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V tomto čísle:
MESTSKÍ POLICAJTI
ABSOLVOVALI ŠKOLENIE

Mestskí policajti by si mali vedieť zachovať
chladnú hlavu v každej situácii. O asertívnom
správaní pri telefonovaní či o komunikácii s človekom vo vypätej situácii sa s nimi rozprával hovorca žiarskej samosprávy. Viac na strane 3.

Pstruhy aj bez rybárskeho povolenia

MIKULÁŠ PRÍDE Z OBLAKOV

STRANA 2
Už o niekoľko týždňov aj do nášho mesta zavíta
Mikuláš so svojím sprievodom. Oproti minulým
rokom sa Žiarčania môžu tešiť na viacero noviniek. Strana 5.
TOBOGAN NA ŽIARSKOM KÚPALISKU

O žiarske plážové kúpalisko sa starajú mestské
Technické služby, ktoré do jeho prevádzky pravidelne investujú niekoľko tisíc eur. V budúcom
roku možno pribudne aj tobogan. Viac informácií na 2. strane.

Mestské Technické služby s kladným
hospodárskym výsledkom

BÁL ŽIARČANOV

Tradičný Mestský ples nahradí na budúci rok
Bál Žiarčanov. Okrem výrazne nižšieho vstupného nebudú potrebné ani predpísané róby,
hosťom postačí spoločenské oblečenie. Tešiť sa
môžete aj na zaujímavých hostí známych z televíznej obrazovky. Bližšie informácie na strane 5.

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď,
v hotovosti.
Tel: 0905 602 942

STRANA 3

Miroslav Donutil
23. november o 19.00 hod.
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Čerstvé pstruhy si budete môcť v parku nachytať sami
ryby. „Keďže chceme, aby oba rybníky plnili svoj
účel už na jar, do väčšieho jazierka nasadíme kapry
a pravidelne budeme nasádzať pstruhy a do menšieho okrasné japonské koi kapry, ktoré dostaneme
priamo od ich chovateľa,“ konkretizuje Peter Antal.

Pravidelný výlov rýb
spojený s varením halászlé

Počas posledného októbrového týždňa mestské Technické služby v živom kútiku v Parku
Štefana Moysesa čistili a vypúšťali rybníky. Výlovu rýb sa zúčastnili aj miestni rybári.
Rybníky miestni rybári ako dobrovoľníci spolu
s Technickými službami vyčistili nielen od nečistôt,
ale aj od tzv. plevelných rýb.„Spolu s rybármi sa nám
podarilo vyloviť 97 kg kilogramov červeníc, plotíc a
karasov,“ hovorí Peter Antal, konateľ Technických
služieb, s. r. o. a dodáva: „Všetky vylovené ryby boli
vypustené do Hrona. Nad výlovom dozeral ichtiológ Slovenského rybárskeho zväzu, Richard Štencl,
ktorý na všetko nielen dozeral, ale výlovu sa aj osobne od začiatku do konca zúčastnil spolu s rybármi.“
Hoci sú v súčasnosti vyčistené rybníky v parku
prázdne, v dohľadnom čase do nich pribudnú nové

Väčší rybník bude využívaný na komerčné účely.
Pstruhy nasádzané do neho budú na predaj a záujemcovia si ich budú môcť v určené dni sami vyloviť aj bez rybárskeho lístka za stanovenú cenu.
Súčasne s výlovom rýb sa poslednú októbrovú
sobotu mala uskutočniť aj súťaž vo varení halászlé
(rybacieho gulášu), ktorá však bola kvôli prudkému
zhoršeniu počasia pre verejnosť zrušená. „Takéto
podujatie však chceme organizovať pravidelne
na jeseň každý rok. Okrem pstruhov nasadíme
do väčšieho rybníka aj niekoľko kaprov. Keď dorastú do potrebnej váhy, čo bude približne na je-

Ochránime váš majetok

Počas vypúšťania rybníkov
boli vylovené ryby vypustené do Hrona.

Antal chce na kúpalisku stavať tobogan
Žiarske plážové kúpalisko zaznamenalo
v tomto roku úspešnú sezónu. Počas leta ho
navštívilo viac ako 27-tisíc návštevníkov. Vysoká návštevnosť je predovšetkým dôsledkom
priaznivého počasia. Popularitu kúpaliska však
zvyšujú aj iné faktory. Jeho správca, spoločnosť
Technické služby, s. r. o. sa snaží postupne zvyšovať atraktivitu tohto zariadenia. V budúcom
roku chcú postaviť veľký tobogan.
Peter Antal, konateľ mestskej eseročky Technické
služby, vidí výhody žiarskeho kúpaliska v polohe
a vo výške vstupného. „Leží v krásnom prostredí
tesne pri historickom Parku Štefana Moysesa a je
jediným plážovým zariadením svojho druhu v širokom okolí. Počas leta sem pravidelne chodia ľudia
z celého okresu, stretávame tu návštevníkov z Handlovej, Zvolena, Banskej Bystrice.“ Napriek tomu,
že areál nie je kompletne zrekonštruovaný a nekopíruje sa bežný trend na Slovensku, keď z obľúbených kúpalísk vznikajú moderné aquaparky, žiarske
kúpalisko si návštevnosť udržuje.
„Nie je to aquapark, no denný vstup u nás stojí

seň, urobíme ich výlov, ktorý bude spojený práve
s varením rybacieho gulášu a jeho ochutnávkou,“
dodáva na záver Peter Antal.
Peter Antal sa chce touto cestou poďakovať
Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom za promptnú
pomoc pri vypúšťaní rybníkov, Mariánovi Grúberovi, Rastislavovi Grúberovi, Richardovi Štenclovi,
Petrovi Bališovi, Ivanovi Karvašovi a jeho synovi a
Petrovi Štefancovi, ktorí sa bez nároku na odmenu v nepriaznivom počasí zúčastnili výlovu rýb
a prispeli tým k zdarnému priebehu celej akcie.
(li)

2 eurá, a nie 12 – 15 eur ako v nových zariadeniach.
Na tomto chceme stavať aj v budúcnosti,“ vysvetľuje konateľ technických služieb. „To neznamená, že
by sa do žiarskeho kúpaliska neinvestovalo. Prakticky každý rok sa tu vytvorí alebo zrekonštruuje nejaký prvok.“ Kúpalisko pred niekoľkými rokmi prešlo
tvz. estetizáciou a preinvestovalo sa do neho asi
100-tisíc eur. Vymenilo sa oplotenie bazénov, protišmyková dlažba, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, pribudli lavičky, prístrešky a altánok. „V tomto roku sme urobili vyhrievanie vody v detskom
bazéne a osadili nové oplotenie areálu. V roku
2013 plánujeme výrazne zvýšiť kvalitu reštauračných služieb. Tobogan, ktorý chceme priniesť
Žiarčanom a ostatným návštevníkom kúpaliska,
ešte závisí od schválenia rozpočtu poslancami
mestského zastupiteľstva. V návrhu je obsiahnutý,
ak to schvália, do začiatku budúcej sezóny
ho postavíme a predovšetkým deti sa majú
na čo tešiť,“ uzatvára výpočet plánov Peter Antal.
(r)

Mesto Žiar nad Hronom ponúka službu
ochrany majetku podnikateľských objektov,
rodinných domov a bytov pomocou elektronických zabezpečovacích zariadení pre podnikateľov a občanov mesta Žiar nad Hronom.
Orientačné ceny za služby mesačne:
– byty
od 15 €,
– rodinné domy
od 20 €,
– malé podnik. priestory
od 30 €,
– stredné podnik. priestory od 40 €,
– veľké obchody
od 60 €,
– sklady
od 70 €.
V prípade záujmu zavolajte bezplatne Mestskú políciu na č. t. 159, ktorá s vami dohodne
bližšie podmienky.
(r)

Naša stránka zaznamenala
milión návštev
Prvýkrát v histórii
sa podarilo zaznamenať na webovej
stránke mesta Žiar
nad Hronom milión návštevníkov
v priebehu jedného roka. Stalo sa tak v pondelok 5. novembra
o 12.00 hodine.
Teší nás, že informačný portál žiarskej samosprávy ľudia využívajú a jeho obľúbenosť čoraz
viac stúpa. Zároveň nás to zaväzuje zvyšovať
úroveň služieb a informovanosti, a taktiež vylepšovať dizajn stránky. Ďakujeme.
Komunikačný odbor MsÚ
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Mestské Technické služby skončia tento rok so ziskom

Peter Antal,
konateľ mestskej eseročky.
Pred 18 mesiacmi sa novým konateľom mestskej eseročky Technických služieb stal Peter
Antal. Počas tohto obdobia bolo do fungovania
spoločnosti zavedených niekoľko zmien.
„Môžeme povedať, že pred 18 mesiacmi sme tu
mali technické služby bez potrebnej techniky,“ hovorí Peter Antal a pokračuje: „Technika, ktorou spoločnosť disponovala, bola ešte zo 70-tych a 80-tych
rokov.
Museli sme nejakým spôsobom hľadať cesty riešenia, aby sme dosiahli v relatívne krátkom čase
obnovu techniky. Mali sme pritom veľmi krátky čas
na to, aby sme vyriešili naraz veľa nahromadených
problémov.“ Spoločnosť mala pred jeden a pol rokom veľa pohľadávok. Časom sa ukázalo, že veľká
časť z nich bola vymožiteľná. „V tom som videl zdroj
financovania spoločnosti. Bez opatrení, ktoré smerujú k úspore nákladov, by sme nemohli dlhodobo
fungovať. Aby sme obnovili techniku a zabezpečili
chod spoločnosti, potrebujeme kladný prevádzko-

vý hospodársky výsledok,“ spresňuje ďalej Antal.
Stav techniky je v súčasnosti na štandardnej úrovni. „Dokážeme zabezpečiť plnohodnotné služby
pre mesto a pre jeho obyvateľov a nemusíme sa
hanbiť za svoje výkony. O hospodárskom výsledku
je predčasné hovoriť, keďže je len november, ale
priebežne si ho vyhodnocujeme a robíme rozbory. Určite bude kladný a určite bude vyšší ako sme
na začiatku roka plánovali.“

Zimná údržba
Keďže vedeniu spoločnosti sa v pomerne krátkom
čase podarilo vymôcť veľkú časť pohľadávok, mohli
v minulom roku investovať finančné prostriedky
do techniky, o čom sme čitateľov pravidelne informovali. „V tomto roku sme si dali za úlohu dosiahnuť taký hospodársky výsledok, aby sme mohli
znovu zabezpečiť obnovu a obmenu techniky.
Dnes je všetko vymenené a máme doplnenú aj
techniku najmä pre zimnú údržbu,“ konkretizuje
Peter Antal a podotýka, že sa nenakupovala nová
technika. Väčšinou pribudli vozidlá už používané,
ale novšie ako pôvodné a v dobrom technickom
stave. „Na zimnú údržbu sme kúpili jednu multikáru, čím sme posilnili údržbu a čistenie chodníkov,
v čom sme videli najväčšiu slabinu pri zmierňovaní
následkov zimy.“ V minulom roku chodníky odhŕňali dve multikáry, preto trvalo nejaký čas, kým sa
dostali na všetky úseky. Mesto tak bolo rozdelené
na dva úseky a dvoch šoférov. „V súčasnosti budú

jazdiť tri multikáry s tromi šoférmi. Myslím si, že ľudia to pri zimnej údržbe chodníkov určite pocítia,“
hovorí Antal. Už v týchto dňoch je v areáli spoločnosti naskladnený posypový materiál, približne
250 ton štrku frakcie 04 a 35 ton soli, ktorý je pripravený na zimu. V prípade, že bude extrémna
zima, môže sa ďalší materiál kedykoľvek dokúpiť.
„Na túto zimu je z mesta vyčlenených 70-tisíc eur,
kde je zahrnutá aj cena posypového materiálu.
Oproti minulému roku sa pristúpilo k inému systému oceňovania výkonov. Mesto si objednalo
paušálnu službu za zimnú údržbu. To znamená,
že to nebude stáť viac ako je v rozpočte mesta, ale
ani menej. Je to hlavne z toho dôvodu, aby nedochádzalo k extrémom. V minulosti sa totiž stalo, že
zimná údržba stála 35-tisíc eur, ale bol aj prípad,
keď stála 135-tisíc eur,“ vysvetľuje ďalej Peter Antal.
Ako ďalej dodáva, jednotkové ceny sa vo vzťahu
k mestu nemenili, čo si obyvatelia vedia aj skontrolovať. Na rozhodnutí valného zhromaždenia bude,
ako sa rozhodne naložiť so ziskom spoločnosti.
„Moja predstava a návrh bude, aby bol zisk použitý
v technických službách. Hospodárenie ešte nie je
nastavené na to, aby sa zisk odvádzal do mesta,“
dodáva na záver Peter Antal.
V prípade otázok ohľadom zimnej údržby cestných komunikácií a chodníkov (odhrabávanie
snehu, posýpanie atď.) sa občania môžu obrátiť
na informačnú linku +421 915 317 044 od 15. novembra.
(li)

Mestskí policajti si musia vedieť zachovať profesionalitu
Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslankyňa Katarína Dekýšová predniesla
požiadavku, aby sa mestskí policajti zlepšili
vo svojej komunikácii, a to predovšetkým, keď
prijímajú hovory. Vedenie mesta jej v súvislosti
s touto problematikou vyhovelo.
Oblasť komunikácie s nimi riešil hovorca mesta,
Martin Baláž, ktorý je zároveň vedúcim Komunikačného odboru Mestského úradu. „Väčšina mestských policajtov pred niekoľkými rokmi, keď mesto
v rámci MsÚ organizovalo školenia na „mäkké zručnosti“, prešla aj komunikáciou,“ vysvetľuje na úvod
Martin Baláž a dodáva: „Nemožno to preto brať tak,
že komunikovať nevedia.“ Ako však dodáva, veľmi
ho mrzí, ako niektoré médiá interpretovali vnútornú aktivitu mestského úradu. „Mestskí policajti boli
vykreslení, ako keby boli nejakí neokrôchanci, ktorí
nevedia rozprávať a niekto ako ja ich to musí učiť.
Pritom tu išlo naozaj iba o to, aby sme sa porozprávali o asertívnom správaní pri telefonovaní, ako
komunikovať s človekom, ktorý je v strese, alebo
s agresívnym človekom tak, aby sa nedali vyviesť
z miery. Bohužiaľ, už sme si zvykli, že niektoré médiá, aj z regiónu, prekrútia zmysel udalosti tak, aby
si nadháňali sledovanosť a vôbec ich nezaujíma,
ako sa to reálne deje,“ myslí si hovorca žiarskej samosprávy.

Hovory na stálu službu sa nahrávajú
Občania by si mali uvedomiť, že aj policajt, či už
je na telefónnej linke, alebo je pri zásahu, je iba
človek. „Mnohokrát ľudia, ktorí s nimi telefonujú,
alebo sú s nimi priamo v styku, sú agresívni, nevrlí,
nervózni a vulgárni. Samozrejme, mestskí policajti

musia byť profesionáli a ja si myslím, že vo väčšine
prípadov nimi aj sú,“ zastáva sa ich Martin Baláž. Aj
u policajtov sa však občas môže prejaviť zlyhanie
pri verbálnej komunikácii. „Keďže všetky hovory sa
nahrávajú, náhodným výberom sme odsledovali
vzorku telefonátov z tohto roku. Osobne môžem
povedať, že ani v jednom prípade sa nepotvrdilo,
že by mestský policajt nejakým spôsobom komunikoval neeticky alebo proti pravidlám. Ak sa takéto
niečo v minulosti vyskytlo, alebo sa aj v budúcnosti
vyskytne, občan môže podať sťažnosť. Policajt, ktorý by bol agresívny, nevrlý a nechcel by pomôcť,
bude disciplinárne riešený,“ upozorňuje ďalej hovorca.
„Číslo 159 nech občania využívajú predovšetkým
na adekvátne oznámenia, nie na to, aby sa s niekým pozhovárali,“ prízvukuje Vladimír Mališ, náčelník MsP a dodáva: „Treba oznamovať iba aktuálne
veci, ktoré sa naozaj dejú a ktoré je potrebné v tej
chvíli riešiť. Volajúci by čo najrýchlejšie mali podať
informáciu, aby zbytočne neobsadzovali telefónnu linku.“ Od začiatku roka k 8. novembru prijali
mestskí policajti na telefónnom čísle 159 takmer
5 900 hovorov.

Ak občania políciu nechcú, nebude
Ďalší častý názor, ktorý má verejnosť o práci
mestskej polície je, že sa iba vyvážajú na autách.
Povinnosťou policajta je aj kontrola mestských objektov, ktorých je v meste naozaj veľa a hliadková
činnosť po celom meste, čiže presúvanie autom je
nevyhnutné. Ako však hovorca mesta prízvukuje,
nie sme policajné mesto, to znamená, že nemáme
dvesto policajtov. Ľudia nezvyknú hovoriť o prípa-
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doch, kedy im mestskí policajti pomohli priamym
zásahom, keď priamo pri čine chytili zlodejov, pomohli pri rôznych konfliktoch alebo pri záchrane
života. Na toto sa rýchlo zabudne a vidia tak len
negatívne veci, ktoré v skutočnosti ani negatívnymi byť nemusia. „Je nám jasné, že situácia zrejme
nikdy nebude tak ideálna, že by ľudia boli spokojní
so všetkým, v tomto prípade s mestskou políciou.
Každý človek by chcel mať mestského policajta pod
svojim oknom, čo nie je možné. Keď sa niečo udeje, tak hneď sa ozýva – Kde bola mestská polícia?
Treba si uvedomiť, že nemôžeme mať 20-tisíc mestských policajtov, na každého obyvateľa jedného,“
prízvukuje Martin Baláž.
Keď sa niekde vyskytne neporiadok, nečistota,
vandalizmus či alkoholizmus, hneď sa občania pýtajú, čo robí mestská polícia. Treba si ale aj položiť
otázku, čo robí rodina. „Ak niekto vraví, že deti pijú
a fetujú a môže za to mestská polícia, tak sa veľmi
mýli. A aj takéto veci sa interpretujú smerom na políciu, treba sa však spýtať – čo robia rodičia, keď sú
ich deti takéto,“ podotýka hovorca.
Hovorca však zdôrazňuje, že z policajtov mesto
nechce robiť ani obete, ani chudákov. Keď urobia
problém a príde sťažnosť, treba problém bezodkladne vyriešiť. „Pokiaľ sa príde na to, že policajt
konal v rozpore so svojím poslaním, bude disciplinárne riešený a bude musieť z polície odísť. Treba
sa pozrieť, čo všetko musia policajti robiť a v čom
všetkom občanom pomáhajú a robia dobre. Predstavte si situáciu, že tu mestská polícia nebude.
Pretože ak občania povedia, že je zbytočná, tak tu
naozaj nebude, ale potom nech sa nikto nesťažuje
na dôsledky,“ dodáva na záver Martin Baláž.
(li)
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Céčko otvára detský kútik poslednú novembrovú nedeľu
Mestské kultúrne centrum otvára detský kútik
s menším oneskorením ako sa najskôr plánovalo. Otvorenie, ktoré je spojené s celodenným
programom pre všetky deti a ich rodičov, sa
uskutoční v nedeľu 25. novembra.
Pôvodne mal byť detský kútik otvorený o niekoľko dní skôr, jeho oneskorené otvorenie však zapríčinili technické problémy u dodávateľskej firmy.
Počas podujatia čaká na rodinky s deťmi bohatý
program so sprievodnými akciami. V programe vystúpi potulný cirkus Prndolíno, smiešne i poučné
divadlo pre malých veľkých, ktoré sa predstaví
s dvomi rozprávkami. Okrem toho je pripravené 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. 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. 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, poplatok je stanovený
na 1,50 eura za každých začatých 30 minút.
(li)

Mesto ŽŽiar nad Hronom začalo s realizáciou
projektu Raz zažiť ako trikrát počuť, ktorý je
podporený Úradom vlády v rámci výzvy na Podporu a ochranu ľudských práv a slobôd LP/2012.
Hlavným cieľom projektu je v rámci výchovy a
vzdelávania k ľudským právam, právam národnostných menšín, práv osôb so zdravotným postihnutím formou zážitkového učenia, ktoré bude dlhodobo udržateľné i po skončení projektu, prispieť
k väčšej tolerancii v spoločnosti. „Súčasťou zážitkového učenia budú tri zážitkové školenia pre tri
rôzne cieľové skupiny a zážitkové izby, ktoré budú
vychovávať k tolerancii širokú verejnosť a budú využiteľné v rámci celého Slovenska,“ vysvetľuje Miriam Mezeiová z Odboru starostlivosti o obyvateľa
MsÚ.
Výchova a vzdelávanie k ľudským právam,
právam národnostných menšín a právam osôb
so zdravotným postihnutím je vo všeobecnosti viac
zameraná na školské prostredie. „Na základe výskumov zameraných na prevenciu k ľudským právam a prejavom intolerancie, ktoré potvrdzujú, že
zážitkové učenie má väčší a dlhodobejší efekt ako
formálne vzdelávanie, vychádzajú vytvorené metodiky v rámci tohto projektu ako inovatívna forma

neformálneho vzdelávania. Zážitkové učenie je zamerané na širšiu cieľovú skupinu, čím sa dosiahne
väčší dopad k zvýšeniu tolerancie v spoločnosti,“
spresňuje ďalej Miriam Mezeiová.
Projekt je zameraný na vyškolenie troch cieľových skupín – žiakov základných škôl, pracovníkov
v oblasti prevencie a ľudí, ktorí rozhodujú o politike
znevýhodnených občanov, a to formou zážitkového učenia. „Výsledkom školení bude vytvorenie
systematickej a dlhodobej spolupráce neziskového
sektoru a samosprávy, vďaka ktorej vybudujeme
zážitkové izby, ktoré sú inovatívnou metodikou
k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam, právam národnostných menšín a práv osôb so zdravotným postihnutím. Účelom zážitkových izieb je
odbúravanie predsudkov voči inakosti,“ konkretizuje Miriam Mezeiová a dodáva: „Zážitkové izby
budú otvorené pre širokú verejnosť a budú mať
edukačný charakter pre rôzne školské a mimoškolské aktivity.“
Projekt sa realizuje s finančnou podporou Úradu
vlády SR v rámci dotačného programu Podpora
a ochrana ľudských práva a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné mesto Žiar
nad Hronom.
(li)
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Výberové konanie
vedúci Odboru životného prostredia
mestského úradu
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
vedúci odboru životného prostredia mestského úradu.
Kvalifikačné predpoklady:
•vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
•predpoklady pre výkon práce vo verejnom
záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Iné kritériá a požiadavky:
•dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu ľudí,
•osobnostné a morálne predpoklady,
•ovládanie práce s PC,
•prax v riadiacej funkcii minimálne 5 rokov.
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
•prihlášku do výberového konania,
•profesijný životopis a motivačný list,
•overenú kópiu dokladu o vzdelaní,
•návrh koncepčných zámerov na odbore životného prostredia,
•výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
•potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
•písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
(podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou
uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo
osobne) najneskôr do 22.11.2012 na adresu:
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č .46, 965 19 Žiar
nad Hronom s označením „OŽP – výberové konanie“ – neotvárať.
Termín a miesto výberového konania oznámi
vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí
splnia podmienky zaradenia do výberového
konania, najmenej 7 dní pred termínom jeho
konania.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4
V dňoch 17. a 18. októbra sa v Košiciach konal jubilejný 10. Medzinárodný veľtrh cvičných
firiem krajín V4. Veľtrh sa uskutočnil v nových
priestoroch – v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Usporiadateľom veľtrhu bola ako každý
rok Obchodná akadémia z Watsonovej ulice
v Košiciach.
Na veľtrhu sa zúčastnilo 30 cvičných firiem prevažne z východoslovenského regiónu, zahraničných účastníkov zastupovali dve cvičné firmy
z Obchodnej akadémie a Vyššej odbornej školy
z Ostravy. Na tomto podujatí sa zúčastňujú tretí rok
aj cvičné firmy pracujúce na Súkromnej obchodnej
akadémii v Žiari nad Hronom. Tentokrát to boli žiaci
III. B triedy Nikola Buzalková, Peter Rosenberg, Monika Turányiová a Martin Vrška, zamestnanci cvičnej firmy Gold Herbs.
Dva dni obchodovania, rokovania s obchodnými

partnermi, nadväzovanie nových priateľstiev, neformálne rozhovory, ale aj súťaženie o najlepší katalóg, najlepšiu elektronickú prezentáciu, najlepší
stánok, najlepšieho reprezentanta – reprezentantku, najlepšiu cvičnú firmu či ďalšie špeciálne ceny,
tak možno charakterizovať dianie na veľtrhu.
Prácu reprezentantov cvičných firiem hodnotili
odborníci z viacerých inštitúcií. Okrem hodnotiacej komisie zo Slovenského centra cvičných
firiem to boli zástupcovia Agentúry pre rozvoj
malého a stredného podnikania, zástupca Nadácie F. A. Hayeka, zástupcovia hlavného sponzora veľtrhu Východoslovenskej energetiky a ďalší
odborníci z praxe. Každá cvičná firma prítomná
na veľtrhu sa chcela pri obchodnom rozhovore,
elektronickej prezentácii i pri prezentácii svojich
produktov predstaviť členom hodnotiacej poroty
v tom najlepšom svetle. Cvičná firma Gold Her-
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bs dôstojne reprezentovala našu školu. Svedčí
o tom získaná špeciálna cena Národnej agentúry
pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá
do súťaže venovala cennú publikáciu. Sprievodca
podnikateľským plánom. Túto publikáciu určite využijú vo vyučovacom procese nielen žiaci pracujúci
v cvičnej firme, ale bude zdrojom cenných informácií aj vo výučbe ďalších odborných predmetov.
Katalóg cvičnej firmy bol vybratý do užšieho výberu 10 najlepších katalógov. Cvičná firma bola tiež
ocenená špeciálnou cenou Nadácie F. A. Hayeka,
spolu s ďalšími cvičnými firmami získala publikáciu
zostavenú z výsledkov medzinárodných výskumov
v oblasti ekonómie.
Ing. Oľga Ďuricová
– koordinátor pre prácu cvičných firiem,
SOA ZH
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Mikuláš príde do Žiaru z oblakov

Mikuláš rozžiari vianočný stromček
už 5. decembra.
Opäť po roku aj do Žiaru zavíta Mikuláš. Aj tento rok príde na námestie tradične
5. decembra.
Veľkým prekvapením bude príchod Mikuláša
o 17-tej hodine, ktorý priletí na saniach a spustí sa...
no nebude to mať ľahké dostať sa na pódium. „Ale
keď už sa tam dostane, tak nám porozpráva krásny
príbeh v prevedení talentovaných žiakov Základnej

Terénna sociálna práca v obciach

umeleckej školy Zity Strnadovej – Parákovej a spolu
s divákmi na námestí rozsvietia vianočný stromček,“
hovorí Michaela Pribilincová, riaditeľka Mestského
kultúrneho centra a pokračuje: „Potom sa Mikuláš
usadí na svoj trón pod pódium, kde si počká na všetky detičky, ktoré si prídu k nemu pre malú sladkosť
od obchodného reťazca Jednota.“
Základná umelecká škola spolu s Mikulášom pripravuje krásne predstavenie a aby ho
mohlo vidieť čo najviac malých zvedavcov, bude
na námestí aj veľké filmové pltáno, na ktorom sa
bude celý program premietať. „Chýbať nebude ani
stánok s vianočným občerstvením. Na divákov
čakajú sprievodné akcie v spolupráci s Centrom voľného času, BBSK - Pohronským osvetovým strediskom a koordinátorkou práce s mládežou Súčasťou
sprievodných podujatí budú aj tvorivé dielne, výstava betlehemov vyrobených deťmi a iné zábavné
aktivity,“ spresňuje na záver Michaela Pribilincová.
Za finančnú podporu Mikulášskeho programu žiarske Mestské kultúrne centrum ďakuje Nadácii ZSNP
a Slovalco.
(li)

Mesto Žiar nad Hronom od 1. novembra
2012 do 31. októbra 2015 realizuje v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja národný
projekt Terénna sociálna práca v obciach,
ktorý je zameraný na skvalitnenie poskytovania služieb občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.
Národný projekt je pokračovaním podpory
výkonu terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt zásadným
spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej
sociálnej práce, je efektívnejší, administratívne
jednoduchší a šetrí verejné prostriedky.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality
výkonu terénnej sociálnej práce, zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným
službám, zabezpečenie kontinuity výkonu terénnej sociálnej práce a zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí.
V rámci tohto projektu budú financované výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej
práce dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov terénnych sociálnych
pracovníkov. Tí budú poskytovať odbornú
pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú
v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny a blízkych osôb
nájsť primerané riešenie svojho sociálneho
problému.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.
sk
(r)

Mestský ples po novom
Mestský ples v róbach nebude, nahradí ho Bál Žiarčanov
v spoločenskom oblečení. Organizátori
zo žiarskeho MestModerátorom bálu ského kultúrneho
bude Dano Dangl. centra pripravili niekoľko zmien.
Hlavnou zmenou je, že Mestský ples ako
taký končí. „Doba sa zmenila a bežní ľudia nemajú peniaze a ani záujem o luxusné večierky
za vysoké vstupné,“ vysvetľuje na úvod Janko Kulich, producent MsKC a dodáva: „Navyše, každý
jeden ples znamená kúpu novej róby pre dámu a
obleku pre pána. To však už nebude potrebné. Bál
Žiarčanov bude príjemný spoločenský večer kabaretného štýlu.“ Ako ďalej Janko Kulich prezradil,
druhou zmenou bude, že program ponúkne viac
priestoru pre tanec pri živej hudbe Black band
Petra Apolena a diskoprodukcii. „Túto zmenu si
viackrát želali návštevníci plesu. Okrem tanca bude
pripravený aj špeciálny zábavný program, ktorý
patrí v súčasnosti medzi najobľúbenejšie televízne formáty a programy. Naše pozvanie prijali najúspešnejší a najpopulárnejší herci z relácie Partička
Lukáš Latinák, Juraj Kemka a Dano Dangl, ktorý
bude navyše celý večerom sprevádzať,“ prezrádza
ďalej Janko Kulich a ako dodáva, nebolo jednoduché ich získať a trvalo niekoľko týždňov, pokiaľ

jednania dopadli v prospech Žiarčanov. „Chalani
z partičky nejazdia často na plesy práve z dôvodu,
že im takéto podujatia nie sú blízke. Keď sme im
však vysvetlili, že tu nepôjde o ples, ale o elegantný
zábavný večer, povedali áno.“

Výrazne nižšie vstupné
Pre návštevníkov bálu bude pripravená aj tradičná tombolová hra o atraktívne ceny a občerstvenie formou švédskych stolov. „Pripravujeme tiež
zaujímavú hudobnú hru s divákmi, kedy sa každý
z nich stane na chvíľu muzikantom. Novinkou bude
aj zmena stolovania a sedenia. Vytvorili sme nový
plánik zastolovania sály, stoly budú 4, 6 a 8 miestne. Táto zmena poskytne väčší komfort pri sedení i
pohybe v sále,“ hovorí Janko Kulich.
Najpodstatnejšou zmenou však je, že sa výrazne znížilo vstupné na akciu. Divák zaplatí 25 eur
(z pôvodných 33 eur) a dostane kvalitný hviezdny
program, zábavu, tanec a občerstvenie. „Veríme, že
všetky tieto zmeny diváci ocenia a že Bál Žiarčanov
bude nielen ich prvou akciou v roku, ale aj tou najlepšou,“ pozýva Janko Kulich.
Vstup na akciu je v spoločenskom oblečení. Partička príde na rad o polnoci. Vstupenky na bál budú
v predaji v pokladni MsKC a v novinovom stánku
Bieleho domu už od 12. novembra 2012, rezervovať si ich budete môcť na stránkach www.mskcentrum.sk s platnosťou rezervácie na 3 dni.
(li)

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 Matice slovenskej, budova Bieleho domu 6. poschodie.
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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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Behom odplavujeme z tela negatívnu energiu

Miroslav Čaba so synom Samom, ktorý je
členom žiarskeho Atletického klubu.
Hektická doba, v ktorej mnohí z nás žijeme, nás z veľkej časti oberá o zdravie. Keď sa
k tomu pridajú civilizačné choroby, mnohí
neváhajú a prirodzene navštívia lekára. Lieky
však majú na ľudí vo veľkej miere negatívne
dopady. Prečo teda nevyužiť to, čo nám príroda dala – prirodzenou cestou odplavovať negatívnu energiu.
Za týmto účelom vznikla aj skupina hobby bežcov, ktorí trénujú pod dohľadom skúseného trénera Miroslava Čabu. „Bežeckej problematike sa
venujem už 22 rokov,“ vysvetľuje na úvod a pokračuje: „Kedysi som bol reprezentant v behu na 1500
metrov. Neskôr som si spravil trénerské vzdelanie.
Trénoval som od výkonnostných športovcov až
po hobby bežcov, medzi ktorých patrím dnes aj
ja.“ Telo každého človeka má samoregeneračný
systém, to znamená, že prirodzenou cestou dokáže odplavovať toxíny a negatívnu energiu. Človek nesie v tele mechanizmus, ktorý umožňuje
regeneračné prostriedky vyrábať a kumulovať.
„Regeneračné prostriedky, ktoré si telo vytvorí, nie sú prostriedky iba na to, aby sme sa vyhli
chrípke, vytvorili si imunitu alebo sa vyvarovali
vírusom či baktériám, ale chránia aj psychiku a
celkovo našu mentálnu silu.“ približuje Miroslav
Čaba, podľa ktorého samotný šport a pohyb sú
tým, čo stimuluje výrobu našich regeneračných
prostriedkov. „Úplne najoptimálnejší spôsob pohybu je beh. Naň sme vyrobení, a podobne ako
chôdza nám ide najlepšie.“

Beh je pre každého, beh je sloboda
Určitou alternatívou behu v prírode je určite i
fitnes centrum, kde sú napr. bežecké pásy. „Aj ja
mám doma bežecký pás, ktorý využívam, keď je
vonku už úplná hrôza. Ale z môjho behania na
ňom strávim možno päť percent času,“ hovorí ďalej Miroslav Čaba.
Beh je naozaj pre každého, i keď základné vybavenie potrebuje aj začínajúci bežec, najmä
bežeckú obuv. „Používať by mal správnu obuv.
Nesprávna, aj keď kvalitná a značková totiž podporuje to, čo má potlačiť, a naopak. Stačí sa poradiť s niekým, kto sa tým zaoberá. Kvalitná obuv
vydrží hobby bežcovi tisíc kilometrov. Nepotrebuje každý mesiac investovať do obuvi stovky
eur. Hobby bežec zainvestuje raz a minimálne
pol roka mu obuv slúži,“ približuje ďalej Miroslav.
Okrem kvalitnej obuvi by tiež bežcovi nemalo
chýbať funkčné oblečenie – letné a zimné, ktoré
však stojí určite menej ako pravidelné platenie

vo fitnes centre.
Pokiaľ chce človek nejako napredovať, potrebuje odbornú radu. „Odborná rada má svoju hodnotu. Snažím sa porozumieť tomu, čo moji zverenci
potrebujú, pochopiť ich. Naozaj nie som tréner
s bičom v ruke, práve naopak. Hobby bežcov treba
motivovať a chrániť ich pred vplyvmi prehnaných
ambícií, pretože si môžu uškodiť,“ spresňuje ďalej Miroslav a ďalej dodáva: „Snažím sa ich dostať
do nejakého stavu. Do stavu, kedy budú vládať,
nebudú mať z behania traumu, nebudú ubolení
a nebudú mať vyčerpaný organizmus. Naopak,
budú sa tešiť, pretože činnosť im bude prinášať radosť a budú si budovať regeneračné prostriedky.
Dbám na to, aby spolupracovali s telom, nie s ním
bojovali. Preto sa im zdá, keď začínajú iba zľahka,
že takým tréningom nemôžu predsa nikam dospieť. Lenže je to len privyknutie si na určitý režim
tela.“

Nekopírujem anonymné plány
Miroslav ako prvé vypracuje svojmu zverencovi
tréningový plán, neskôr i jedálny lístok. Spolupráca musí začať rozhovorom. „Musím vedieť, s kým
sa rozprávam, aké má ciele, čo požaduje, akú má
predstavu. Potom sa ďalej môžeme rozprávať
o tom, aké sú možnosti. Nekopírujem anonymné
plány a nedávam ich každému rovnaké. Pre každého pripravím individuálny plán. Keď je desať
ľudí, vytvorených je aj desať plánov. V začiatku
športovania určite nerobím žiadne veľké zásahy
do tela. Telo si musí privykať postupne, pomaličky
sa adaptovať na záťaž. Až neskôr môžem k tomu
priložiť aj spôsob stravovania a optimálne zloženie stravy. Všetko si to však vyžaduje postupnosť.
Ak by sme to spustili naraz, vyvolali by sme šok
a obranu tela, čo nechceme,“ hovorí Miroslav,
ktorého snahou je hobby bežcov navzájom spájať, a preto im prispôsobuje aj spoločné tréningy.
Hobby bežci behávajú približne 4 – 5 dní v týždni,
čo už tí pokročilejší v pohode zvládajú. „Beháme
v parku, alebo aj mimo mesta, podľa toho, ako sa
dohodneme. Beh má to čaro, že nemá limit. Keď
chce byť niekto sám, meditovať pri behu, má tú
možnosť, nemusí byť v skupine.“
Skupina hobby bežcov funguje aj na sociálnej
sieti Facebook, kde ich nájdete pod názvom Bež
so mnou. „Ak je niekto, kto by sa k nám chcel
pridať, môže kontaktovať priamo mňa, alebo
ktoréhokoľvek člena skupiny. Pravidelne dávam
do skupiny aj pozvánku kde a kedy sa bude trénovať a kto chce, pridá sa k nám. Nie je potrebné reagovať, stačí iba prísť,“ pozýva Miroslav, ktorý má
v skupine bežcov pod dvadsať rokov, ale aj päťdesiatnikov a podľa ktorého vek nehrá žiadnu rolu.

príjemná. Je to veľmi free, nemáme žiadne tvrdé
pravidlá, preto je to iba hobby,“ vysvetľuje tréner
hobby bežcov. Behať sa dá ráno, doobeda, popoludní i večer. Ako komu vyhovuje. V skupine má
bežcov, s ktorými zo začiatku chodieval behávať
do parku ráno o šiestej, ale i takých, s ktorými
sa dohodne na siedmu hodinu popoludní. „Zo
začiatku som ako tréner vždy pri nich, môžu sa
na mňa spoľahnúť, aby nezískali zlé návyky. Pri
každom tréningu však nemusím byť, pretože počítam s tým, že každý má záujem poctivo, poriadne, a najmä disciplinovane si to odbehnúť a nedávať veľa energie tam, kde nemá, čo môže byť
kontraproduktívne. Komunikujem však so svojimi
zverencami pravidelne, niekoľkokrát za týždeň,“
spresňuje Miroslav.
Hýbať sa je potrebné a netreba sa toho vôbec
báť. Mnohí máme vytvorené mýty, že všetko nás
po pohybe bude bolieť. „To nie je vôbec pravda.
Každý šport, každá činnosť, ktorú vykonávate, musíte si na ňu nejako zvyknúť a zo začiatku drobné
boľačky nejako chápať. Po pár dňoch zistíte, že je
vám oveľa príjemnejšie. Skutočne, pohyb je nutný,
sme naň stvorení, preto ho musíme robiť, či chceme alebo nechceme. Ak ho zanedbáme, bude to
mať pre nás nejaké dôsledky.“

Vďaka behu si upravíte svoj krvný tlak
Behu sa nemusia báť ani tí z nás, ktorí majú určité, napríklad ľahšie srdcové problémy. Potrebné
je však poradiť sa so svojím lekárom o možnostiach. „Je možno až 90 percent srdcových ľahších
chorôb, ktoré sa športovaním, a behom zvlášť,
upravia. Beh je z veľkej časti pravidelná záťaž, je
tam dostatok kyslíka, má pravidelnosť, rytmus.
Takýto spôsob posilňovania kardiovaskulárneho
systému je zdravý, čo povie každý lekár. V určitej
akceptovateľnej hladine je pohyb prospešný každému. V našej skupine je veľa bežcov, ktorí mali
nízky či vysoký tlak, ktorý sa im už vďaka behaniu
upravil,“ dodáva na záver Miroslav Čaba.
Je oveľa užitočnejšie a efektívnejšie robiť niečo správne. Len tak z ničoho nič sa nedostanete
k informáciám, ktoré sú správne. Internet je fajn,
časopisy komerčné tiež, lenže nevieme, čo z toho
je správne a čo si vybrať. Ak môžete stráviť v parku hodinu spôsobom, ktorý vám prospeje nejako,
alebo tú istú hodinu stráviť tak, že vám prospeje
dvojnásobne, čo si vyberiete? V prípade, že máte
záujem pripojiť sa k hobby bežcom v našom meste, kontaktuje ich prostredníctvom sociálnej siete
Facebook v skupine Bež so mnou, alebo prostredníctvom webovej stránky www.maratonky.sk.
.
(li)

Pohyb je potrebný
Každý zverenec Miroslava Čabu mal inú motiváciu, pre ktorú sa rozhodol behať. „Niekto chcel
schudnúť, iný sa iba lepšie cítiť. Druhý byť zase silnejší či mať lepšiu kondíciu. Niekomu stačí, že beh
je trend a niekde chce preto patriť. Ale každý je vítaný. Tým, že hobby bežci spolu vzájomne komunikujú, tak si preberajú svoju motiváciu a skupina
začína mať naozaj veľkú silu. Keď sa napr. stretneme piati – šiesti, tak už cítiť energiu, ktorá je veľmi
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Miro Čaba (vpravo) počas maratónu
vo Varšave, na ktorom bol spolu s manželkou.
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Z emócií sa snaží vypísať
TAK PÍŠEM JA

čo stále žerie chleba). „Tie osoby poznám, sú skutočné, ale nevedia o tom, že o nich píšem,“ hovorí
s úsmevom. Ako však dodáva, svojej tvorbe nevie
dať formu a zaradiť ju medzi prózu alebo poviedky. Jednoducho opisuje okamihy zo života, ktoré
sú pre neho niečím zaujímavé. „Píšem však podľa
toho, ako mi to zapasuje. Keď potrebujem písať
do trojuholníka, tak je to do trojuholníka.“

Divadelná hra pre deti

Treticu ocenených amatérskych autorov v súťaži Tak píšem ja, ktorú organizuje žiarske Pohronské osvetové stredisko, uzatvára Jerguš
Kúš. V kategórii próza autorov nad 20 rokov
získal 3. miesto.
Jerguš Kúš nepravidelne píše už pätnásť rokov.
„Nikdy si neplánujem, že idem písať,“ vysvetľuje
a dodáva: „Ale keď sa niečo udeje, nejaký pretlak
emócií, tak sa z nich musím vypísať. Najčastejšie
preto píšem práve o tom, čo som videl, zažil, o skutočných veciach. Niekedy treba danú situáciu
na papieri dotvoriť, ale väčšinou to má reálny
základ.“ Najradšej píše o ľuďoch, vykresľuje ich
príbehy či charaktery. Postavy, ktoré vytvorí, v naozajstnom svete skutočne existujú (napr. barman,

Niektoré Jergušove príbehy už na seba aj nadväzujú. „Sú to akési miniromány, ktoré majú určitú
spojitosť, nejakú niť, ktorej sa dá pridržať. Ale dajú
sa čítať aj samostatne,“ približuje ďalej svoju tvorbu. Keď tvorí, nemá pred sebou konkrétnu osobu,
pre ktorú by príbeh písal. „Nemám ani veľkú chuť
za niekým prísť, aby to prečítal a povedal k tomu
niečo. Som radšej, keď sa k tomu človek dostane
nejakou náhodou. Buď to niekam „zavesím“ na internet a nechám to tak, nech si „to“ žije vlastným
životom. Ak sú na to nejaké reakcie, tak som iba
rád. A ak nie sú, tak nevadí,“ hovorí skromne.
Ako asi každý píšuci autor, aj on by raz chcel svoju tvorbu vydať knižne. „Skôr by som však z toho
chcel urobiť nejakú divadelnú hru. Raz sa to už
podarilo, keď sa hralo podľa poviedky Nemám
rád tieto dni. Bolo príjemné sedieť a pozerať sa na
to. Voľné prostredie, nič naškrobené, nič zvláštne.
Videl som ľudí, ktorí „mali“ moje slová a posúvali
ich takýmto spôsobom ďalej a určitým spôsobom
si to zdramatizovali.“ Divadelnú hru, ktorú by najbližšie túžil napísať a následne na to ju aj predstaviť publiku, by mala byť pre deti. „Bola by na
základe rozprávky, ktorú každý večer rozprávam

synovi. Vždy ju však určitým spôsobom obmieňam, podľa toho, čo sa v ten deň stalo. A my si
spolu vlastne ten deň takýmto spôsobom zrekapitulujeme,“ približuje Jerguš a spresňuje, že hra
by mala dve hlavné postavy.

S nepríjemnými zážitkami
sa popasuje s humorom
Keď Jerguš niečo napíše, nerád to prerába.
„Vo svojej tvorbe sa snažím radšej menším počtom slov vystihnúť podstatu. Pri hre so slovami sa
nezameriavam na konkrétny literárny tvar, ale nechávam to plynúť. Keďže si ani neplánujem kedy,
ako a čo písať, ale je to skôr spontánne ako reakcia
na okolie. Tento pretlak emócií dostane priestor
na papier a nech to už vyzerá ako chce, do úprav
sa nepúšťam. V poslednom období, približne odvtedy ako sa mám bohovo, sa spolieham na to„
že veci sa dejú… na to.“ Každý berie život inak.
Ale keď sa stane niečo, čo sa ho bytostne dotýka, napríklad smrť blízkeho človeka, zamilovanie
sa, alebo niečo, čo ho naozaj nejakým spôsobom
zasiahne, tak vtedy má chuť sa vypísať z pocitov.
Píše pritom večer i cez deň, keď má čas. Keď ho
niečo napadne, musí to hneď niekam zapísať,
poznačiť, inak by to zabudol. „Možno by som mal
viacej napísaného, kebyže nie som lenivý a vždy si
myšlienku zaznamenám. Mám aj notes na takéto
príležitosti, no stále je prázdny, ešte som si tam
nestihol nič zaznamenať,“ hovorí s úsmevom a podotýka, že by sa chcel niekedy zobudiť ráno o pol
tretej a zaznačiť si myšlienku, čo sa však zatiaľ ešte
nestalo.
(li)

AKO UPIECŤ CHLIEB

„no hybaj janko, už si posledný“
prechádzal popri. ľudkovia poctivo sedeli zoradený s hlavami sklonenými. s pred tváre im
pravidelne vystreľovali obláčiky pary. postavil sa
k hlave svojej nehybnej matky. začal odkrývať
akúsi záclonu z tela, nemal dobrý pohľad. zdala
sa mu cudzia.
„prečo? no povedz prečo? že som ja neskapal,
somár ožraný. veď to bola tak dobrá žena, veď ste
ju poznali. no povedz anča, zuza, mara. čak ste ju
poznali, čak ste tiež jej dcéry.“
„ona jediná vedela ako upiecť chleba, ani droždie nepotrebovala, pekne celé pivo ta vyliala.“
tento syn jedinečný, lakťom o okraj opretý, len

s nevôľou sa nechal usporiadateľom od rakvy
odtiahnuť. ostatný smútiaci dav sa postupne pri
rozlúčke vystriedal. kvety sa kopili a robili priestor
krajším, sa to možno nehodí, ale radostnejším. čo
samozrejme prvorodenému sa nezdalo, že osoba
kvôli ktorej sú tu sa celkom stráca. a na dôvažok
si spomenul, že zabudol pod tú pelerínu vložiť na
poslednú cestu podarúnok. spod zeleného plyšového saka vytiahol zrolovaný nový čas, v ktorom
bol odfotený pri príležitosti, keď suseda zavalil
traktor a jemu sa nič nestalo. opäť sa prehrabal ku
krycej záclone. pekne ju odroloval. noviny otvoril
na šiestej strane a zakryl ich.
teraz už odišiel dobrovoľne a veľavýznamne.

Spáči prebudili v deťoch zvedavosť
V pondelok 5. novembra bola v priestoroch
Pohronského osvetového strediska sprístupnená interaktívna výstava Spáči. Exponáty hibernujúcich živočíchov stredného Slovenska
obdivovali v prvých dňoch predovšetkým žiaci
prvého stupňa základných škôl.
Výstava je zameraná predovšetkým na prezimujúce a migrujúce druhy živočíchov, z ktorých mnohé môžeme stretnúť aj na prechádzke prírodou.
Okrem tematicky zameranej prednášky zaujali deti
predovšetkým samotné exponáty vystavovaných

živočíchov. Ani jedno z nich neodolalo ponuke
pohladiť si jazveca, mláďa medveďa, bociana či
sysľa. Prostredníctvom výstavy sa tiež oboznámili
s ochranou prírody a dozvedeli sa pre nich nové
informácie o niektorých jej zákonitostiach. V sprievode svojich pedagógov kládli zaujímavé otázky
a neváhali sa ani podeliť so svojimi vedomosťami,
ktoré získali na hodinách prírodovedy.
Výstava je aj naďalej sprístupnená v priestoroch
Pohronského osvetového strediska nielen pre školy, ale i pre širokú verejnosť, a to do 21. decembra.(li)
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na to dvaja chlapi veľký ako dvere, vlasy im trčali
spod čiapok, ktoré si nechali na hlavách, aby mali
voľné ruky, zdvihli veko a priložili ho na protikus.
začali doťahovať skrutky. janko bol vždy šikovný
a ochotný. aj teraz sa roboty chytil.
„majsterko a to nafest? lebo valáko mi to neide.“
dielo sa dokonávalo. farárko vyzvali niekoho
z prítomných na posledné slovo a keďže janko ešte
stále sa pasoval s krídlovou skrutkou, nemusel ani
ďaleko chodiť, len zodvihol hlavu.
„mrzí ma. kadečo ma mrzí. volačo viac, volačo
menej, ale šetko ma mrzí. aj to že si fašiang nezatancujem, veď sa mi nepatrí.“

8

MSKC

noviny.ziar.sk

13. november 2012 | Mestské noviny

Mestské noviny | 13. november 2012
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Kurz grafológie
Kurz grafológie sa začína 17. novembra, ďalšie
pokračovania budú 24.11., 8.12. a 15.12. Spolu štyri
soboty, t. j. 30 vyučovacích hodín. Cena kurzu: 28 €.
•Kurz kreslenia pre začiatočníkov
Kurz kreslenia pre začiatočníkov s Magdalénou Bugárovou zo SSUŠ Hodruša – Hámre začína
21. novembra o 16.30 hod. Spolu sedem lekcií.
Úvodná Úvodná lekcia bude spojená s vernisážou
výstavy Dotyk umenia – diela pedagógov zo Súkromnej umeleckej školy. V ďalších lekciách budeme
kresliť zátišia, ruky a portréty. Presný obsah jednotlivých lekcií a termíny nájdete na stránke www.
osvetaziar.sk. Cena jednej lekcie: 3 €.
•Dotyk umenia
Výstava diel pedagógov zo SSUŠ v Hodruši –
Hármoch sa uskutoční 21. novembra o 16.30 hod.
Výstava potrvá do 14. decembra a je prístupná
v pondelok až piatok od 9.00 do 16.00 hod. Vstup
je voľný.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Planetárium deťom – Martin a hviezda
Rozprávka a program pre škôlkarov. V druhej časti
sa s deťmi porozprávame v UFO sále a za priaznivého počasia si vyskúšajú pozorovanie astronomickým ďalekohľadom. Dňa 16. novembra o 16.00
hod.
Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program doplní znázornenie aktuálnej oblohy pomocou planetária so sprievodným
slovom odborného pracovníka a pozorovanie objektov večernej oblohy astronomickou technikou
za priaznivých poveternostných podmienok. Dňa
16. novembra o 18.00 hod.
Planetárium deťom – Slnečný voz
Program pre deti predškolského veku. V UFO sále
sa deti zoznámia s pohybom našej a ostatných planét v slnečnej sústave a na záver, v prípade priaznivého počasia, budú pozorovať večernú oblohu
s astronomickým ďalekohľadom. Dňa 23. novembra o 16.00 hod.
V ústrety Mesiacu – na Mesiac a ešte ďalej
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále je určené pre celú rodinu. Nechýba ani prehliadka
planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies
v nej. Záverečnú časť tvorí ešte malá prechádzka
najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy.
Za priaznivého počasia druhú časť večera vyplní
pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa
23. novembra o 18.00 hod.

STREDOŠKOLÁK

Poraďte, máme doma deviataka!
Centrum
pedagogicko–psychologického
poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom
v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom
v Žiari nad Hronom pozývajú teba a tvojich rodičov do MsKC v Žiari nad Hronom
na 16. ročník prezentačnej výstavy stredných
škôl pod názvom Stredoškolák. Servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov
8. a 9. ročníkov základných a špeciálnych základných škôl. Podujatie sa uskutoční 20. novembra v čase od 9.00 do 16.00 hod. Všetkým
záujemcom, vrátane žiakov so špecifickými poruchami učenia a ich rodičom, poskytnú poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie odborní
zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Bližšie informácie na: 045/673 22 80, 045/672 66 10, 0948 422
987, e –mail: pppzh@stonline.sk.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

13.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
14.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
15.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
16.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
17.11. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
18.11. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
19.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
20.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
21.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
22.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
23.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
24.11. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris
25.11. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
26.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
27.11. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
Prestávka na obed vo sviatok od 12.00
do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

17.11. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
18.11. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
24.11. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 73)
25.11. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 12.00 hod.

Zimné dobrodružstvo sa blíži
Kto chce zažiť chatovačku, guľovačku, sánkovačku, hip-hopovačku a peckovú srandu počas zimných dní na Repišti, nech neváha a prihlášku si podáva.
Šancu majú malí i veľkí, veď predsa každý sa
zmestí na boby či sánky. 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, tanečný lektori, animačný program, animátori, nepretržitá zdravotnícka
starostlivosť, materiálno-technické vybavenie,
sladkosti a základné úrazové poistenie.

9

KULTÚRA/INFORMÁCIE

Možné príplatky: DVD s fotkami – 2 eurá, Banský
kúpeľ (liečebné kúpele Sklené Teplice) – 2 eurá, lyžovačka v lyžiarskom stredisku Salamandra (Štiavnické vrchy) 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 (na základe zľavy možná
zmena cien). Nájdete nás na www.taboryzaziar.sk
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte
na e-mailovej adrese: tabory.zaziar@gmail.com,
alebo na telefónom čísle 0915 536 636 (Martina
Hlôšková).
Uzávierka prihlášok je 12. decembra.
Bc. Martina Hlôšková
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Modlitba vysťahovalca
NECH TÁTO MODLITBA
SA VZNÁŠA KU NEBESIAM

Dedinou sťa ozvena letel
z nášho chrámu hlas, oroduj za nás, oroduj za nás.
V tôni starej lipy pri kostole
bolo počuť počas modlitby
hlas.
Milá Božia Matka, zverujeme sa pod tvoju ochranu,
prijmi nás v nebezpečenstve
pod tvoj plášť. Ukáž nám
zmysel života a sprevádzaj
nás na našich cestách, po ktorých sme kráčali
a kráčame až dodnes. Ožiar naše srdcia svetlom
lásky a porozumenia. Sprevádzaj nás na ceste
pravdy a lásky Božej. Nech tento Boží chrám je pre
nás duchovným domovom lásky a odpustenia.
Pane, aj v tejto chvíli sa skláňame pred tebou,
ďakujúci ti za ochranu počas ťažkých rokov nášho
života. Prosíme ťa, neopúšťaj nás ani počas ďalších rokov, do ktorých pod tvojou ochranou budeme vstupovať. Daj nám múdrosť a nádej, aby sme
prišli k poznaniu pravdy a láske Božej. Pane, daj,
aby všetci ľudia v tebe našli zmysel svojho života.
Nech tichá radosť žehná našu životnú púť, rozsieva lásku, dobro a na zlé dá zabudnúť. S pokorou
ďakujúc ti za každý prežitý deň, za každé prežité
ráno, do ktorého sme sa prebudili, za všetko, čo si
nám dal a zmieriť sa so všetkým, čo nám minulý
režim vzal. Pretože čas tvorí dejiny a hojí rany.
Domov, ktorý sme stratili a na inom mieste sme
ho našli, je pre nás adoptívnym domovom. Pane,
daj nám silu pokorne znášať všetko, aj to, čo sa už
zmeniť nedá, na to nemáme dosť síl.
Dnes naše srdcia otvárame dokorán, táto pieseň
vysťahovalecká v našich srdciach dávno zrodená
je pravdivá, ktorá nás spája, a ktorá patrí všetkým.
Keď sa ja podívam z Opatovskej hory, nič ja tu nevidím, len zničené domy, ach Bože, Bože, ako to
bolí, keď nám cudzí ľudia zbúrali domy. Spomínať
či zabudnúť, raz aj tak čas všetko prikryje, len spomienka na rodnú zem nám navždy v srdciach ostane. Nech vstúpi duch pravdy do rodného kraja,
nech zavládne bratstvo a láska, domovina moja:
ja a ty.
Viktor Obertáš

Z pera čitateľa

Cŕn, cŕn...
Kamarátka ma požiadala o pomoc: „Budeš
taká dobrá a zavoláš k nám ráno, aby chlapec
nezaspal do školy?“ Veľmi sa mi do toho nechcelo. Ale nakoniec som sa jej dala presvedčiť.
Telefón u nich párkrát zazvonil, kým sa z neho
ozval rozospatý detský hlas. „Prosím.“ „Paľko
nezabudni ísť do školy.“ Na moje upozornenie som dostala flegmatickú odpoveď. „Pani,
dovolala ste sa na nesprávne číslo,“ a zložil mi
slúchadlo. Nedala som sa. Telefón teraz vyzváňal trochu dlhšie ako predtým. „Prosím.“ „Paľko
neskladaj slúchadlo,“ povedala som rozhodným
hlasom. Chvíľu mu trvalo, kým pochopil, že sa
len tak ľahko nevzdám. Potom ma zaskočil tým,
čo povedal: „Teta, už si neľahnem znovu spať a
pôjdem do školy“, prisľúbil previnilým hlasom
chlapec.
Ing. Teodor Komenda
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám obývaciu stenu – tmavú, čiastočne presklenú. Ďalej bielu
skriňu s nadstavcom, váľandu, konferenčné stolíky (3 ks), kuchynský
2/23
stôl a čalúnené stoličky (3 ks). T: 045/672 65 95
•Predám chladničku, starší typ, funkčná. T: 045/672 65 95
3/23
•Predám cyklónový vysávač, nový. T: 045/672 65 95

www.geodesy-service.sk

4/23

•Predám 10-dielnu knižnú publikáciu Dejiny umenia, slovom i obra5/23
zom. Veľký formát, 10 ks. T: 045/672 65 95
•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.com, 0911 30 96 83 (ZH)
6/23

Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám farebné kalendáre 60 x 42: N´Sync, Cliff Richard, Bowie, G.
Michael. Každý má 12 obrazových strán. Cena. 2 €. T: 0902 828 424

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...)

28/23

•Predám hudobné DVD od AC/DC po Whitesnake, filmy – horory,
komédie, dobrodružné, Planet food, Tajemství starověku, Cesty kolem
světa, vojnové, porno. CD: rock, pop, country, metal od 60´s + výbery.
Plagáty od 1990 po 2006, pop, metal, chlapčenské. Knihy hudobné
+ herci, časopisy hudobné: Spark 2000 – 2010, filmové: Premiere
2000 – 2005 a i. MP3, stránky, dvojstránky, fotografie, obrázky. T: 0902
828 424
29/23
•Predám poster gallery Spark č. 2. Obsahuje 16 veľkých plagátov +
bootleq. Cena: 2 €. (Paradise Lost, Coal Chamber, Testament, Entombed, Iced Earth, Lid, Obitatury, Lake Of Tears, Strapping Young, Bathory, Cemetery, Gathering, Shootyz a i.) T: 0902 828 424
30/23
•Predám zošitové westerny, 1 v 3 Unger, Vampira, Jerry Cotton – crimi, M. Jagger, Queen, S. O. Connor, Prince, P. Swayze, Elvis, Madonna,
Kniha rockových hviezd, Blue, Costner. T: 0902 828 424
31/23
•Predám poster gallery Spark č. 4. Obsahuje 16 veľkých plagátov +
bootleq. Cena: 3,30 €. (Metallica, Over Kill, Slayer, Z. Wylde, Helloween,
Ozzy, Brainstorm, Manowar, J. Priest, Entombed, Opeth a i.) T: 0902
828 424
32/23
•Predám mobil Nokia C2 – 01, nepoužívaný + záručný list. Cena:
62 €. LG GS101 + nabíjačka, cena: 10 €. Na pevnú linku Siemens Euroset, cena: 2 €. T: 0902 828 424
33/23
•Predám Spark Poster Gallery č. 5. Obsahuje 16 veľkých plagátov
+ bootleq. Cena: 3,30 €. (Death Angel, Monster Magnet, Edguy, Iced
Earth, In Flames, Ever Grey, Cans, W.A.S.P., R. Wild, Exodus, Motorhead,
C. Corpse, Endless, Therion) T: 0902 828 424
27/23

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 2-izb. byt v ZH, Ul. Svitavská, prerobený, zateplený dom,
plastové okná, slušný vchod, 50 m2, cena: 30 000 €. T: 0905 224 1421/23
•Predám 1-izbový byt v ZH, cena: 20 000 €, alebo dám do podnájmu. Cena dohodou. T: 0908 776 157
7/23
•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
8/23
•Predám 1-izbový byt v centre ZH vo výbornom stave, 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: 22 990 €. T: 0940 825 353.
Fotogaléria: http://bytnapredaj.ic.cz/
12/23
•Predám 3-izbový slnečný byt spolu s garážou v 6-bytovke v Hliníku
nad Hronom. Byt má veľkú loggiu a je po úplnej rekonštrukcii.
T: 0905 577 327
19/23
•Predám 2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom blízko centra (križovatka ulíc A.Dubčeka a Š.Moysesa). Byt je v OV, 61m2,
slušný vchod, pôvodný stav bytu, nové plastové okná, dom je zateplený s novou fasádou. Orientácia juh, sever, západ. Nachádza sa na 2/3
poschodí. K bytu patrí veľká pivnica (10m2). T: 0904 593 225
20/23
•Predám 3-izbový, čiastočne prerobený byt na 2. poschodí. Dom sa
nachádza pod Priorom. T: 0910 962 396
21/23
•Predám 3-izbový panelový byt s loggiou v OV s výmerou 72 m2
na 5/7 poschodí v zateplenom a zrekonštruovanom bytovom dome
na Ul. P.O.H. v Žiari nad Hronom. Cena dohodou. T: 0903 844 67222/23
•Ponúkam na predaj 2-izbový byt. Byt je zrekonštruovaný. Podlahová plochy bytu je 50,82 m2 bez pivnice. K bytu patrí pivnica s výmerou
28,31 m2. Cena: 12 000 €. T: 0905 200 270
24/23

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Hľadám izbu do dlhodobého prenájmu v ZH. T: 0918 169 959 9/23
•Dám do prenájmu garsónku v blízkosti centra ZH. T: 0905 327 702
10/23

Predám 2-izbový byt v OV, po rekonštrukcii, s veľkou loggiou. Cena
dohodou. T: 0915 240 690
26/23
•Prenajmem 2-izbový, prerobený, čiastočne zariadený byt, blízko
centra, na 2. posch., nefajčiarom. Ponúkam dlhodobý prenájom, byt
voľný od 1.12.2012. T: 0905 740 290
13/23
•Dám do prenájmu 1-izbový byt v ZH na Ul. A. Dubčeka.
T: 0902 898 576

15/23

•Hľadám priestory na prenájom na prevádzku servisu nákladných
vozidiel a autobusov. Najvhodnejšie na Priemyselnej ulici, ale nie je

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena 12.699 EUR (pôvodná cena: 15.500
EUR), výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, v pôvodnom stave. Nová cena: 17.000
EUR, (pôvodná 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
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Novomeského, v pôvodnom stave. Nová cena:
19.800 EUR (pôvodná cena 25.000 EUR), výmera:
42 m2
•1-izbový panelový byt – prerobený na 2-izbový
v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 29.000 EUR, výmera: 50 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 32.600
EUR, výmera: 49 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, čiastočná rekonštrukcia. Cena:
31.500 EUR, výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad
Hronom, Ul. SNP (širšie centrum mesta), v pôvodnom stave. Nová cena: 34.000 EUR, (pôvodná cena
34.000 EUR), výmera: 58 m2 + pivnice 12 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
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová
cena: 35.000 EUR, (pôvodná cena 36 .900 EUR),
výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari
nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 42.000 EUR, výmera: 69 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad
Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000 EUR, výmera: 80 m2
•2-izbový tehlový byt vo Vyhniach, čiastočne zre

konštruovaný. Cena: 30.000 EUR, výmera: 65 m2
DOMY:
•rekreačný dom v Kremnici, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 67.500 EUR, úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2
•RD v Hornej Vsi, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 78.500 EUR, úžitková plocha: 120 m2, výmera
pozemku: 923 m2
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 42.900 EUR, (pôvodná cena 71.000 EUR), výmera pozemku: 1.056 m2
•Rozostavaný RD v Lutile. Cena: 110.000 EUR, zastavaná plocha: 298 m2, úžitková plocha: 360 m2,
výmera pozemku: 1.819 m2
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 69.160 EUR, zastavaná plocha: 299 m2, výmera pozemku: 1.614 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová
cena: 49.900 EUR, (pôvodná cena 68.000 EUR),
výmera pozemku: 1.186 m2
•RD v Kľačanoch, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 29.900 EUR, výmera pozemku: 734 m2
POZEMKY:
•stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40
EUR/m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určený na stavbu RD, siete na pozemku. Cena:
41.000 EUR, výmera: 694 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“),
určený na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena:
33.830 EUR, výmera: 784 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 254.5000 EUR,
výmera: 5.090 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul.
SNP), určený na priemyselnú výrobu, siete na a pri
pozemku. Nová cena: 86.000 EUR, (pôvodná cena:
100.000 EUR), výmera 3.116 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
podmienka. Ponuky na tel: 0940 801 510

18/23

•Dám do prenájmu slnečný 2-izbový byt na Centrum II s výmerou
50 m2. V byte sú vymenené plastové okná, vystierkované, vymaľované, plávajúce podlahy, vymenená kuchynská linka. Byt je voľný ihneď.
Nájomné: 300 €. T: 0907 048 586
23/23
•Dám do prenájmu garáž na Ul. hutníkov v ZH. T: 0905 297 198

25/23
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NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 2-izbový byt min., 60 m2 + balkón + pivnica, nie na prízemí, najlepšie v pôvodnom stave, v slušnej časti Žiaru nad Hronom,
niekde v okolí Jiráskovej ulici. Cena: max 29 000 €, platba v hotovosti.
16/23
T: 00353857600392
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NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením RD v okrese LC za byt v ZH. Dom je po rozsiahlej rekon11/23
štrukcii, pred dokončením. T: 0903 443 895
Vymením 2-izbový byt v ZH na Etape za 1-izbový plus doplatok. Byt
je na vyvýšenom prízemí, v pôvodnom, ale zachovalom stave, plastové okná. Prípadne predám: Cena: 26 500 €. T: 0907 412 218
17/23

„Dvojka“ vo Viedni

ZAMESTNANIE
•Obchodná spoločnosť rozširuje pobočku v Žiari nad Hronom,
a zároveň pôsobenie na oblasť ZV,ZC,BS a hľadá spoľahlivých ľudí
na pozície: maklér, manažér, spracovanie analýz, administratívny pra14/23
covník. Životopis zasielajte mailom. T: 0907 693 147
•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí u vás alebo u mňa doma.
Rada sa postarám o vaše deti. S opatrovaním mám skúsenosti. Teším
sa na spoluprácu. T: 0915 471 830
34/23

AUTO MOTO
Predám nové pneumatiky 155/80 R14, 185/60 R14 + disky, 2 sady 35/23
zimné a letné. T: 0903 377 346

TVORBA PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV
A ICH ÚLOHA V KOMUNIKÁCII
BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom organizuje seminár Tvorba propagačných materiálov a ich úloha v komunikácii pre zamestnancov
kultúrnych inštitúcií, vzdelávacích inštitúcií, pracovníkov samosprávy v odboroch kultúry a vzdelávania
a všetkých, ktorí zabezpečujú kultúrne a vzdelávacie
podujatia v svojej obci, meste a organizácii. Seminár
sa uskutoční dňa 16. novembra v priestoroch POS
so začiatkom o 9.30 hod. Lektorom bude Peter Murár, odborný asistent na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Účastnícky poplatok je 4 eurá. Bližšie informácie a prihlášku
získate na stránke www.osvetaziar.sk.
POĎAKOVANIE

Odišla tam, kde odídeme všetci,
nie na chvíľu, ale na čas večný.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
dňa 6. novembra zúčastnili
poslednej rozlúčky s našou mamou, starkou a
babkou
Máriou Kokovou,
ktorá nás navždy opustila dňa 4.11.2012
vo veku 86 rokov.
Úprimne ďakujeme opatrovateľovi Jožkovi
a všetkým opatrovateľkám z Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ v Žiari nad Hronom,
ktoré nám šesť rokov pomáhali so starostlivosťou o našu mamu.
Dcéry Ľudmila a Mária s rodinami.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA/INFORMÁCIE

Každoročne si Rakúsko pripomína Deň
neutrality a nezávislosti, ktorý bol vyhlásený
26. októbra 1955. A práve v tento deň sa aj žiaci
„Dvojky“ vybrali, podobne ako stovky turistov
z celého sveta, pozrieť si výtvarné, prírodovedné, technické, historické aj novodobé architektonické skvosty krásavice na Dunaji – Viedne.
Ich kroky najprv viedli do Arsenalu – vojensko-historického múzea, ktoré ponúka exponáty všetkých
vojen, ktoré viedlo Rakúsko – Uhorsko na svojom či
cudzom území. Ďalej sa poprechádzali po areáli letného sídla rakúskych cisárov Schönbrunne, ktoré
okrem nádherných výhľadov na mesto poskytuje
aj množstvo atrakcií: zvonkohru, prírodné bludisko,
zakrivené zrkadlá, architektonicky nezvyčajné
preliezačky a najstaršiu ZOO a v prírodovednom
múzeu mohli obdivovať unikátne exponáty minerálov, rýb a zvierat. Ďalšími zastávkami bolo sídlo
rakúskych cisárov Hofburg a, samozrejme, najznámejší viedenský kostol Stefansdoom. Na záver ešte
absolvovali okruh historickým jadrom Ringstrasse
s najznámejšími pamiatkami. Všetko videné bolo
doplnené aj zaujímavými informáciami sprostredkovanými sprievodkyňou agentúry pani Sklenárovou a skvelú odozvu mali aj pikošky zo života Sissi
a Márie Terézie, s ktorými sa podelila hlavná organizátorka tejto úžasnej exkurzie, pedagogička Eva
Kasarová. Všetci účastníci ďakujú za nezabudnuteľné zážitky.
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
Žiar nad Hronom

Výhodne vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď v hotovosti.

SPOMIENKA

Dotĺklo tíško láskavé srdce,
navždy stíchol jej hlas,
mala rada život
a všetkých nás.
Dňa 15. novembra uplynie
rok od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
naša milovaná mama a stará mama
Irenka Hornáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA

Len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 9. novembra sme si pripomenuli 7. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý otec a starý otec
Tibor Baniari.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína syn Marian s rodinou.

SPOMIENKA

S anjelmi spievam
pieseň nekonečnú.
Ten nápev píše Pán Boh sám.
Do prázdnych dlaní
na cestu večnú
padnú mi hviezdy. Tie vám dám.
Dňa 25. októbra sme si pripomenuli 1. výročie od smutnej chvíle, keď nás vo veku 30 rokov
navždy opustil náš drahý syn a brat
Vladimír Jurišica.
Tí, Spravodajstvo
ktorí ste ho poznali, venujte
mu 492
spolu
0917 359
s nami tichú spomienku.
Spomínajú rodičia a súrodenci.

Tel.: 0905 332 388

SPOMIENKA

Dotĺklo tíško láskavé srdce,
navždy stíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.
Dňa 6. novembra si pripomíname 3. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Štefan Babiak.
S láskou spomína manželka, deti a vnuk Jakub.
SPOMIENKA

Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 9. novembra uplynie
13 rokov, keď nás po tragickej nehode navždy
opustila
Evka Glušáková, rod. Čengerová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Sestra Mária a rodina.

noviny.ziar.sk
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Úlik z „Dvojky“ ochutnal lekvár starej mamy

V piatok 19. októbra zorganizovalo Centrum
voľného času v Žiari nad Hronom v spolupráci
s Pohronským osvetovým strediskom a MsKC
v Žiari nad Hronom podujatie Lekvár starej
mamy.
Deti z nášho Úlika z oddelenia Motýliky, Zvon-

čeky, Margarétky a Mravčeky si nenechali ujsť
takú príležitosť zistiť, ako sa voľakedy varil lekvár, či pozrieť si tvorivé dielne, kde si vyskúšali
ako sa robia náramky priateľstva, paličkovanie, vyrobili si kvety z krepového papiera či jesenného lístia alebo drnčadlo: hračku, s akou
sa hrávali ich starí rodičia. Nemohli vynechať
pochúťky ako sušený lekvár obalený, pečené
jabĺčka, chlieb s masťou a cibuľou a čerstvo
uvarený slivkový lekvár. Potom, keď si už preverili šikovnosť svojich prstov, mohli si vyskúšať
hru šibeničky, ktorá mala u detí veľký úspech.
Na záver popoludnia si vyrezali strašidelnú tekvicu, ktorú vystavili na námestí.
ŠKD Úlik z „Dvojky“

Týždeň zdravej výživy na „Jednotke“
S vôňou ovocia, zeleniny a pestrými farbami
jesene sme si na našej škole pripomenuli 16. október, ktorý je Svetovým dňom zdravej výživy.
V znamení hesla: Jesť, to je nevyhnutnosť, ale
správne jesť je umenie, sme celý týždeň od 22. do
26. októbra venovali správnej výžive. Chceli sme
ukázať, že sa vieme zdravo a racionálne stravovať,
oboznámiť sa nielen so spôsobom zdravého stravovania, ale i jeho vplyvu na zdravie človeka. Všetky
triedy prvého stupňa sa v priebehu 4 dní zúčastnili
besedy o zdravej výžive s pani Malatincovou, ktorá
im zaujímavou formou porozprávala o vplyve výživy na zdravie človeka, ktoré je našim najväčším
darom. Zdôraznila dôležitosť pestrej stravy bohatej
na vitamíny, strukoviny, ryby, ale tiež obilniny, celozrnný chlieb a pečivo. Prvý deň bol jogurtový, kedy
si deti doniesli na desiatu chutné jogurty a urobili si
výstavu ovocia a zeleniny. Nasledujúci, ovocný deň,
žiaci hravou formou ochutnávali ovocie a zeleninu.
Následne vytvárali prekrásne výtvarné práce, na
ktorých verne zobrazovali rôzne druhy ovocia a zeleniny. Streda – šťavičkový deň, bol venovaný pitnému režimu. Deti si doniesli ovocné a zeleninové
šťavy, bylinkové a ovocné čaje, ktoré sú prospešné
pre naše zdravie. Vo štvrtok bol šalátový deň, kedy

rodičia so žiakmi pripravili ovocné a zeleninové
šaláty, ale aj chutné a zdravé nátierky. Priniesli si
aj celozrnné chlebíky a pečivo. Lavice sa prehýbali
pod množstvom chutne a esteticky pripravených
paradajkových, paprikových, mrkvových, tvarohových, vajíčkových, sardinkových dobrôt, ale aj zeleninových a ovocných šalátikov. Bolo ťažké vybrať
si tú najlepšiu nátierku alebo šalát. A prišiel posledný deň, kedy sa ochutnávali syrové dobroty. Tento
zmysluplný týždeň sme ukončili vytvorením plagátu, ktorý si každá trieda dala na svoju nástenku.
PaedDr. Soňa Neštinová

V našej materskej škole je živo a stále sa niečo
deje. Na jeseň organizujeme už tradične rôzne
aktivity.
Pri príležitosti Svetového dňa výživy sme zrealizovali Jablkový deň. Deti, oblečené do farieb jabĺčka,
sa tešili na ochutnávku tých najsladších plodov.
Všetky aktivity, ktoré v tento deň plníme, sa týkajú
jablka. Krájame, maľujeme, pripravujeme hostinu,
spievame a tancujeme. Veríme, že aj týmto spôsobom prispejeme k upevneniu návykov zdravej
výživy a dúfame, že deti aspoň niekedy vymenia
sladkosť za jabĺčko.
Nezabúdame ani na starých rodičov, ktorí majú
v októbri tiež svoj sviatok. Vrásky a v očiach neko-

nečná láska, múdrosť a hrdosť na svoje vnúčatká...
To všetko sme si prečítali na tvárach starých rodičov, ktorých sme pozvali do škôlky pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Najskôr im deti ukázali, ako
si pomocou riekaniek každý deň zacvičia a keď si
spolu vypili teplý čaj, pustili sa starí rodičia so svojimi vnúčatkami do práce. Z listov, slaného cesta,
ovocia, papiera a rôzneho iného materiálu vyrobili
krásne výtvory, ktoré boli pre deti o to vzácnejšie,
že ich vyrobili so svojimi milovanými starými rodičmi. A starí rodičia boli radi, že sa aspoň na chvíľu
vrátili do svojich detských čias.
K jesenným dňom patria neodmysliteľne aj tekvice. Na koniec októbra sme si naplánovali rôzne aktivity spojené práve s tekvicami, ktoré sme nielen
maľovali, odtláčali, vystrihovali, ale zhotovili sme si
aj naozajstnú pani Tekvičku a pána Tekvičiaka. Keďže deti sa obliekli aj do masiek strašidiel a ježibáb,
pripravili sme si kúzelný odvar. Súťažili sme, zatancovali ježibabin tanec, pobavili sme sa vymýšľaním
najúžasnejších príbehov a nakoniec sa deti občerstvili tekvicovými dobrotami.
Kolektív Materskej školy
– ET na Sládkovičovej ul.
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Imatrikulácia prvákov na „Dvojke“

Prešlo už pár dní, čo školský zvonec ohlásil začiatok nového školského roka. Nastal čas školských
povinností a domácich úloh. Najviac nového zažívajú prváci, ktorí z hier v škôlke vhupli do školského
kolotoča. Nesmelé kroky k novej pani učiteľke, noví
spolužiaci, nové písmená a čísla. Školský kolotoč
sa rozkrútil. S padajúcim lístím prešli prvé týždne
a prváci si zvykli na školské prostredie. Prišiel čas,
aby žiaci školského parlamentu slávnostne pasovali našich prvákov za žiakov našej „Dvojky.“ Prváci
museli splniť niekoľko úloh, ktorými ich sprevádzali
rozprávkové postavičky. Spievali, recitovali, tancovali, zdolávali prekážky. Najviac sa však tešili, keď sa
im podarilo uhádnuť, kde sa skrýva ich pani učiteľka. Popoludnie rodičia, starí rodičia a žiaci strávili
v príjemnom prostredí, s dobrou náladou a prváci
s pocitom: „Už som veľký žiak.“
Mgr. S. Beňová, Mgr. B. Dubeňová
a Mgr. S. Sedláková

Maškrtníček naučil deti zdravo žiť

Jeseň v materskej škole

noviny.ziar.sk

V utorok 16. októbra sa v Špeciálnej základnej
škole v Žiari nad Hronom uskutočnilo netradičné vyučovanie venované dňu Zdravej výživy.
V tento deň sa v škole vyučovalo v piatich
blokoch a každý bol venovaný tematike zdravej
výživy. Deťom sa zaujímavou formou sprostredkovala daná téma a potreba zdravej stravy pre zdravý
životný štýl. Ráno o ôsmej hodine sa všetci žiaci
stretli v telocvični, kde na nich čakal Maškrtníček
a jeho kamarátka Maruška. Maškrtníček si pripravil
pre deti dva plné stoly potravín a spoločne s kamarátkou Maruškou triedili zdravé a nezdravé potraviny. Vysvetlili deťom, ktoré potraviny sú zdravšie
a aké nepríjemnosti deti čakajú, keď budú často
maškrtiť.
Žiaci sa rozdelili do rodín Jabĺčkovcov,
Hruškovcov, Orieškovcov, Cibuliarov, Mrkvičkovcov
a spoločne súťažili o titul Najzdravšia rodina našej
školy. V učebni IKT s pedagogičkou Dášou Janekovou prostredníctvom interaktívnej tabule vytvárali
zdravý jedálny lístok formou rôznych zábavných
cvičení a hier.
S pedagógmi Zuzanou Bobokovou a Ladislavom
Vargom skladali z rôznych druhov ovocia a zeleniny
postavičky a prírodné obrazy.
U učiteľky Ingrid Čiernej prostredníctvom hier
a stavebníc triedili potraviny na zdravé a nezdravé
a lepili koláž obrázkov zdravých a nezdravých potravín. V kuchynke s učiteľkou Ľubomírou Burskou
pripravovali, ochutnávali a spoznávali zdravé nátierky a v telocvični s učiteľkou Máriou Pudišovou
si zacvičili. Každá rodina absolvovala všetky aktivity
a bola hodnotená. Na záver v telocvični bola vyhlásená Najzdravšia rodina a všetky rodiny ochutnali aj
zdravé potraviny.
Celý deň deťom priblížil netradičnou formou vyučovania zdravý spôsob života a potrebu konzumácie ovocia, zeleniny a mliečnych produktov.
Mgr. Mária Pudišová
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Karatisti bodovali aj na domácej pôde
KARATE

Michaela Ďurišová na stupni víťazov.
V sobotu 3. novembra sa mestské kultúrne
centrum v Žiari nad Hronom stalo dejiskom
1. kola pohára Stredoslovenského zväzu karate.
Pre vekové kategórie od 14 rokov to bol zároveň
nominačný turnaj na decembrové Majstrovstvá
Slovenska starších dorastencov a juniorov.
Súťaž bola otvorená, a tak sa na nej zišlo takmer
300 pretekárov z 33 klubov z celého Slovenska.
Pre náš karate klub MŠK Žiar nad Hronom to bola

opäť skúška organizačných schopností, ktorá dopadla podľa ohlasov opäť na výbornú, za čo patrí
vďaka aj pracovníkom MsKC za ich profesionálny
prístup.
Prvou disciplínou boli súborné cvičenia kata, kde
sme mali netradične početné zastúpenie hlavne
v nižších vekových kategóriách. Pre mnohých našich najmenších pretekárov to bola prvá vážnejšia súťaž a výsledky, ktoré dosiahli boli zúročením
poctivej práce na tréningoch či už trénerov, ale aj
samotných cvičencov.
V najmladšej chlapčenskej kategórii do 10 rokov
sa podarilo medailovo presadiť Šimonovi Sečkárovi
a Romanovi Debnárovi, ktorí si vybojovali bronzové medaile. V kategórii do 12 rokov si taktiež bronz
vybojoval Zdenko Vanka. Pekné výkony predviedli
aj Viktória Pavlová a Ester Šišková, no na medailu to
tentoraz nestačilo.
Po slávnostnom nástupe a dekorovaní medailistov zo súborných cvičení začala disciplína športový zápas. Naši najmladší zápasníci milo prekvapili,
keď sa im podarilo vybojovať medaile. V kategórii
chlapcov do 8 rokov len finále zastavilo Adama
Dolnického, ktorý si domov odniesol striebro. V tej
istej kategórii si druhú bronzovú medailu vybojoval Šimon Sečkár. V kategórii do 10 rokov opäť
zahviezdil Roman Debnár, keď si ako v kata vybojoval bronz. Len o vlások unikla medaila Veronike
Viglašskej.

Pohár primátora
unikol domácim o dva body
Vo vyšších vekových kategóriách už nastúpili naši
skúsenejší pretekári, čo sa odrazilo aj na predvedených výkonoch. V kategórii dievčat do 12 rokov nedala šancu súperkám Natália Rajčanová, ktorá pre

náš klub vybojovala prvé zlato. V kategórii dievčat
do 14 rokov svoje kvality ukázala Dominika Veisová, ktorá taktiež nenašla premožiteľku. V chlapcoch
do 14 rokov svojich súperov vysokým rozdielom
porážal Michal Výrostko a zastavil ho v semifinále len neskorší víťaz, čo pre Michala znamenalo
bronzové umiestnenie. V tej istej kategórii si taktiež bronz vybojoval náš menej skúsený pretekár
Matúš Matuška. Vo vekovej kategórii do 15 rokov
Martina Tatárová našla premožiteľku len vo finále, a
tak skončila strieborná. U chlapcov sa na bronzovej
priečke umiestnil Milan Lavrov, keď trochu nešťastne nezvládol semifinále.
V postupových kategóriách na majstrovstvá republiky sme mali v junioroch Rastislava Štyriaka a
v juniorkách Michaelu Ďurišovú. Obaja ukázali súperom „kto je tu doma“, keď nenašli premožiteľov
a okrem zlatej medaily si odniesli aj titul majstrov
Stredoslovenského zväzu karate.
Súčasťou súťaže bola aj súťaž klubov o Pohár
primátora mesta, ktorá bola vyhodnocovaná
na základe získaných medailí v jednotlivých kluboch. Ten tohtoročný našim karatistom unikol len
o dva body, keď sa im v bodovaní klubov podarilo
skončiť na druhom mieste za klubom Farmex Nitra.
Napriek tomu je celkové druhé miesto na tejto súťaži spomedzi 33 zúčastnených klubov veľmi dobrým výsledkom.
Na záver by som chcel poďakovať pretekárom
za predvedené výkony, rodičom pretekárov za pomoc pri organizovaní súťaže, mestu, MŠK a sponzorom za podporu, Základnej škole na Jilemnického
ulici v Žiari nad Hronom a ZŠ v Hornej Ždani za príkladné tréningové podmienky.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner karate klubu MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

Dorastenky s prvým bodov v súťaži
VOLEJBAL
JUNIORKY I. LIGA VÝCHOD
4. kolo: VK Slávia TU Košice – VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:1 (17, -25, 21, 20)/3:0 (14, 15, 12)
Zostava: Zuzana Drienková, Kristína Smutková, Alica
Talánová, Mária Kollárová, Denisa Wágnerová, Martina Lovčičanová, Lívia Netolická, Radka Kollárová,
Eva Štefancová, Anita Rečlová, Radana Kmeťová. Trénerka Alena Bieliková, asistentka Valéria Šestáková.
5. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Iskra Hnúšťa 2:3 (19, -17, -14, 24, -12)/1:3 (22, -21, -22, -17)
Dorastenky získali svoj prvý bod v súťaži. Začali sústredene a peknou hrou v prvom sete súpera k ničomu nepustili. Od druhého setu znova nepochopiteľne poľavili, začali kopiť chybu
za chybou a prehrávali 1:2. V koncovke štvrtého
setu, za stavu 24:21 pre Hnúšťu, sa zrazu zobudili a začali bojovať o zisk setu a vlastne aj prvého
bodu v sezóne. To sa im podarilo, ale nasadenie
si nepreniesli do tajbrejku a zápas prehrali 2:3.
V druhom zápase uhrali už len jeden set.(ab)
KADETKY – MSR STRED - JUH

Proti Hnúšti v oboch zápasoch víťazne
4. kolo: TJ ŠK VK Krupina – VK MŠK Žiar nad Hro-

nom 3:2 (9, -21, -20, 21, 9)/1:3 (18, -23, -22, -19)
V prvom sete úvodného stretnutia domáce zaskočili
naše dievčatá dobrým podaním a vysoko zvíťazili.
V druhom sete sa hra vyrovnala, keď naše kadetky
zlepšili príjem a vyrovnali na 1:1. V treťom sete dievčatá pokračovali v zodpovednom výkone a set vyhrali.
Vo štvrtom sete sa zľakli víťazstva, poľavili v hre a veľkým množstvom vlastných chýb pomohli súperovi vyrovnať na 2:2. V skrátenom piatom sete odvážne hrajúce Krupinčanky dotiahli zápas do víťazného konca.
V druhom zápase Žiarčanky opäť striedali pekné volejbalové okamihy s nevynútenými
chybami, ale nakoniec zápas vyhrali 3:1. (ab)
5. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Iskra Hnúšťa „B“ 3:0 (5, 14, 17)/3:0 (17, 9, 10)
Do prvého setu nastúpili dievčatá sústredene a hlavne dobrým podaním súpera zatlačili a set vysoko vyhrali. Aj v ďalšom priebehu naše dievčatá dominovali, priestor dostali
všetky hráčky a obidva zápasy vyhrali 3:0. (ab)
STARŠIE ŽIAČKY – MSR II. TRIEDA STRED – JUH

Zaslúžené domáce víťazstvo proti Krupine
4. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – TJ ŠK
VK Krupina „B“ 3:0 (13, 22, 15)/3:0 (16, 5, 11)
Domáce dievčatá boli v porovnaní s mladším
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a menej skúseným súperom lepšie, no hostky
ich najmä v druhom sete prvého zápasu riadne potrápili. Domáce víťazstvo je však zaslúžené, Žiar je tak naďalej na čele tabuľky. (tg)
5. kolo: VK Lovinit Lovinobaňa – VK MŠK Žiar nad
Hronom 1:3 (-18, -17, 21, -17)/0:3 (-19, -22, -14)
MLADŠIE ŽIAČKY – MSR STRED – JUH

Mladšie žiačky zatiaľ v strede tabuľky
4. kolo: TJ Slávia TU Zvolen – VK MŠK Žiar
nad Hronom 0:3 (-7, -9, -5)/0:3 (-11, -1, -10)
Zostava: Ema Lea Holosová, Jana Hrončeková,
Vanesa Kazárová, Vanessa Krajčiová, Stela Királyová, Emma Petlušová, Natália Rusnáková, Lucia
Sedláková, Diana Vašová. Trénerka Beáta Šikeťová.
5. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – MVK Poltár „A“ 3:1 (21, 19, -22, 7)/1:3 (-12, 17, -14, -19)
Domáce začali hrať prvý zápas veľmi pekne, darilo sa im podanie, pekne si rozohrávali a zvíťazili 3:1.
Druhý zápas už nezačali Žiarčanky tak dobre, nedaril
sa im príjem, povolili aj v podaní. To súper patrične
využil a vrátil dievčatám prehru v rovnakom pomere.
(vr)
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Spišiačky aj naďalej na čele tabuľky, Žiarčanky predposledné
VOLEJBAL - EXTRALIGA ŽENY

4. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VTC Pezinok 0:3 (-17, -15, -21)
Ostatné zápasy: COP Nitra – Kežmarok 3:0, Spišská Nová Ves – UKF Nitra 3:1, Vivus Bratislava –
Paneurópa Bratislava 0:3.
5. kolo: KV MŠK Oktan Kežmarok – VK
MŠK Žiar nad Hronom 3:0 (15, 21, 15)
Ostatné zápasy: Paneurópa Bratislava – COP
Nitra 3:0, UKF Nitra – Vivus Bratislava 3:1, Pezinok – Spišská Nová Ves 3:1.
6. kolo: COP Nitra – VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:2 (23, -23, -21, 21, 12)
Žiarske dievčatá v Nitre zabojovali. V prvých dvoch
setoch sa chlieb lámal až v samom závere a stav bol
1:1. V treťom sete zvíťazili naše 25:21 a siahali na
plný bodový zisk. Domáce však nezložili zbrane,

setom 25:21 vyrovnali na 2:2 a v rozhodujúcom
tajbrejku si vybojovali aj druhý bod. Tréner Martin
Vaško: „Veľmi ma mrzí, že sme nedokázali zápas
dotiahnuť do víťazného konca, lebo pokojne sme
z Nitry mohli priniesť 3 body. Boli sme málo dôrazní
v útoku z okraja siete. Nedokázali sme vyhrať dlhé
rozohry, v ktorých sme spravili množstvo chýb. Rovnako nás trápila prihrávka. Na druhej strane sme si
vedeli pomôcť servisom a oproti minulému týždňu
lepšie fungovala súhra nahrávka – útok. Musíme
ďalej bojovať, dostať sa z problémov a verím, že budeme hrať lepší volejbal a vyhráme aj viac zápasov.“
Ostatné zápasy: Spišská Nová Ves – Kežmarok
3:0, Vivus Bratislava – Pezinok 0:3, Paneurópa
Bratislava – UKF Nitra 3:1.
7. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK
Spišská Nová Ves 1:3 (-21, -18, 16, -18)
Zostava: Zostava: Eva Luptáková, Mária Osvaldová,
Elena Rozenbergová, Magdaléna Nociarová, Barbora Luptáková, Lívia Netolická, libero Lucia Trnavská, striedala Veronika Volfová. Tréner Martin Vaško,
asistent Roman Kašša.
Úvod patril už tradične nabudeným domácim
dievčatám, ktoré za podpory zaplnenej športovej
haly viedli nad favoritom 8:7 aj 16:15. Záver setu
však patril Spišiačkám, ktoré koncovku zvládli a
setom 25:21 sa ujali vedenia v zápase. V druhom
sete si hostky ustriehli úvod, na technických tajmoch viedli 8:3 aj 16:12, domáce dievčatá zdolali
v pomere 25:18 a ujali sa vedenia 2:0. V treťom sete
už domáce museli zabrať, no úvod setu sa veľmi
podobal začiatku toho druhého. Spišiačky vysoko

viedli, no za stavu 8:5 nastal zlom. Domáce začali
agresívnejšie útočiť, hostky kopili chyby a na druhom technickom tajme viedli žiarske dievčatá
16:10. Aj po ňom pokračovali vo svojej hre a dobre
rozbehnutý set doviedli do víťazného konca 25:16.
Domáce zníženie na 1:2 hostky nakoplo a ich úvod
do 4. setu bol ako z veľkej knihy, keď sa do prvého tajmu išlo za stavu 8:1 pre Spišskú Novú Ves.
Hostky pokračovali v aktivite aj naďalej a vďaka
útokom kapitánky Kubovej odskakovali domácim
stále na väčší bodový rozdiel. V závere, za stavu
21:9, však poľavili, Žiarčanky to využili na skorigovanie stavu, no Spišská Nová Ves nakoniec získala
set v pomere 25:18 a celé stretnutie vyhrala 3:1.
Po víťazstve 3:1 v Žiari a domácej prehre Pezinka
s bratislavskou Paneurópou sa volejbalistky Spišskej Novej Vsi dostali s osemnástimi bodmi na čelo
extraligy, o skóre pred druhý Pezinok.
(tg)
Ostatné zápasy: UKF Nitra – COP Nitra 3:0, Pezinok – Paneurópa Bratislava 0:3, Kežmarok – Vivus Bratislava 3:1.
Tabuľka
1. S. N. Ves 7 3 3 0 0 1 0
19:6
18
2. Pezinok
73 3 0 0 0 1
18:6
18
3. Paneurópa 7 4 1 1 0 1 0
19:6 17
4. UKF Nitra 7 3 1 0 0 3 0
15:10 12
5. COP Nitra 7 1 1 1 0 1 3
10:15
8
6. Kežmarok 7 1 1 0 0 0 5
6:16
6
7. Žiar n. Hr. 7 1 0 0 2 1 3
8:18
5
8. Vivus
70 0 0 0 3 4
3:21
0
Zdroj: tvziar.tv

Dorastenci proti favoritovi z Kysúc víťazne
FUTBAL
MLADŠÍ ŽIACI

13. kolo: MŠK Žilina – FK Pohronie A 1:2 (1:1)
Góly: Ginič, Repiský.
MŠK Žilina – FK Pohronie B 6:0 (3:0)
STARŠÍ ŽIACI

12. kolo: FK Pohronie A – MŠK Žilina 1:7 (0:4)
Gól: Marek Orságh.
Zostava: Roman Gunda – Michal Blaho, Samuel Prokaj (49. Miroslav Hlaváč), Samuel Budinský
(57. Mário Paller), Ján Blahút (53. Matúš Antošík),
Oliver Mašír, Daniel Nagy, Lukáš Kováč „K“, Damián
Bugár, Adam Hajdúch (65. Adam Košťál), Marek Orságh (69. Peter Horný).
FK Pohronie B – MŠK Žilina 0:13 (0:5)
Zostava: Pavel Valenta – Rastislav Heško, Adam
Mihálik, Matej Bindas, Peter Bahna, Andrej Bodor,
Adam Barboriak, Patrik Chovan, Lukáš Páločný, Marek Kaška, Norbert Brodziansky „K“.
13. kolo: MŠK Námestovo – FK Pohronie A 3:3
(2:2)
Góly: Nagy 2, Mašír.
Zostava: Roman Gunda – Matúš Antošík (48.
Samuel Prokaj), Michal Blaho, Miroslav Hlaváč (56.
Mário Paller), Samuel Budinský, Ján Blahút (60. Patrik Nociar), Oliver Mašír, Lukáš Kováč, Damián Bugár (66. Adam Košťál), Daniel Nagy, Adam Hajdúch.
MŠK Námestovo – FK Pohronie B 6:0
Zostava: Pavel Valenta - Maroš Malatinec (36. Bra-

nislav Ginič), Rastislav Heško (47. Samuel Štefanovič), Adam Mihálik (46. Erik Škriniar), Peter Bahna,
Andrej Bodor, Adam Barboriak, Patrik Chovan, Marek Kaška, Lukáš Paller, Norbert Brodziansky.

im bola veľkou prekážkou. Starší dorastenci FK Pohronie vybojovali proti Kysuckému Novému Mestu
nečakané víťazstvo 1:0.
Radoslav Vanko, tréner

STARŠÍ DORAST

Dohrávka 4. kola: ŠK Kremnička – FK Pohronie
2:6 (0:3)
Góly: V. Kukučka 3, Mezei, Mekíš, M. Kukučka.
Zostava: Forgáč – Štefanovič, Kružlic (46. Foltán),
T. Hudec, Palík, Horváth, M. Kukučka, V. Kukučka
(81.Lachký),Búci(46.Mekíš),Mezei(56.Hric),R.Hudec.
V zápase boli hostia jasným favoritom a túto úlohu od začiatku napĺňali. Kontrolovali hru a snažili
sa prekonať odhodlanú a sústredenú defenzívu domácich. To sa im po trpezlivej hre podarilo
v 24. min, keď prvýkrát skóroval Viktor Kukučka.
O 8 min neskôr zvyšoval opäť Kukučka na 0:2.
O pár minút neskôr bolo už 0:3, keď sa po presnej
prihrávke Ruda Hudeca rutinérsky presadil Mezei.
Do druhého polčasu nastúpili Pohrončania
s dvoma zmenami v zostave. Kružlica nahradil Foltán a Búciho Mekíš. Už v 54. min sa Mekíš zapísal
do listiny strelcov po individuálnej akcii Ruda Hudeca. Po tomto góle nastalo uspokojenie v našich
radoch a chlapci poľavili v koncentrácii, z čoho
pramenil gól domácich. Na ten hostia odpovedali
tretím gólom Viktora Kukučku na 1:5, no po nepozornosti opäť inkasovali. Na konečných 2:6 uzavrel skóre zápasu výborne hrajúci Martin Kukučka.
Radoslav Vanko, tréner

Predohrávka 26. kola: FK Pohronie – MŠK Kysucké Nové Mesto 1:0 (1:0)
Gól: Búci.
Zostava: Forgáč – Štefanovič, T. Hudec, Kružlic,
Palík, M. Kukučka, Horváth, Hric, Búci, V. Kukučka,
R. Hudec (84. Foltán).
Proti favoritovi nastúpili domáci bez rešpektu
a prvých 15 minút sa hral obojstranne vyrovnaný
futbal, keď sa útoky prelievali zo strany na stranu.
Domáci začali mať postupne miernu prevahu, aj
keď hostia neustále nebezpečne hrozili. Pohroniu sa však podarilo otvoriť skóre strelou Búciho
z 30 metrov. Po góle sa hra vyrovnala, ale v poslednej desaťminútovke I. polčasu Kysučania domácich
zatlačili pred vlastnú bránu. Z množstva štandardných situácií sa im však nepodarilo vyrovnať, čo
bolo z pohľadu ďalšieho vývoja stretnutia kľúčové.
V druhom polčase domáci, s výnimkou prvých
15 minút, nedokázali podržať loptu na polovici súpera. Hostia sa preto logicky dostávali do zvýšeného tlaku a dokázali si vytvoriť aj sľubné príležitosti,
ktoré im však zneškodňoval výborne chytajúci Forgáč. Kysučania boli v tejto fáze zápasu lepším družstvom, ale bojovnosť celého domáceho kolektívu
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Kadeti na Žilinčanov nestačili
BASKETBAL - KADETI

MŠK BK Žiar nad Hronom – Academic TU
Žilina 56:98 (I. štvrtina 13:28, II. štvrtina 10:26,
III. štvrtina 19:16, IV. štvrtina 14:28)
Strelci: Košťál 18, Skladan, Kašša 8, Šouc 7,
Obert 6 bodov, Supuka 4, Mokroš, Páleník 2.
Sobota, 6. október: Žilinčania už od začiatku zápasu prišli ukázať, ako sa hrá moderný basketbal
a bez väčších problémov si získali náskok. Náznak
zlepšenia ukázala tretia štvrtina, kde domáci hráči
zónovou obranou nedovolili súperovi často skórovať, a naopak, rýchlymi protiútokmi dávali koše.

Súper však dirigoval hru vynikajúcim stredným
rozohrávačom v poslednej štvrtine nepripustili žiadne prekvapenie, naopak, svoj náskok ešte
zvýšil.
MŠK BK Žiar nad Hronom – Viktória Žilina
49:88 (I. štvrtina 13:17, II. štvrtina 15:20, III. štvrtina 15:22, IV. štvrtina 6:29)
Strelci: Obert 12, Kašša 11, Skladan 10, Košťál
8 bodov, Šouc 6, Supuka 2.

Nedeľa, 7. október: Nedeľňajší zápas mal veľký
výzvam, lebo prehra by znamenala koniec šancí
na postup do prvej osmičky. Zápas začal veľmi
nervózne, chyby sa kopili na oboch stranách, no
slabá pod košová streľba domácich , ktorá sa v závere ukázala ako rozhodujúca, umožňovala hosťujúcemu tímu si pomaly zvyšovať náskok. Časté
striedanie obrán neprinieslo svoj osoh a úspešná
trojková streľba hostí v závere len ukázala na nedostatky kadetského družstva.
Eduard Frický, tréner a Miloš Slávik, asistent

S Považskou Bystricou vyhrali Žiarčania o pár bodov
BASKETBAL - ŽIACI
MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Považská
Bystrica 59:46 (27:18)
Strelci: Kádaši 30, Šály 6, Mokroš 5, Nagy 5, Rajnoha 4, Mihálka 3, Holička 2, Majer 2, Záhorec 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Považská
Bystrica 58:52 (29:18)
Strelci: Kádaši 13, Mokroš 10, Nagy 7, Holička 6,
Majer 6, Rajnoha 6, Šály 6, Ostáš 4.
Žiarčania hostili na palubovke športovej haly
tím žiakov z Považskej Bystrice. Piati hráči, ročník

narodenia 1999, doplnení desiatimi o rok mladšími 2000-kami, sa pokúsili vrátiť hosťom dve minulosezónne tesné prehry a podarilo sa im to.
Do prvého zápasu nastúpili koncentrovane,
vnútili súperovi svoju hru a celý zápas diktovali
tempo. Dobre bránili, presadzovali sa v rýchlom
protiútoku aj v postupnom útoku. Súper musel
pozorne brániť každého hráča na palubovke, Jakuba Kádašiho sa im tak nepodarilo zdvojovať
a ten sa v hre 1:1 pohodlne presadzoval. Príležitosť
nastúpiť do zápasu dostali všetci pätnásti hráči.

V druhom zápase dobrý dojem z hry Žiarčanov
pokazil vypustený záver zápasu, keď už o 22 bodov vedúci domáci nezvládli záverečnú päťminútovku. V tej pokazenými nahrávkami a stratami
v rozohrávke posadili hostí na koňa a tí skresali
konečný stav na rozdiel len 6 bodov. V kategórii
žiakov sa strata koncentrácie a disciplíny v hre
okamžite prejaví či už na tréningu, alebo v majstrovskom zápase.
Norbert Nagy, tréner

Proti Prievidzi s doteraz najslabším výkonom
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI

3. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom – BC Prievidza mládež 44:57 (22:32)
Strelci: Horváth 17, Mokroš 8, Majer 7, Dérer 2,
Holička 2, Mihálka 2, Nagy 2, Šály 2, Štábel 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BC Prievidza mládež 58:68 (27:33)
Strelci: Horváth 20, Záhorec 9, Holčka 7, Majer 7,
Dérer 4, Nagy 4, Mihálka 3, Mokroš 2, Šály 2.
V dôležitom zápase s Prievidzou podali domáci Žiarčania svoj najslabší výkon. Od úvodu
sa len pomaly rozbiehali, hrali alibisticky.

Rozohrávači Horváth a Šály ostali v útočnej
snahe príliš osamotení. Po oddychovom čase postupne dôraz v hre domácich rástol, s ním ale aj
kŕčovitosť a nemohúcnosť najmä v útočnej hre.
Hráči sa síce ľahko dostávali do pozícií pre skórovanie, strieľali však veľmi nepresne a doskočiť
loptu nemal kto. Pri 15 doskokoch za celý zápas,
35 stratených loptách a 40 % streľbe z poľa sa zápasy vyhrávajú len ťažko. Oba zápasy mali podobný priebeh, keď hostia išli rýchlo do 10 –12 bodového vedenia a domáci len pomaly doťahovali.

Na začiatku poslednej štvrtiny sa dokázali dostať
k súperovi na rozdiel 4 , resp. v druhom zápase
jediného bodu. Tendenčný výkon druhého rozhodcu ich však vždy zrazil na kolená. Vymyslená
technická chyba Sama Horvátha v závere druhého
zápasu a štyria vyfaulovaní hráči na lavičke domácich nepotrebujú komentár. Treba však zdôrazniť,
že za samotný prístup k zápasu a predvedený výkon si domáci výhru ani nezaslúžili.
Norbert Nagy, tréner

Žiarčania odohrali proti Bytči jeden z najlepších zápasov
FUTBAL - MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

13. kolo: FK Pohronie B – Bytča 4:0 (2:0)
Góly: R. Urgela 2, Janúch, Abrahám.
Zostava: Rapčan – Gajdoš, Janúch, Dobrota, R. Urgela, Cvejkuš (68. Neuschl), Arvaj, Varga
(76. Glab), Abrahám (78. R. Hudec), J. Urgela, Bodor.
Za neustáleho dažďa odohrali hráči Pohronia
so súperom z Bytče jeden zo svojich najlepších
zápasov tohoročnej jesene.
Už v 10. minúte mohol otvoriť skóre stretnutia
Abrahám, no po Cvejkušovej prihrávke tesne minul. O tri minúty neskôr po rohovom kope Rada
Urgelu mieril vo vyloženej šanci Cvejkuš priamo
do hosťujúceho brankára. V 19. minúte po línii Janúch, Cvejkuš, Ján Urgela úspešne zakončil túto
akciu Rado Urgela. Postupne sa osmelili aj hostia,
no ich strely v 31. a v 37. minúte brankár Rapčan

s prehľadom zneškodnil a udržal si tak čisté konto.
V 39. minúte to boli opäť domáci hráči, ktorí zvýšili svoj náskok na 2:0, kedy Abrahámovu prihrávku
skvele zužitkoval Rado Urgela.
Aj druhý polčas bol plne v réžii domácich. Mali
viacej z hry a udávali tempo. Najkrajší gól stretnutia
sa zrodil v 63. minúte, keď po rohovom kope Rada
Urgelu posunul Dobrota loptu Janúchovi a ten
skvelými nožničkami nedal brankárovi hostí žiadnu
šancu. Úspešnú gólovú nádielku zavŕšil v 74. minúte
po prihrávke Arvaja Abrahám. Celé mužstvo si zaslúži
za predvedený bojovný výkon pochvalu a uznanie.
Svojim víťazstvom si tak futbalisti Pohronia vylepšili bodovú bilanciu pred nastávajúcimi jarnými odvetnými stretnutiami v najvyššej regionálnej súťaži.
Vojtech Šimovič
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Turnaj v karate o pohár primátora mesta Nováky
KARATE

Najmenší bojovník žiarskeho Karate klubu,
Šimon Sečkár.
V sobotu 27. októbra sa karatisti z Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom zúčastnili 5. ročníka
turnaja o Pohár primátora mesta Nováky. Tur-

naj patrí k tým menším, no svojou dobrou atmosférou je vhodným odrazovým mostíkom
pre začínajúcich pretekárov.
Do turnaja sa zapojili pretekári z 12 klubov. Karatistom z MŠK Žiar nad Hronom sa podarilo získať
spolu 4 zlaté, 2 strieborné a 4 bronzové medaily,
čím sme sa v celkovom hodnotení klubov dostali
na 2. miesto.
Do disciplíny súborné cvičenia kata sa úspešne
zapojili viacerí naši pretekári a pretekárky aj napriek faktu, že v našom klube sa skôr orientujeme
na športový zápas. Adamko Dolnický získal vo svojej kategórií chlapci vo veku 5 – 7 rokov 3. miesto
a v kategórií mladší žiaci zas šikovný Karol Tegelhoff
2. miesto. Svoj talent ukázal aj náš skúsený pretekár Michal Výrostko, ktorý získal vo svojej kategórii
2. miesto. Pochvalu si zaslúži aj Viktória Pavlová,
ktorá ako začínajúca pretekárka v kategórií mladšie
žiačky dokázala svojim výkonom prekvapivo poraziť oveľa skúsenejšie pretekárky a nakoniec získala 4. miesto. Povestná zemiaková medaila sa ušla aj
šikovnej Dominike Veisovej a bojovnému Zdenkovi
Vankovi.
V disciplíne športový zápas kumite sa nám už

tradične darilo viac, o čom svedčia aj dosiahnuté výsledky. Nina Jelžová, Dominika Veisová,
Michal Vyrostko a náš najmenší bojovník Šimon
Sečkár získali vo svojich kategóriách zlatú medailu, keď svojim súperom nedali najmenšiu šancu.
Erik Sklenka, Zdenko Vanka a Adamko Dolnický získali bronz. Pochvalu si zaslúži aj Veronika Viglašská,
ktorej medaila unikla veľmi nešťastne v poslednej
sekunde zápasu, keď prehrala 4:5. Napriek tomu, že
na tomto turnaji nezískal medailu, si zaslúži za svoj
výkon pochvalu aj Marko Kováč, ktorý podal pekný
športový výkon a u svojich súperov určite zanechal
pocit, že s ním v budúcnosti musia počítať ako
so silným súperom.
Na záver sa patrí poďakovanie usporiadateľom
za kvalitne zorganizovaný turnaj, ktorý určite potešil všetkých priaznivcov športového karate a aj napriek upršanému počasiu si všetci zúčastnení určite
prišli na svoje. Verím, že takéto turnaje pomáhajú
všetkým zúčastneným v ich profesionálnom raste
a v budovaní ich charakteru.
Miloš Viglašský,
tréner karate klubu MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

Žiarčania nad hosťami z Martina vysoko herne vyčnievali
BASKETBAL - MINIBASKETBALISTI

BK MŠK Žiar nad Hronom – Victoria Martin
62:19 (21 – 4/ 12 – 1/ 14 – 6/ 15 – 8)
Strelci: Horváth 16, Olajec, Grochal 8, Krajčovič 7,
Kucej 6, Ihring 4, Bača 3, Golebiowski, Novák, Kotlárik, Šonkol a Tomašik 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – Victoria Martin
70:29 (19 – 4/12 – 6/36 – 1/3 – 18)
Strelci: Horváth 18, Bača 15, Krajčovič 8, Olajec,
Novák 6, Ihring 4, Kotlárik 3, Kucej, Grochal, Šonkol,
Švec a Király 2.
V ďalšom dvojzápase nastúpili žiarsky starší minibasketbalisti na domácej palubovke proti družstvu
z Martina. Hneď príchod hostí zmrazil niektorým
našim chlapcom úsmev, nakoľko jeden z hráčov
vyčnieval nad všetkými, ba i nad Martinským trénerom. Medzi hráčmi začali padať otázky, kto ho
bude brániť? Toto bola hneď prvá úloha trénera
vysvetliť chlapcom, že basketbal nie je len o výške
a fyzickej zdatnosti, ale aj o basketbalovom myslení, prehľade na ihrisku, a hlavne je to veľmi rýchla
kolektívna hra.
Chlapci pochopili trénerove slová a od prvých
sekúnd sa pustili do súpera bez rešpektu. Výsledok
prevej štvrtiny 21:4 hovorí za všetko. Celý zápas sa
niesol v našej réžii a Žiarčania si mohli dovoliť vyskúšať aj nový obranný herný systém, s ktorým sa

zoznámili len dva dni pred zápasom. Zápas vyšiel
podľa našich predstáv a víťazstvo 62:19 bolo úplne
zaslúžené.
Druhý zápas sa niesol v podobnom víťaznom
duchu a skončil sa výsledkom 70:29. Prioritou bolo
do zápasov zapojiť hráčov ročníka 2001, pre ktorých je táto súťaž určená, ale bez problémov sa presadili aj mladšie ročníky, ktoré vypomáhajú starším
spoluhráčom. Chlapcov treba pochváliť za kolektívny výkon, zodpovednú obranu a celkový herný
prejav na ihrisku, ktorým potešili aj divákov.

V Bystrici sa hralo
pod taktovkou Žiarčanov
ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK Žiar nad Hronom 5:76 (2–20/2–16/0–18/1–22)
Strelci: Novák 12, Kucej 12, Ďurica 12, Ihring 12,
Golebiowsky 8, Grochal 8, Kret 6, Greguš 4, Truben
2.
ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK Žiar nad Hronom 15:64
(3–22/8–8/0–19/4–15)
Strelci: Ihring 18, Novák 12, Grochal 9, Golebiowsky 8, Ďurica 6, Kret 5, Švec 4, Kucej 2.
Povinné body za víťazstvo si pripísali mladší mi-

nibasketbalisti „A“ po dvojzápase v Banskej Bystrici.
Obidva zápasy sa niesli pod taktovkou Žiarčanov,
ktorí súpera predčili vo všetkých herných činnostiach. Veľmi dobrá obrana a kolektívny výkon v útoku sa odzrkadlili na vysokom víťazstve. Do zápasov
nastúpili všetci hráči, z ktorých väčšina sa aj bodovo presadila.
Juraj Horváth, tréner

