kole súťaže žiakov vycestovali
Žiarčania na palubovku Handlovej. Hostia, dopĺňaní mladšími žiakmi, predviedli proti súperovi
po vyhratej prvej štvrtine vždy pokles koncentrácie na zápas a v oboch zápasoch tak nakoniec

ťahali za kratší koniec. Ak chcú byť v ďalších zápasoch, a najmä basketbalovom raste, úspešní,
musia do hry vložiť väčšie srdce a posunúť sa
v basketbalovom myslení a hernej disciplíne.
Predpoklady na to určite majú, potrebujú však
na sebe tvrdo pracovať. Ako tím, tak aj ako jednotlivci.
Norbert Nagy, tréner

Ťažko vydreté víťazstvo proti Bystrici
BASKETBAL - STARŠÍ MINIŽIACI

ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK ZH 4 – 7 23:36
(1 – 12, 3 – 13, 15 – 4)
Body: Bača 10, Krajčovič 7, Golebiowski, Ihring,
Novák 4, Olajec 3, Ďurica, Grochal 2.
ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK ZH 5 – 6 29:36
(4 - 6,10 – 18, 10 – 6)
Body: Bača,Kucej 8, Ihring, Krajčovič 6, Novák,
Kotlárik 4.
Žiarsky starší minibasketbalisti vycestovali v sobotu 20. októbra za svojím súperom
do Banskej Bystrice. Bol to ich prvý dvojzápas
v tejto sezóne na súperovom ihrisku, čo sa odzrkadlilo aj na celkovom hernom prejave všetkých hráčov ktorí nastúpili.

Pomalý prechod do útoku, veľké množstvo
stratených lôpt hlavne pri prihrávkach a driblérskych záchvatoch, slabá úspešnosť premenených
streleckých pokusov spod koša a šestky. To bola
hra, ktorou sme sa prezentovali v útoku. Miestami nebolo hráča, ktorý by zobral zodpovednosť
do vlastných rúk a povedal si – teraz dám kôš
a nikto ma nezastaví. V obrannej hre, až na pár
neubránených zbehov, ktoré súper premenil, sa
nedalo chlapcom čo vyčítať. Naopak, treba ich pochváliť hlavne za prvý zápas, kedy dovolili súperovi nastrieľať za tri štvrtiny len 8 bodov. V poslednej
štvrtine dostali šancu nastúpiť aj noví hráči, ktorí
začali trénovať od septembra a tak isto talentovaní hráči, ktorí prešli z prípravky do starších mini.
Druhý zápas mal podobný priebeh ako prvý,

kedy na ihrisku dominovali obrany a v útoku sa
obidve družstvá trápili. Juraj Horváth, tréner

Najmladší basketbalisti odohrali prvé majstrovské zápasy
MLADŠÍ MINIBASKETBALISTI B

ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar
nad Hronom B
zápas 19:26 (4:7, 2:0, 7:10, 6:9)
Body: Ziman 15, Barcík 6, Šonkol 3, Lehotský 2.
zápas 15:29 (5:9, 2:3, 7:9, 1:8)
Body: Ziman 12, Šonkol 7, Balogh 6, Sirotný
2, Herich 2.

Naši najmladší basketbalisti odohrali svoje prvé
majstrovské zápasy. Podali bojovný výkon, ktorý
im v obidvoch zápasoch pomohol k víťazstvu. Výborným výkonom v útoku sa prezentoval Marcus
Ziman, ktorý znamenal najväčšie nebezpečenstvo pre súperovu obranu. Ďalšou našou útočnou
zbraňou bol Sebastián Šonkol, ktorý hlavne v dru-
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hom zápase úspešne zakončoval naše útoky. Pochvalu si zaslúžia aj Boris Balogh a Samuel Barcík,
ktorí si spoľahlivo plnili svoje úlohy na rozohrávke.
Aj keď sme zaznamenali cenné víťazstvá, oveľa
dôležitejšie sú skúsenosti, ktoré naši hráči v tomto
dvojzápase získali.
Mgr. Marek Baláž a Ladislav Balogh, tréneri
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Na úvod víťazstvo vonku
VOLEJBAL - EXTRALIGA ŽENY

zápas sa našim dievčatám podarilo vyhrať, čo ma
veľmi teší. Situáciu nám skomplikovali zranenia, ale
aj tak sa nám podarilo podať slušný výkon. Pomohli
sme si hlavne podaním. Celkom dobre sme hrali
v obrane, vďaka dvom liberám na ihrisku, keď Rozenbergová nastúpila na smečiarskom poste. Chcem
poďakovať všetkým dievčatám za bojovný výkon.
Musíme si však dávať pozor na zbytočné chyby a
nekomplikovať si jednoducho vyriešiteľné situácie.“
Ostatné zápasy: Spišská Nová Ves - COP Nitra 3:0,
Paneurópa Bratislava - Kežmarok 3:0, UKF Nitra Pezinok 1:3.

Tesná prehra s Paneurópou

Foto: tg.
1. kolo: ŠŠK Vivus Bratislava – VK MŠK Žiar
nad Hrononom 0:3 (-20, -22, -21)
Zostava:
Osvaldová, Volfová, E. Bieliková, Drozdová, Rozenbergová, E. Luptáková, libero Trnavská, striedala Nociarová. Tréner: Martin Vaško, asistent Roman Kašša.
Žiarske volejbalistky cestovali na úvod sezóny do Bratislavy, kde po vydarených koncovkách setov porazili domáceho nováčika 3:0.
Tréner Martin Vaško k stretnutiu povedal: „Úvodný

2. kolo: VK MŠK Žiar nad Hrononom – VŠK Paneurópa Bratislava 2:3 (-24, 17, -22, 22, -7)
Zostava:
Mária Osvaldová, Veronika Volfová, Eva Bieliková,
Jana Drozdová, Elena Rozenbergová, Eva Luptáková, liberka Lucia Trnavská, striedala Magdaléna Nociarová. Tréner Martin Vaško, asistent Roman Kašša.
Vo vyrovnanom prvom sete zvládli lepšie koncovku
vyhratejšie hostky a položili tak základ svojho úspechu. V druhom sete predviedli veľmi dobrý výkon
naše dievčatá. Darilo sa im v útočných i obranných
herných činnostiach a setom 25:17 vyrovnali na 1:1.
Tretí a štvrtý set boli opäť vyrovnané, najprv sa setom 25:22 ujali vedenia 2:1 hostky a takým istým pomerom vyrovnali na 2:2 domáce dievčatá. V tajbrejku boli lepšie hostky, keď najmä v jeho druhej časti
jednoznačne predčili naše dievčatá a zvíťazili 3:2.
Ostatné zápasy: COP Nitra – Pezinok 1:3, Kežmarok
– UKF Nitra 0:3, Spišská Nová Ves – Vivus Bratislava
3:0.

Nitra nad sily Žiarčaniek
3. kolo: ZŠK UKF Nitra – VK MŠK Žiar nad Hrononom 3:0 (14, 23, 20)
Zostava:
Mária Osvaldová, Veronika Volfová, Eva Bieliková, Jana Drozdová, Elena Rozenbergová,
Magdaléna Nociarova, liberka Lucia Trnavská.
Tréner Martin Vaško, asistent Roman Kašša.
Žiarskym dievčatám sa zápas nevydaril. Káder, naďalej sužovaný zraneniami, nedokázal
vzdorovať domácim a nevyhral ani jeden set.
Tréner Martin Vaško k zápasu povedal: „Neodohrali sme veľmi dobrý zápas. V prvom sete jasne dominoval súper. Druhý set bol jasne v našej
réžii, len sme sa báli vyhrať, nezvládli sme koncovku, ku ktorej vôbec nemuselo prísť. Tretí set
bol vyrovnaný. Za stavu 20:20 sme sa nedokázali vyrovnať so súperovým podaním a prehrali
sme set a celý zápas. Urobili sme veľa chýb a boli
sme málo úspešní v útoku. Neboli sme v kompletnej zostave, ale to nič nemení na situácii.“
Ostatné zápasy: Vivus Bratislava – COP
Nitra 1:3, Paneurópa Bratislava – Spišská Nová Ves 1:3, Pezinok – Kežmarok 3:0.
Tabuľka
1. Spiš. N. Ves
2. Pezinok
3. UKF Nitra
4. Paneurópa
5. Žiar n. Hr.
6. COP Nitra
7. Vivus
8. Kežmarok

V Mikuláši prehrali Žiarčania o tri góly
FUTBAL U12

11. kolo: MFK Tatran Liptovský Mikuláš U12 –
FK Pohronie U12 5:2 (4:0,1:2)
Góly: Beňo 2.
Zostava: Repiský – Jaroš, Jelža, Zelina – Dovčík,
Oťapka, Pelach – Beňo, Novák (Hrmo, Daubner, Hanuska).
Od úvodného hvizdu nás hráči MFK Tatran Liptovský Mikuláš zatlačili na vlastnú polovicu. Nezodpovedným výkonom v obrane sme súperovi
dovolili streliť gól už v 4. minúte. Postupne sa súper
presadil v 13., 14. a 29. minúte.
Po zmene strán opäť pokračoval tlak súpera.
V 48. minúte sa po našom brejku rútil sám na bránu Beňo, ktorý bol zozadu faulovaný v šestnástke. Rozhodca však domácemu hráčovi ukázal len
žltú kartu. Pokutový kop sme však trestu hodne

zahodili. Práve tento moment nás
donútil siahnuť na dno svojich síl a
skorigovať nepriaznivý výsledok. Už
v 50. minúte sa presadil Beňo, na
čo však domáci odpovedali hneď
v 51. minúte. Boli sme to opäť my,
ktorí sme sa tešili z gólu. V 58. minúte sa presadil opäť strelec prvého
nášho gólu, Beňo. V poslednej minúte zápasu sa mohol presadiť Dovčík,
no brankár domácich si s jeho strelou horko-ťažko poradil. Škoda nepremenenej penalty a zahodených
šancí v závere zápasu. V Liptovskom
Mikuláši sme prehrali 5:2.
Ondrej Žňava, tréner U12
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