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V tomto čísle:

Norbert Nagy
sa vzdal funkcie
konateľa MŠK

POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ UŽ SEPARUJÚ
AJ V RODINNÝCH DOMOCH

Od februára majú 1100-litrové zberné nádoby
na použitý jedlý olej aj občania žijúci v rodinných domoch. Bližšie informácie o separovaní
použitého jedlého oleja nájdete na strane 4.
ŽIARSKU TECHNICKÚ ŠKOLU
NAVŠTÍVILI DEVIATACI

STRANA 3

Jozef Tomčáni:
Komunikácia musí
byť obnovená

Súkromná stredná odborná škola technická
odchovala už množstvo študentov. Jej pedagógovia pracujú na vyučovacích hodinách s reálnymi zadaniami a úlohami z praxe. Presvedčili sa
o tom aj deviataci. Strana 6.
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Počas celého marca sa uskutoční zápis detí do
materskej školy. Riaditeľstvo MŠ si pri tejto príležitosti pripravilo Deň otvorených dverí v jednotlivých elokovaných triedach. Viac na 6. strane.

K zápisu prišlo 192 predškolákov

RIEŠENIE PROBLÉMOV
S RÓMSKYMI OSADAMI

Starostovia a primátori
nezávislej iniciatívy Zobuďme sa! budú riešiť dlhodobé problémy s rómskymi osadami. Svoje
požiadavky postúpia aj NR SR či Európskej únii.
Strana 3.

STRANA 2

31.03.2012

o 19.00 hod.

Poslanecká kancelária
otvorená
každú stredu.
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Poslanci zvolili nového konateľa MŠK
Vo štvrtok 16. februára sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom, ktorého jediným bodom
programu bola zmena v orgánoch spoločnosti
MŠK.
Dôvodom zvolania mimoriadneho zastupiteľstva
bola skutočnosť, že spoločnosť Slovalco dočasne
pozastavila financovanie športu v našom meste.
Hlavným dôvodom je pritom dlhodobé neriešenie
dôležitých otázok riadenia a transparentného
financovania vo vnútri MŠK.
Počas mimoriadneho zastupiteľstva vystúpili pred
prítomnými nielen samotní poslanci či dnes už
bývalý konateľ MŠK, Norbert Nagy, ale i niektorí
tréneri či prezidenti športových klubov a generálny
riaditeľ spoločnosti Slovalco, Milan Veselý.
Po takmer dvojhodinovej diskusii pred poslancov
vystúpil Norbert Nagy, ktorý sa vzdal funkcie
konateľa MŠK Žiar nad Hronom a na svoje miesto
navrhol zvoliť poslanca Jozefa Tomčániho. Poslanci
odstúpenie Norberta Nagya zobrali na vedomie
a Jozefa Tomčániho zvolili do funkcie nového
konateľa MŠK.
Milan Veselý: Verím, že kríza v žiarskom športe je
zažehnaná
Milan Veselý, generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco:
„Musím povedať, že som so zmenou na poste
konateľa MŠK spokojný. Momentálne to vyzerá, že

je to dobrá zmena a že by to MŠK mohlo pomôcť.
Keďže Jozefa Tomčániho poznám už niekoľko rokov,
dôverujem tomu, že takéto riešenie by mohlo byť
dobré a že to bude fungovať.“ Ako ďalej Milan
Veselý povedal, spoločnosť Slovalco nemá problém
uvoľniť peniaze do MŠK okamžite. Suma 50-tisíc
eur je tak istá. Nevylúčil ani tú možnosť, že tá suma
bude vyššia. Najskôr však musí prejsť reálna zmena
na poste konateľa, diskusia a reálne riešenia,
s ktorými bude stotožnená spoločnosť Slovalco, nový
konateľ a športovci. „Musím sa s Jozefom Tomčánim
dohodnúť, či to, čo sa deklarovalo, aj naozaj platí
a akým spôsobom budeme financovanie kontrolovať.
Chcem zdôrazniť, že zmeny treba urobiť, ale treba
ich urobiť trochu iným spôsobom. Nie je problém
v hospodárskej smernici, ale v tom, ako je napísaná.
Principiálne ju netreba zahodiť a urobiť novú. Sú
tam však zmeny, ktoré doteraz neboli vypočuté a tie
treba dotiahnuť,“ spresnil Milan Veselý a dodal, že
spoločnosť Slovalco odstúpilo od sponzorovania
práve preto, že sa šport v Žiari začal rozpadať. „Verím
tomu, že kríza v žiarskom športe je zažehnaná. Ale
dohody, ktoré tu aj dnes boli povedané, sa musia
plniť. Musí nastúpiť zdravý rozum a celé sa to
upokojiť,“ dodal na záver.
Nový konateľ sa vzdal odmeny
Jozef Tomčáni prijal funkciu konateľa MŠK
s pocitmi zadosťučinenia v tom, aby šport v meste

Nedostatky na šášovskej križovatke odstránia
V júli minulého roku sme vás informovali o šášovskej križovatky, ktorá je kameňom úrazu mnohých
motoristov. Kolíznu situáciu na tejto križovatke
sa rozhodlo riešiť niekoľko obcí, ktorých občania
denne touto cestou prechádzajú, ako aj vedenie
nášho mesta.
Kým nebola spustená rýchlostná komunikácia R1
v Šášovskom Podhradí, motoristi využívali na spojenie
s mestom vedľajšiu cestu smerom zo Šášova do Žiaru nad Hronom. Keďže sa Národná diaľničná spoločnosť rozhodla túto vedľajšiu mimoúrovňovú vozovku
zrušiť, vodiči sa do mesta dostanú iba novou cestou.
Je jedno, či chcú ísť priamo do mesta tzv. súhradou,
alebo na Priemyselnú ulicu. Problémom je, že z novej
cesty je veľmi zlá viditeľnosť na vozovku, navyše vo
výhľade prekážajú aj zvodidlá na ľavej strane. Napriek
tomu, Národná diaľničná spoločnosť ani dopravný inšpektorát v tejto križovatke problém nevideli.
Koncom októbra minulého roku preto adresovali
starostovia šiestich obcí (Hliník nad Hronom, Nevoľné, Ihráč, Hronská Dúbrava, Pitelová, Trnavá Hora)
a primátor mesta podanie na Ministerstvo dopravy,

výstavby a regionálneho rozvoja SR týkajúce sa aj kolíznej situácie na predmetnej križovatke.
Vo vyjadrení, ktoré ministerstvo poskytlo, sa píše, že
zo strany zhotoviteľa stavby došlo k pochybeniu pri
samotnom návrhu stavieb. V prípade šášovskej križovatky zlý výhľad zhoršuje blízkosť existujúceho cestného mostného objektu ponad železničnú trať, jeho
zábradlie a zvodidlo umiestnené na cestnom objekte.
Dočasným opatrením bolo zníženie rýchlosti na ceste
smerom z Priemyselnej ulice. Dopravnú kolíznu situáciu však ani to nepomohlo vyriešiť. Ministerstvo preto
vyzvalo NDS na urýchlené zabezpečenie a predloženie návrhu odstránenia nedostatkov na tomto úseku.
Na zlepšenie rozhľadových pomerov v križovatke
ciest v Šášovskom Podhradí je tak navrhnutý odsun vodorovného dopravného značenia, doplnenie
zvislého dopravného značenie, dopravných gombíkov, dopravného zrkadla, zvodidlových odrážačov,
smerového stĺpika, úprava výplne mostného zábradlia a úprava polomeru výjazdu dopravy z cesty
III/05092..
(li)

Pozor na nové dopravné značenie
Už niekoľko mesiacov je v blízkosti obchodného domu Lidl osadené nové dopravné značenie.
Napriek tomu o ňom niektorí vodiči buď nevedia,
alebo ho úplne ignorujú.
Dopravná značka tu bola osadená už v priebehu výstavby obchodného domu Kaufland a účinná je odo
dňa oficiálneho otvorenia tohto nákupného centra,
a teda od 1. decembra minulého roku. Jana Šmondrková, OR PZ Žiar nad Hronom: „Nové dopravné značenie bolo osadené z dôvodu bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky a taktiež preto, aby vodiči nekrižo-

vali odbočovací jazdný pruh.“
Prikázaný smer jazdy vpravo je preto potrebné dodržiavať vtedy, ak opúšťate parkovisko obchodného
domu Lidl. Ku križovatke sa tak dostanete cez kruhový
objazd. Ako sme sa mohli presvedčiť, až dvaja vodiči
z desiatich toto novoosadené dopravné značenie úplne odignorovali. „V prípade, že vodiči toto značenie
nerešpektujú a odchytí ich hliadka polície, hrozí im
bloková pokuta vo výške 30 eur,“ dodala Jana Šmondrková.
(li)

21. február 2012 | Mestské noviny
po nie šťastných riešeniach, ktoré tu doteraz boli,
napredoval ďalej a aby sa dianie v športe, ktoré bolo
vyhrotené, upokojilo. „Komunikácia, ktorá tu doteraz
medzi bývalým konateľom a niektorými prezidentmi
klubov viazla, musí byť obnovená. Dôležité bude
viac s týmito ľuďmi komunikovať o problémoch
v jednotlivých kluboch.“ Nový konateľ chce v čo
najkratšom čase ziniciovať stretnutie prezidentov
klubov, porozprávať sa s nimi o problémoch, ktoré
v jednotlivých kluboch majú, doriešiť pripomienky
k smernici a nájsť ďalšie možné transparentné
riešenia v rámci MŠK. „Rozhodol som sa, že
odmena, ktorá prináleží konateľovi, bude rozdelená
do klubov. Ja sa odmeny vzdávam, pokiaľ sa nedorieši
celá krízová situácia,“ vyhlásil Jozef Tomčáni. Zároveň
dodal, že navrhuje, aby sa osoba, ktorú do MŠK
dosadí spoločnosť Slovalco, stala riaditeľom MŠK.
I keď sa na adresu bývalého konateľa Norberta Nagya
povedalo veľa nelichotivých vecí, on sám je so svojou
prácou spokojný. „Vylialo sa na mňa veľa špiny, ale
som spokojný s výsledkom práce komisie športu,
aj toho, čo som musel urobiť. Presne evidované
členstvo, presne evidované finančné toky, kontrola
veľkých klubov ako je futbal, basketbal a volejbal
sponzormi, rodičmi a konateľom. Kontinuitu
v zmenách bude ďalej pretláčať Jozef Tomčáni
v podobe konateľa a riaditeľom sa stane manažér
zo Slovalca, tomu iba tlieskam. Som spokojný
a najviac moja manželka s rodinou.“
(li)

V septembri nastúpi
do prvých ročníkov 192 detí
Zápis do 1. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa tento rok
uskutočnil v nedeľu 12. februára a v pondelok
13. februára.
Na zápise pedagógovia zisťovali základné predpoklady pre plnenie povinnej školskej dochádzky.
Budúci prváci by tak mali mať osvojené kultúrnospoločenské návyky, musia poznať svoje meno,
napočítať do desať, poznať geometrické tvary,
ovládať priestorovú orientáciu či poznať domáce
zvieratá. Ďalšou podmienkou je i samostatnosť
dieťaťa.
Zápisu sa zúčastnilo 192 predškolákov. Najviac
prvákov bude mať Základná škola na Ul. M. R.
Štefánika. Pre 62 prvákov otvorí 3 prvácke triedy. Základná škola na Ul. Dr. Janského bude mať
tiež 3 prvácke triedy, ktoré bude navštevovať
55 žiakov. Dve prvácke triedy otvorí Základná škola
na Jilemnického ulici aj Základná škola Š. Moysesa. Na „Štvorku“ nastúpi v septembri 40 prvákov a
na cirkevnú školu 35. Pre porovnanie, v súčasnosti
majú všetky žiarske školy 201 deviatakov. Najviac
ich na strednú školu odíde z „Dvojky“, a to 76, nasleduje „Jednotka“ s 58 deviatakmi, cirkevná škola
s 35 a „Štvorka“ s 32.
Ak dieťa, ktoré dosiahlo potrebný vek neabsolvovalo počas uplynulých dní zápis, rodičovi hrozí
finančná pokuta viac ako 300 eur. Z evidencie obyvateľstva až 31 detí narodených od 1. septembra
2005 do 31. augusta 2006 sa zápisu nezúčastnilo.
Sú to deti rodičov buď odsťahovaných s nezmeneným trvalým pobytom, alebo v zahraničí, alebo deti
rodičov, ktorí si nesplnili zákonom stanovenú povinnosť.
(li)
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Slovalco pozastavilo financovanie športu v meste
Šport v meste Žiar nad Hronom financuje
niekoľko subjektov. Najväčším sponzorom je
samotné mesto. Druhým najväčším sponzorom
bola donedávna spoločnosť Slovalco, ktorá sa
však svoj príspevok pre Mestský športový klub
rozhodla pozastaviť.
Podľa Norberta Nagya, vtedajšieho konateľa MŠK, mesto do oblasti športu a telesnej
kultúry investuje viac
ako 419-tisíc eur. V tejto sume sú však zahrnuté aj objekty, ktoré
mesto financuje a ešte
nezahŕňa školy, ktoré poskytujú klubom
MŠK nájmy zadarmo.
Norbert Nagy. Do samotného športu
pritom ide z mestského rozpočtu viac ako
100-tisíc eur. Spoločnosť Slovalco poskytovala MŠK
dotácie vo výške 50-tisíc eur, tie však v súčasnosti pozastavila. „V súčasnosti sú financie pre chod
všetkých klubov zabezpečené a sú im k dispozícii.
Môžem zodpovedne vyhlásiť, že rozpočty klubov
a dohody o využití finančných prostriedkov budú
s prezidentmi klubov uzatvorené skôr ako v minulých rokoch,“ informoval pred časom žiarsku verejnosť Norbert Nagy a dodal: „Nevyhnutné zmeny
v MŠK Žiar nad Hronom sú vyústením snahy o sprehľadnenie financovania v športe, s jasne určenými
pravidlami. Všetky navrhované a zastupiteľstvom
schválené zmeny boli konzultované so spoločníkmi MŠK Žiar nad Hronom, viceprimátorom a
primátorom mesta. K predkladaným zmenám prebehlo dvakrát pripomienkové konanie a ku každej
pripomienke klubov zaujala stanovisko aj Komisia

pre šport a mládež,“ informoval Norbert Nagy ešte
z pozície konateľa MŠK.
Vedenie MŠK stratilo dôveru Slovalca
Okrem už spomínanej spoločnosti Slovalco sa
na financovaní MŠK podieľa aj spoločnosť Nemak
so sumou 12-tisíc eur a Dalkia, ktorá prispieva sumou 10-tisíc eur. Spoločnosť Slovalco vydala k pozastaveniu financovania MŠK oficiálne stanovisko,
v ktorom stojí: „Slovalco, a. s. dočasne pozastavila
financovanie športu v Žiari nad Hronom. Hlavným dôvodom je dlhodobé neriešenie dôležitých
otázok riadenia a transparentného financovania
vo vnútri MŠK Žiar nad Hronom. Slovalco bolo
druhým najväčším sponzorom športu v Žiari
nad Hronom a v súlade so schválenou filozofiou
podporovalo v prvom rade detský a mládežnícky
šport. Slovalco navrhlo kompromisné riešenie krízovej situácie už 19. decembra 2011 na zasadnutí
športovej komisie pri mestskom zastupiteľstve. Bohužiaľ, ani po tom, ako sponzorovaný subjekt prisľúbil vykonať nápravné opatrenia, terajšie vedenie
MŠK nedokázalo zmeniť spôsob riadenia a práce
klubu. Terajšie vedenie stratilo dôveru spoločnosti
Slovalco, a. s. ako sponzora, a teda spoločnosť musela odstúpiť od sponzorskej podpory MŠK. Toto
rozhodnutie je plne v súlade s internými postupmi
spoločnosti. Tak isto nás znepokojuje spätná väzba
od prezidentov a členov jednotlivých športových
klubov o ich nespokojnosti so spôsobom riadenia
a komunikácie s vedením MŠK, ktoré vedie k prehlbovaniu nedôvery a spolupráce. Spoločnosť Slovalco plánovala v roku 2012 na sponzoring mládežníckeho športu uvoľniť prostriedky vo výške takmer
100-tisíc eur. Čerpanie tejto sumy je momentálne
ohrozené z dôvodu nekonania a neplnenia dohôd
vedením MŠK. Bez obnovenia dôvery vo vedenie
MŠK sa situácia v podpore športu v Žiari nad Hronom nezlepší.“
(li)

Odstúpenie konateľa MŠK požadovali viaceré kluby
O vyjadrenie sme požiadali aj niektorých prezidentov či trénerov klubov, ktoré MŠK zastrešuje.
Klub karatistov vydal oficiálne stanovisko, v ktorom žiadali odstúpenie konateľa. Nie však preto, že
by proti nemu mali niečo osobné, ale kvôli tomu,
aby to pomohlo samotnému financovaniu MŠK.
Ľubomír Striežovský, tréner Karate klubu MŠK,
vo svojom vyjadrení zdôraznil, že jeho osobný názor nemusí byť stotožnený s názorom jeho kolegov
z klubu. „Koncom roka 2011 sa začala v meste vyvíjať iniciatíva na vznik občianskeho združenia, ktoré
by zastrešovalo mládežnícky šport v meste. Boli
sme odhodlaní ísť do tejto novej alternatívy spolu
s drvivou väčšinou žiarskych športových klubov
organizovaných v MŠK. Sám konateľ MŠK, Norbert
Nagy, sa vyjadril, že podporí všetko, čo posunie
žiarsky šport dopredu. Nakoniec to však skončilo naťahovaním sa, ako to bude s financovaním
dvoch takýchto subjektov v jednom meste. Mne
osobne sa páčila vízia, že MŠK sa bude v meste starať hlavne o športoviská a nový subjekt o samotný
šport.“ Odstúpenie Norberta Nagya z postu konateľa podľa Striežovského pomôže z pohľadu ďalšieho
financovania. Celé vyjadrenie si môžete prečítať na
webovej stránke klubu www.karatezh.sk.
Petičná akcia za odvolanie konateľa
Za atletický klub poskytol stanovisko jeho prezident, Miroslav Rybársky:„Od nástupu do funkcie konateľa sa jeho aktivita točila len okolo tvorby Organizačného poriadku a Hospodárskej smernice s jedným
hlavným cieľom – všetko riadiť sám a za nič nemať
zodpovednosť. Na moju námietku športovej komisii, prečo v OP nie je podpísaná zodpovednosť
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konateľa, za čo vlastne v MŠK zodpovedá, prišla odpoveď ako neopodstatnená. Predsa musí zodpovedať aspoň za rozvoj športu. A nie iba zodpovednosť
za činnosť prenášať kompletne na prezidentov
klubov v MŠK, a zároveň im nenechať skoro žiadne
práva. Po zvolení vyhlásil, že zlepší vzťahy so sponzormi, namiesto toho doviedol MŠK do stavu, keď
odstúpil generálny sponzor a pozastavil financovanie športu v MŠK. Nepochopil základnú myšlienku
olympionizmu: šport má ľudí vychovávať a spájať
a nie vyvolávať strach a zhoršovať vzťahy medzi
klubmi. Z tohto dôvodu sme žiadali jeho odvolanie
z funkcie konateľa aj formou petičnej akcie, ktorú
za tri dni podpísalo 415 ľudí.“ Miroslava Rybárskeho
tiež urážajú slová na adresu trénerov, podľa ktorých
šafária s pridelenými finančnými prostriedkami. „Ak
niekto šafári, nech je za to aj postihnutý, ale nie nás
hádžu všetkých do jedného vreca.“
Za odstúpenie generálneho sponzora nesie
zodpovednosť konateľ MŠK
Žiarskych cyklistov už dlhé roky úspešne vedie
tréner František Sitora. Ako nám povedal, nie cyklisti spôsobili súčasný stav v MŠK. „Cyklistický klub
si či už pri bývalom, alebo súčasnom vedení MŠK
plnil povinnosti a neboli to cyklisti, ktorí spôsobili
tento poľutovaniahodný a športu neprospievajúci
stav. Rešpektovali sme rozhodnutia a riadili sme sa
nimi. Som športovec a v športe platí, že keď niekto
nedodržiava pravidlá, je vylúčený. Nedodržanie dohodnutého uznesenia z decembra 2011 je hrubým
porušením, ktoré zákonite skončilo odstúpením
generálneho sponzora od financovania MŠK. Za
tento stav nesie plnú zodpovednosť konateľ MŠK.“
(li)
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Ivan Černaj:
Vedenie žiarskeho športu
stratilo moju dôveru
Stanovisko k vzniknutej situácii v žiarskom športe poskytol
pred mimoriadnym
zastupiteľstvom aj
primátor mesta Ivan
Černaj.
Okrem
iného
vo svojom vyjadrení
Ivan Černaj.
prízvukoval, že po zvolení Norberta Nagya
do funkcie konateľa MŠK v máji minulého roku nepochyboval o jeho dobrých úmysloch a motívoch.
Keďže v decembri minulého roku začala situácia
nedôvery v športe kulminovať, primátor zvolal
na 19. decembra okrúhly stôl za účasti takmer
celej komisie športu, vedenia mesta, generálneho sponzora, Mariana Majzlíka ako predstaviteľa
novovznikajúcej športovej organizácie a konateľa
MŠK. Výsledkom stretnutia bolo uznesenie, na ktorom sa všetci zúčastnení dohodli. „Dohoda obsahuje aj jednu z podmienok, ktoré si položilo Slovalco,
a to že dodá druhého konateľa, ktorý začne konať
spoločne s naším konateľom. Slovalco by sa tak
presvedčilo, že situácia sa uberá dobrým smerom
a potom uvoľní finančné prostriedky. Túto dohodu
za okrúhlym stolom podpísali všetky zúčastnené
strany,“ prízvukoval ďalej Černaj.
Kríza v žiarskom športe je kríza vzťahov
Začiatkom januára konateľ MŠK, Norbert Nagy,
poslal list, v ktorom sa vyjadruje, že Slovalco
hrubým spôsobom zasahuje do riadenia športu a odmietol vykonať podmienku – dohodu,
na ktorej sa dohodli. „Zarážajúce na tom je, že aj
napriek dohode komisia športu pokračovala v riešení dokumentov MŠK, kde bolo dohodnuté, že
do príchodu druhého konateľa sa v procese konať nebude. Tento moment nemôžem považovať
za nič iné ako za veľkú aroganciu a porušenie oficiálneho uznesenia, porušenie dohody, ktorá mala
viesť k upokojeniu situácie.“ Primátor sa tiež ospravedlnil spoločnosti Slovalco: „Úprimne sa chcem
ospravedlniť spoločnosti Slovalco za arogantné
a nepochopiteľné správanie konateľa MŠK a predsedu komisie športu. Chcem pripomenúť, že práve
v roku 2003 Slovalco spoločne s mestom zachránilo krachujúci športový klub. Od roku 2003 Slovalco
priamo financovalo športové aktivity sumou viac
ako 30 miliónov vtedy ešte korún. Cez svoju nadáciu financovali aj športové a detské ihriská, materské a základné školy, športové alebo vzdelávacie
aktivity sumou viac ako 10 miliónov korún. Som
presvedčený, že sa nám spoločne so Slovalcom podarí nájsť riešenie a vyjsť z tohto problému tak, aby
šport neutrpel.“
(li)
RIEŠENIE PROBLÉMOV
OBCÍ A MIEST S RÓMSKYMI OSADAMI
V utorok 28. februára sa
v Mestskom kultúrnom centre
v našom meste uskutoční pracovná konferencia nezávislej
iniciatívy Zobuďme sa! Cieľom
konferencie bude definovanie
požiadaviek a návrhov starostov a primátorov nezávislej iniciatívy pre Národnú radu SR, vládu SR
a Európsku úniu na riešenia tzv. rómskeho problému na Slovensku.
Informácie z tejto konferencie, ako aj rozhovory
s niektorými členmi nezávislej iniciatívy Zobuďme
sa! vám prinesieme v budúcom čísle.
(r)
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mesto patrí medzi najlepšie separujúce samosprávy
V piatok 3. februára sa v Pohronskom osvetovom stredisku konal nultý ročník Plesu smetiarov, ktorý organizovala spoločnosť Technické
služby – Žiar nad Hronom, a. s. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj zamestnanci mesta Žiar
nad Hronom.
Ivana Martincová, vedúca OŽP: „Rada by som
sa touto cestou poďakovala za milé ocenenie
od organizátora plesu a nášho partnera TS-ZH, a. s.,
ktorú mesto Žiar nad Hronom získalo ako partnerská samospráva v kategórii Najlepšie separujúca
samospráva za komoditu papier a lepenka za rok
2011. Toto ocenenie si nesmierne vážime a je pre
nás akýmsi odrazom dlhoročnej, náročnej a spoločnej práce všetkých zainteresovaných. Viem, že
spoločnosť TS-ZH, a. s. sú technickým a administratívnym partnerom pre 32 obcí a cena je príjemným
ocenením pre mesto spomedzi všetkých zainteresovaných obcí. Chceme sa poďakovať všetkým
občanom mesta Žiar nad Hronom, ktorí pochopili
podstatu a význam triedenia odpadu, zamestnancom mesta Žiar nad Hronom, ktorí vykonávajú
svoju prácu v snahe neustále zlepšovať spôsob
nakladania s odpadmi, a v neposlednom rade nášmu partnerovi, spoločnosti Technické služby – Žiar

nad Hronom, a. s., s ktorým sa nám v úzkej spolupráci darí dosahovať takéto vynikajúce výsledky.“
Okrem ocenenia za vynikajúcu separáciu v komodite papier a lepenka, bolo mesto Žiar nad Hronom
ocenené aj v kategórii Enviro samospráva 2011
za realizáciu projektu Intenzifikácia separovaného
zberu.
„Určite nás ocenenia, ktoré mesto získalo za posledné roky, nenechájú na pokoji, ale práve naopak, povzbudí do ďalšej práce a veríme, že mesto
Žiar nad Hronom bude aj naďalej napredovať v oblasti nakladania s odpadmi v spolupráci s občanmi
a technickým partnerom TS-ZH, a. s.“, dodala Ivana
Martincová.
OŽP

Dni jarnej čistoty
v dňoch od 26. marca do 31. marca

KTO JE ČISTÝ A KTO NIE

Stojisko 093

3

2

Stojisko 040
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Nádoby na použitý jedlý olej
už majú aj rodinné domy

V auguste minulého roka boli do stojísk
zberných nádob pre bytové domy distribuované 240-litrové hnedé zberné nádoby určené výlučne na použitý jedlý olej.
Na začiatku februára tohto roku boli distribuované a rozmiestnené 1100-litrové zberné
nádoby pre použitý jedlý olej aj pre občanov
žijúcich v rodinných domoch na IBV, Partizánskej ulici, Svätokrížskom námestí, v časti Šášovské Podhradie, Šášovské Podhradie – Píla
a Kutinky.
Zberné nádoby s hnedým vekom sú opatrené
otvorom pre vhadzovanie PET fliaš s obsahom
použitých olejov. Tieto nádoby budú označené aj informačnými nálepkami s popisom, čo
do zbernej nádoby patrí a ako ju využívať. ZAKAZUJE SA UKLADAŤ DO ZBERNEJ NÁDOBY
AKÝKOĽVEK INÝ DRUH ODPADU. Separujú
sa všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky, ktoré
zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave
jedál. Obsah nečistôt a prímesí by nemal presiahnuť 10 percent. Nevhadzujú sa tam olejové
zvyšky znehodnotené vodou, vínom, kečupom
a podobne. Použitý jedlý olej sa zbiera do PET
fliaš – napríklad aj tú, v ktorej ste olej kúpili, alebo akákoľvek čistá a suchá PET fľaša. Olej nalievajte do fliaš vychladnutý. V žiadnom prípade
nevlievajte olej priamo do zbernej nádoby!
OŽP
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Žiarski dobrovoľníci kastráciu psov nezanedbávajú Mladí redaktori zo škôlky

Vo štvrtok 9. februára sme do našej redakcie
dostali mail od Eleny Hricovej z OZ Súcit a Pomoc. V ňom obviňuje žiarske OZ Strážni anjeli
z toho, že nevyužili pomoc Slobody zvierat, ktorá ponúkala možnosť kastrovať zvieratá.
V maile ďalej stojí, že minulý rok ponúkala Sloboda zvierat cez svojich veterinárov možnosť kastrovať zvieratá (tzv. krátkym rezom) v karanténnych
staniciach a rómskych osadách. Takúto ponuku
vraj dostali aj dobrovoľníci zo žiarskeho združenia,
ale ju nevyužili. Elena Hricová ich preto obviňuje
z toho, že osada Pod Kortinou je znovu plná šteniatok, ktoré následne naplnia žiarsky útulok. Vo svojom vyhlásení, ktoré je uverejnené aj na webovej
stránke OZ Súcit a Pomoc, zašla dokonca ešte ďalej.
Keď navštívila s ďalšími aktivistami Kortinu, našli
tam niekoľkotýždňové šteniatka, ktoré sú, podľa
nej, dôsledkom absencie osvety a kastračného
programu zo strany úradníkov mesta a miestnych
ochranárov. Oslovili sme preto Martinu Vrtákovú
zo žiarskeho OZ Strážni anjeli, ktorí majú od minulého roku vo svojej správe žiarsky Útulok s karanténnou stanicou. Ako nám vysvetlila, Sloboda
zvierat ponúkla kastračný program všeobecne, t. z.
útulkom a občianskym združeniam v rámci celého
Slovenska, za čo však musia samosprávy zaplatiť.
Ceny, ktoré Sloboda zvierat ponúka za kastráciu
sú pritom porovnateľné s tými, za ktoré psov kastrujú žiarski aktivisti. „Od kedy sme prevzali útulok
do správy, prešlo ním už 191 psov. Myslím si, že
90 percent z nich je práve z osady Pod Kortinou.
Kastračný program určite nezanedbávame. To, že
sme ho nevyužili od Slobody zvierat neznamená,
že to nerobíme. Každý jeden pes, ktorý bol u nás
umiestnený, bol po 2-týždňovej karanténnej dobe

očkovaný a čipovaný. Pokiaľ išlo o dospelého jedinca, bol aj kastrovaný.“ V prípade šteniatok, ktoré
ešte kastráciu nemôžu absolvovať, urobí tak ich
nový majiteľ, na vlastné náklady, k čomu sa zaväzuje svojím podpisom.
Žiarski dobrovoľníci pravidelne mapujú osadu
Pod Kortinou
Kastrácia je operačný zásah, preto každý jedinec,
ktorý ho absolvuje, potrebuje špeciálny režim. „Určite musí byť v teple, musí byť dodržaný spánkový
režim, pokoj a musí mať dostatok vody. Naši dobrovoľníci Kortinu neustále mapujú. Ešte v minulom
roku nám pomohli aj terénni pracovníci. Zistili sme,
že sa tam pohybuje približne 20 psov. Rómski občania nám potvrdili, že sú to psy bez majiteľov,“
uviedla Martina Vrtáková. Odchyt psov, ktorí nemajú majiteľa, bol aj v piatok 17. februára. Pri odchyte
asistovali aktivisti z OZ Strážni anjeli a veterinárny
lekár Michal Belák. Psy z tohto odchytu budú socializované, po kastrácii očkované a čipované. „Rozhodne ich však nebudeme vracať späť na Kortinu,
keďže nemajú svojho majiteľa. Budú ponúknuté
na adopciu,“ dodala Martina Vrtáková.
V súvislosti s tým, že vo vyjadrení Eleny Hricovej
boli obvinení aj úradníci mesta, sme oslovili hovorcu žiarskej samosprávy, Martina Baláža: „Neviem,
kto je pani Hricová, ona ani jej občianske združenie nie sú z nášho mesta. Pravdepodobne nemá
dostatočné informácie o tom, že práve OZ Strážni
anjeli vykonáva aj kastračnú činnosť aj v spolupráci s našou Mestskou políciou. Táto pani má zlé
informácie. Myslím si, že vytvárať nejakú osvetovú
činnosť medzi obyvateľmi Kortiny a zaťažovať našich pracovníkov s takouto agendou, resp. najímať
na to nových ľudí, ktorí by s obyvateľmi osady chodili hovoriť o kastrácii ich psov, to sú, podľa mňa,
utopistické názory.“
(li)

Martina Vrtáková z OZ Strážni anjeli.

Zápis budúcich prváčikov v cirkevnej škole
Piatok 3. februára sa v Základnej škole Štefana Moysesa konal zápis budúcich prváčikov.
Na tento deň sa tešili nielen malí predškoláci
a ich rodičia, ale i učiteľky, ktoré pre nich niekoľko týždňov vymýšľali a pripravovali rozprávkový svet plný zvieratiek.
Sneh a zima z okolia našej školy sa dostali aj
dovnútra budovy a najviac ho skončilo vo vestibule
školy. Po rozprávke O rukavičke, ktorú si pre budúcich prvákov pripravili žiačky z dramatického krúžku školy, sa predškoláci premiestnili do triedy, kde
ich už čakali učiteľky. Tu sa s nimi porozprávali, opýtali sa ich, či poznajú geometrické tvary, základné
farby, pomenovali zvieratká, ovocie, či napočítali,
podaktorí aj do 30 alebo nakreslili postavu človeka.
Našli sa aj odvážlivci, ktorí zaspievali pesničku, iní
zas zarecitovali básničku. Rehoľné sestričky, ktoré
pôsobia v škole sa tiež stretli s budúcimi prvákmi

a za odmenu im dali obrázky s anjelikmi. Po dobre
vykonanej práci boli detičky odmenené pamätným
listom, omaľovánkami a papierovou taštičkou,
v ktorej ich už čakalo prekvapenie. Na zápis prišlo
35 predškolákov.
Mgr. Eva Bistová a Mgr. Martina Zemánková

na návšteve u primátora

V stredu 1. februára navštívili primátora Ivana
Černaja žiarski škôlkari. Na návštevu si so sebou priniesli kamery a mikrofóny a celú návštevu si zvečnili
a zaznamenali do vlastnej televízie Sovička . Mohli
tak urobiť vďaka celoslovenskému projektu Materská škola budúcnosti. Dvojtýždňový projekt Žiarik
a Žiarka má deti viesť k tomu, aby zábavnou formou spoznali svoje mesto. Okrem toho, že sa osobne stretli a porozprávali s hlavným predstaviteľom
mesta, vyrobili si aj svojich maskotov, z plastových
vrchnáčikov vytvorili znak mesta, oboznámili sa
so symbolmi mesta, vyfotografovali si jednotlivé
časti Žiaru či zložili zaujímavé básničky. Ako nám
povedal primátor Černaj, zvedavé otázky nádejných redaktorov na neho príjemne zapôsobili.
Výsledkom 14-dňového projektu je prezentácia,
ktorú pripravili deti za pomoci svojich učiteliek.
(li)

Pracovníčku recepcie
prepadol s nožom v ruke
Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom obvinil
59-ročného muža zo zločinu lúpeže.
V stredu 8. februára v nočných hodinách vošiel
do miestnosti recepcie penziónu na Ulici SNP
59-ročný muž, bezdomovec a s nožom v ruke
žiadal od pracovníčky všetky peniaze a mobilné telefóny. Mária Faltániová, hovorkyňa
KR PZ: „V obave o svoj život mu žena dala
310 eur a dva mobilné telefóny. Bezprostredne po skutku polícia muža zadržala. Mobilné
telefóny boli nájdené v blízkosti penziónu.“
Vo štvrtok 9. februára bol obvinený vzatý
do väzby. Za tento zločin môže byť potrestaný odňatím slobody na 7 až 12 rokov.
(li)

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Mestský úrad v Žiari nad Hronom oznamuje občanom mesta, že v termíne
od 13. do 25. marca 2012 sa budú doručovať
rozhodnutia na daň z nehnuteľností na rok
2012. Rozhodnutia budú doručovať občanom
do vlastných rúk zamestnanci mestského úradu.
Daň z nehnuteľností je potrebné zaplatiť
vo výške a v termíne uvedenom v rozhodnutí
na účet mesta alebo do pokladnice mestského
úradu. Pri platbe dane je potrebné uviesť variabilný symbol.
(r)
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Žiarska technická škola sa prezentovala deviatakom
Vo štvrtok 9. februára mala Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom
Deň otvorených dverí. Cieľom bolo ukázať žiakom 9. ročníka reálny vyučovací proces práve
v tejto škole.
Pedagógovia školy pracujú na vyučovacích hodinách s reálnymi zadaniami, úlohami z praxe, a to
nielen v praktických predmetoch. Dana Váňová,
pedagogička: „Deviataci videli ukážky z hodín odborných i všeobecno-vzdelávacích predmetov, a
tak mohli získať lepšiu predstavu o tom, ako to u
nás v škole prebieha na vyučovaní. Samozrejme,
okrem iného videli aj vybavenie školy, jednotlivých
učební a oboznámili sa aj s činnosťou žiackej rady.“
Dňa otvorených dverí sa zúčastnili deviataci
z nášho regiónu – zo Žiaru nad Hronom, Žarnovice, Kremnice a z okolitých obcí, ktorých priviezol
autobus spoločnosti Remeslo strojal. „Počas tohto
dňa mali žiaci možnosť vidieť niekoľko ukážok
programovania CNC strojov, simulovania logických
obvodov, praktické zapojenia a ukážky meraní
v slaboprúdovej elektrotechnike, konfiguráciu po-

čítačových sietí, súťaž v písaní na PC, súťaž Business Master, ale aj naše fitnescentrum. Okrem našej školy sa prezentovali aj firmy združenia InTech,
s ktorými škola spolupracuje a kde by mohli naši
žiaci nájsť v budúcnosti uplatnenie,“ vysvetlila ďalej
Dana Váňová.
Prehliadku školy a záujem o vyučovací proces
prejavilo 133 žiakov deviateho ročníka. Najviac
ich zaujalo programovanie minirobotíkov z Lega,
motivačné štipendiá u zamestnávateľov, možnosť budúceho zamestnania a bezplatnosť štúdia
na súkromnej škole.
(li)

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Materskej školy, Ul. Dr. Janského
č. 8 v Žiari nad Hronom oznamuje, že od 1. marca do 31.marca 2012 sa uskutoční zápis detí
do materskej školy na školský rok 2012/2013.
Žiadosť spolu s potvrdením od pediatra môžete v tomto období priniesť na vybranú materskú školu, resp. elokovanú triedu (tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej MŠ alebo stiahnuť
na internetovej stránke www.ziarskeskolky.eu).
Riaditeľstvo MŠ vás pozýva na Dni otvorených dverí:
– dňa 6. marca do Materskej školy na Ul. Dr.
Janského č. 8 a do elokovanej triedy na Ul. M. R.
Štefánika č, 23
– dňa 7. marca do elokovanej triedy na Ul. Rázusovej č. 6 a do elokovanej triedy na Ul. Sládkovičovej č. 1,
– dňa 8. marca do elokovanej triedy na Ul. A.
Kmeťa č. 11, do elokovanej triedy na Ul. A. Kmeťa č. 17, do elokovanej triedy na Ul. Rudenkovej
č. 1 (časť IBV).
PODMIENKY PRIJATIA DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY

Technické služby ocenili najlepšie separujúce obce
V rámci 0.ročníka Plesu smetiarov, ktorý sa
uskutočnil v piatok 3. februára, ocenili Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s. samosprávy,
pre ktoré zabezpečujú nakladanie s odpadom.
Absolútnym víťazom sa suverénne stala Dolná
Trnávka.
„Teraz nám budú Technické služby voziť celý rok
odpad zadarmo,“ zavtipkoval starosta Dolnej Trnávky Miroslav Grekčo pri preberaní ceny pre absolútneho víťaza. Dolno-Trnavčania minulý rok vyseparovali 192 kilogramov odpadu na obyvateľa, čím sú
vysoko nad priemerom nielen Slovenska (priemer
SR je cca 25 kg/obyvateľ), ale predbiehajú aj požiadavku Európskej únie (požiadavka EÚ predstavovala 50 kg vyseparovaných zložiek na obyvateľa
už v roku 2010). Striebornú priečku pritom obsadila obec Lovča so 139 kilogramami vyseparovaných
zložiek na obyvateľa a tretia v poradí skončila obec
Sklené Teplice so 105 kilogramami vyseparovaného odpadu na jedného obyvateľa.
Na 0.ročníku Plesu smetiarov organizátori ocenili
aj ostatné partnerské samosprávy v ďalších 5 kategóriách:
1. Samospráva najlepšie separujúca papier a lepenku,
2. Samospráva najlepšie separujúca plasty, kovy
a tetrapaky,
3. Samospráva najlepšie separujúca sklo,
4. Samospráva najlepšie separujúca bioodpad,
5. Enviro samospráva 2011.
Podujatia sa zúčastnilo takmer 130 ľudí, z ktorých dvadsiatku tvorili predstavitelia partnerských
samospráv. Prítomných hostí po celý večer sprevádzal známy moderátor Richard Vrablec. Tomu počas
odovzdávania cien sekundovala riaditeľka TS-ZH, a.
s. Zuzana Gallová: „Našim prvoradým cieľom bolo
poďakovať partnerským samosprávam za celoročnú spoluprácu a aj takouto formou im dokázať, že
sú pre nás dôležití. Vážime si tiež všetkých obyvateľov z ocenených obcí, pretože kladú čoraz väčší
dôraz na ekologické nakladanie s odpadom, čo
dokazujú i čísla o počte vyseparovaných zložiek,“
hovorí Gallová, pričom dodáva, že obce v žiarskom
regióne vďaka týmto výsledkom patria v separácii
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k najlepším na Slovensku.
V rámci programu sa na plese predstavil finalista šou Slovensko má talent Michal Červienka
i folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice. „S nultým ročníkom som nadmieru spokojná, v tradícii
smetiarskych plesov spojených s oceňovaním partnerských samospráv by sme chceli pokračovať i
na budúci rok,“ uzatvára Gallová.
KP
OCENENÉ PARTNERSKÉ SAMOSPRÁVY:

Samospráva najlepšie separujúca papier
a lepenku: 1. Žiar nad Hronom – 20,34 kg /obyv.,
2. Hliník nad Hronom – 12,33 kg / obyv., 3. Dolná
Ves – 12,19 kg / obyv., 4. Horná Ves – 11,66 kg /
obyv.
Samospráva najlepšie separujúca sklo: 1. Slaská - 31,35 kg / obyv., 2. Jastrabá – 30,12 kg / obyv.
Samospráva najlepšie separujúca plasty, kovy
a tetrapaky: 1. Dolná Trnávka – 17,40 kg / obyv.,
2. Repište – 16,65 kg / obyv., 3. Slaská – 16,55 kg
/ obyv.
Samospráva najlepšie separujúca bioodpad:
1. Dolná Trnávka – 115,12 kg / obyv., 2. Lovča –
99,30 kg / obyv.
Najlepšie separujúca samospráva: sčítaním
váhy všetkých vyseparovaných zložiek – t.j. papier
a lepenka, plasty, kovy a tetrapaky, sklo, bioodpad, šatstvo a textil, elektroodpad a pneumatiky
a vydelením tejto váhy počtom obyvateľov sme
zistili absolútnych víťazov: 1. miesto: Dolná Trnávka – 192,34 kg vyseparovaných zložiek / obyvateľ,
2. miesto: Lovča – 139,02 kg vyseparovaných zložiek / obyvateľ, 3. miesto: Sklené Teplice – 105,81
kg vyseparovaných zložiek / obyvateľ.
Enviro Samospráva: samosprávy, ktorých prínos
pre ekologické nakladanie s odpadom bol v roku
2011 mimoriadny – či už čo sa práce s deťmi, mládežou a verejnosťou týka, alebo tým, ako vybavené
sú zbernými nádobami, kompostérmi a stojiskami,
prevádzkujú funkčné a výborne vybavené zberné
dvory, pravidelne organizujú čistenie čiernych skládok, pracujú na motivujúcom systéme nakladanie
s odpadom: Trnavá Hora, Ladomerská Vieska, Slaská, Horná Ves, Ihráč, Žiar nad Hronom.
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•Riaditeľka materskej školy prijíma deti priebežne, alebo k začiatku školského roka na základe žiadosti. Žiadosti na nasledujúci školský rok
sa podávajú v marci kalendárneho roka.
•Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili
piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou.
•V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu a v prípade obmedzených kapacitných možností môžu byť do MŠ prednostne prijaté deti
s trvalým alebo prechodným pobytom v Žiari
nad Hronom.
•Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení
dvoch rokov, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné
potrebné podmienky. O tejto možnosti vás
budú informovať na konkrétnych zariadeniach. Pritom sa uprednostňujú deti prechádzajúce z jasieľ. Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží
zákonný zástupca riaditeľke materskej školy
spravidla do 15. apríla kalendárneho roka.(r)

Takmer päťdesiatka školákov
riešila SUDOKU
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom zorganizovalo vo štvrtok 9. februára súťaž v riešení
SUDOKU. Súťažilo sa v kategóriách začiatočník
a pokročilý.
Ako nás informovala Miroslava Žiaková z CVČ, do
riešenia SUDOKU sa zapojili všetky základné školy
z nášho mesta a študenti Gymnázia Milana Rúfusa.
„Celkovo sa do súťaže zapojilo 45 detí. V kategórii
začiatočníkov riešilo SUDOKU 32 školákov a v kategórii pokročilých 13,“ spresnila Miroslava Žiaková.
Víťazom sa stal ten žiak, ktorý v čo najkratšom
čase vyriešil súťažné zadania.
Kategória pokročilý: 1. Tomáš Kancko, ZŠ na Jilemnického ul., 2. Samuel Šouc, ZŠ na Jilemnického
ul., 3. Radka Ivaničová, Gymnázium M. Rúfusa.
Kategória začiatočník: 1. Dana Koštová, ZŠ na Jilemnického ul., 2. Natália Slašťanová, ZŠ na Ul. Dr.
Janského, 3. Kristína Crchová, ZŠ na Jilemnického ul.
.
(li)
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Tanečníci z Associallz Dance Crew majú svoju vlastnú tanečnú školu
Associallz Dance Crew
je tanečná hip-hopová skupina zo Žiaru
nad Hronom, ktorá prezentuje tanečné štýly
ako hip-hop, break dance, house či poppin.
Skupina vznikla v máji
roku 2008 a pri jej vzniku stáli chalani, ktorí už
v súčasnosti v skupine
netancujú. Momentálne
tvoria skupinu dvaja členovia, pričom lídrom je
19-ročný Matej Škoda, prezývaný tiež Bios. „Celá
stará zostava, v ktorej tancovali Blázen, Demles,
Spirit, Symptom a Kuny, je v súčasnosti roztrúsená
po celom Slovensku a Čechách. Poodchádzali
za prácou a novým životom,“ približuje Bios a vysvetľuje, ako vznikol názov ich skupiny: „Asociáli sú tí,
ktorí idú mimo spoločnosť. V období, keď chalani zakladali skupinu, hip-hop v Žiari nebol na veľkej úrovni. Vidieť chlapcov v dresoch a šiltovkách bolo dosť
ojedinelé. Spoločnosť ich odsudzovala, ľudia o nich
hovorili ako o vandaloch, vandrákoch, feťákoch.
Takže týmto názvom chceli poukázať na to, že kašlú
na spoločnosť a idú hrdo vpred po svojom a sú verní svojej kultúre.“ Členovia skupiny sa venujú najmä
štýlom ako sú b-boying (breakdance) či poppin (robotika). „Snažíme sa však venovať takmer všetkým
hip-hopovým tanečným štýlom, pretože to prináša
mnoho nových nápadov a inšpirácie pre náš tanec.
Skúšame tancovať napríklad aj lockin, krump, newstyle či hause,“ konkretizuje ďalej Bios.
Inšpiráciu na svoje vystúpenia čerpajú tanečníci
zovšadiaľ. Hľadajú ju v tanečných videách po internete či v hudbe. „Inšpirovať nás môže aj naše okolie. Čokoľvek, čo nás obklopuje. Hip-hop je dobrý
v tom, že neexistujú obmedzenia. Nie je hranica
toho, čo môžeš a čo nie. Platí to aj v tanci. Ak ťa
napadne pohyb, ktorý si nikdy nevidel a neexistuje oficiálne, a ty ho prevedieš do svojho štýlu, je
to hip-hop. Je to tvoj pohyb. Inšpirovať nás preto
môže naozaj všetko. Odlietajúci kŕdeľ vtákov, deti
na ihrisku, pád roztočenej mince. Čokoľvek,“ špecifikuje ďalej Bios, podľa ktorého má každý človek
nejaký životný vzor. Pre neho takýto ideál predstavuje filmový hrdina Rocky Balboa. Nechýbajú však
ani tanečné vzory, ktorých je niekoľko – b-boy Physix, Lilou alebo Hong10.
V tanečnej škole hľadajú u detí predovšetkým
vášeň pre tanec
Tanečníci z Associallz Dance Crew trénujú každý deň minimálne štyri hodiny. „Ale trénujeme aj
mimo tréningov. Doma, vonku, popri domácich
prácach alebo večer pred spaním. Tanec je súčasťou života, takže koľko žijem, toľko tancujem,“ vysvetľuje svoju filozofiu Bios.
Okrem tanečných vystúpení a tréningov sa „asociáli“ venujú aj svojej tanečnej škole. Tú, podľa
slov Biosa, plánovali dva roky. Predtým trénovali
v starom ošarpanom, desať rokov neudržiavanom,
atómovom kryte s kobercom na podlahe. „Prvé,
čo sme museli urobiť, bola rekonštrukcia miestnosti. Preto sme začali hľadať spôsoby, ako si na
opravu zarobiť.“ Pomohol im k tomu aj hodinový
tanečný film s názvom Nie je to len tanec, ktorý
tanečníci natočili a ktorý sa premietal v žiarskom
kine. „Tento film nás posunul ďalej. Následne na
to sme zriadili projekt Hip-Hop na pravú mieru

Aktuálna zostava ADC. Tanečníci Boris a Bios.
podporovaný Iuventou z programu Mládež v akcii,
ktorý nám poskytol peniaze na rekonštrukciu. Poďakovanie patrí aj mestu Žiar nad Hronom, ktoré
nám tiež finančne prispelo,“ vysvetľuje ďalej Bios.
Čo sa samotného projektu týka, rieši viac vecí naraz:
„Za prvé chceme ľudom ukázať, že my nie sme vandali, vandráci, feťáci, dealeri, zlodeji alebo mafiáni.
Pretože verejnosť nás často takto škatuľkuje. I my
sme ľudia. Máme srdce, mozog a telo. Ako aj oni.
Jediné, v čom sa líšime, je kultúra. Máme svoj slang,
svoj typ chôdze, svoje pohyby, svoje maliarske
umenie, svoju hudbu, svoj tanec, svoju módu a svoj
pohľad na svet. Ale sme ľudia. Za druhé, mladým
teenagerom chceme vysvetliť, že hip-hop nie je
o tom, čo vidia v klipoch a filmoch, v ktorých ukazujú život v amerických getách. Hip-hop vznikol ako
obranný mechanizmus pred násilím a drogami.

Prerábanie haly v tanečnej škole.
Takže mladí by mali vedieť, že nahodiť si šiltovku
a tričko po kolená, ísť na party opiť sa či húliť trávu
nie je správne a rozhodne to nie je hip-hop.“
Tanec je cesta životom
Po uvedení filmu a finančných príspevkoch
mohli konečne po dvoch rokoch skonštatovať, že
majú tanečnú školu. Prvé tanečné kurzy v nej vedú
od októbra minulého roku. Momentálne ich navštevuje približne dvadsať detí. „Forma našej tanečnej školy je úplne jedinečná a nikde podobnú
nenájdete. Učíme všetko. Okrem samotného tanca
dávame i lekcie z iných žánrov, učíme deti históriu tanca, teóriu pohybov, učíme ich ako správne
súťažiť. Ale v prvom rade v nich hľadáme vášeň
pre tanec. Nie sme až tak na techniku. Každé dieťa si u nás nájde presne to, čo ho baví a čo má
na samotnom tanci najradšej, to potom zdokonaľuje. Kto chce, ten si nás nájde,“ približuje fungovanie vlastnej tanečnej školy Bios, ktorej hala ešte nie
je úplne hotová a preto hľadajú tanečníci financie
na jej dokončenie.
Tanec znamená pre skupinu veľmi veľa. Je to
pre nich akási cesta životom, smer, ktorým sa uberajú. „Ja osobne som kvôli tancu zahodil všetko. Je
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takmer nemožné, aby som dokončil školu a spravil
si maturitu. Už iba tancujem a chcem v tom byť
najlepší. Dnes si neviem predstaviť deň, kedy by
som aspoň päť minút netancoval. Som presvedčený, že v budúcnosti ma tanec bude živiť a som pre
to ochotný urobiť čokoľvek. Je ťažké popísať pocit,
ktorý pri tanci zažívam, to musí človek zažiť. Keď
tancujem, nemyslím na nič. Všetko navôkol mňa
akoby zmizlo. Jediné, čo vnímam, je hudba, ktorá
prechádza mojím telom a robím pohyby, ktoré som
nikdy predtým nerobil. Ide to samo. A keď skončím,
cítim príval energie a obrovskú radosť a šťastie.“
Hip-hoperi nie sú vandali ani feťáci
Ako sme už spomínali, hip-hoperi natočili film,
ktorý si už stihlo pozrieť aj veľa Žiarčanov. Hlavnou
myšlienkou filmu je, aby mladí ľudia nefajčili, nefetovali, nehúlili a nepili. Vo filme tanečníci ukazujú,
že tanec, v ich prípade hip-hop, má úplne iné hodnoty a práve vďaka hip-hopu môže človek dozrieť
a nájsť si svoju cestu. „Príbeh zachytáva spor dvoch
tanečných skupín. Jedna je zložená zo slušných
ľudí, ktorí tancujú a potia krv na tréningoch. Druhou skupinou sú namyslené bohaté decká, ktoré sa
flákajú po baroch. Film je však iba amatérsky. Šesť
dní sme ho plánovali, šesť dní vybavovali všetky
potrebné veci a šesť dní natáčali,“ spomína dnes
s úsmevom Bios na natáčanie filmu, ktorého rozpočet bol 200 eur a ktoré si sami nasporili. Momentálne film nie je nikde dostupný, v budúcnosti sa však
možno ocitne aj na DVD nosičoch.
Ak Bios netancuje, zaoberá sa vecami ohľadne
tanca a hip-hopu. Skúša tiež organizovať rôzne
akcie: „Teraz plánujem pripraviť divadlo a veľký videoklip.“ Keď nemajú tanečníci predstavenia, vidieť
ich môžete na tréningoch v tanečnej škole. V lete
trénujú aj vonku, mimo priestorov svojej školy. Začiatkom marca vystúpia na tanečnej akcii v Banskej
Bystrici a ako nám Bios povedal, s vyťaženým kalendárom počítajú v letnom období. „Chcem poďakovať všetkým, ktorí nám v tejto ceste za snami
pomáhajú a podporujú nás. Za seba ďakujem tým,
ktorí stoja za mnou a držia mi palce. Bez vás by som
nebol tam, kde som. Ešte toho plánujem veľa a rozhodne o mne budete počuť,“ sľubuje na záver rozhovoru Bios.
(li)

Matej „Bios“ Škoda.
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NICKYHO RODINA
21./22.2. o 19.00 hod. (dokumentárny film
s hranými rekonštrukciami, SR/ČR, 96 min., slovenský dabing)
Voľné pokračovanie dokumentu Nicholas
Winton – Sila ľudskosti, zachytáva neobyčajný
ohlas vo svete odvážneho činu pána Wintona
a prináša príbehy novoobjavených zachránených detí.
Vstupné: 2,30 €
S podporou: Ministerstva kultúry SR, Audiovizuálny fond SRS
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
SHERLOCK HOLMES 2:
HRA TIEŇOV
25./26.2. o 19.00 hod. (akčný/krimi, USA,
100 min., slovenské titulky)
Sherlock Holmes býval najmúdrejším mužom salóna... až doteraz. Na scéne je teraz nový
kriminalistický mozog – profesor Mariarty, ktorý sa intelektuálne Holmesovi nielen vyrovná,
ale jeho cit pre zlo spolu s chýbajúcim pocitom
svedomia mu vlastne môže pomôcť slávneho
detektíva predbehnúť.
Vstupné: 2,50 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

ZOČI VOČI
+ Before The Zero Day
+ Borra

31.03.2012 o 19:00
Vstupné: 4,- predpredaj, 5,- na mieste
Estrádna sála MsKC ZH

TROU DE FER – ŽELEZNÁ DIERA
28.2. o 19.00 hod. (dokumentárny film, SR,
55 min., MP, slovenská verzia)
Železná diera je obrovské prepadlisko ukryté
hlboko v sopečných horách tropického ostrova
Reunion, ktorý sa nachádza v Indickom oceáne
pri Madagaskare. Okolie kaňonu patrí medzi
najdaždivejšie regióny sveta. A práve v tom
spočíva jeho vysoká obtiažnosť a nebezpečnosť. Výkonní umelci v hlavných a vedľajších
úlohách: Miroslav Dušek, Martin Chroumal, Jaroslav Holeček, Natália Borecká, Pavol Barabáš.
Vstupné: 2,30 €
MISSION IMPOSSIBLE –
GHOST PROTOCOL
3./4.3. o 19.00 hod.(akčný, USA, 100 min., slovenské titulky)
Bez plánu. Bez podpory. Bez šance.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV
VYMEDZENÝ ČAS
6./7.3. o 19.00 hod. (thriller, USA, 109 min.,
slovenské titulky)
Ži naveky, alebo to aspoň skús.
Will Salas má na svojich životných hodinách
zriedkakedy viac než 24 hodín. Žije z minúty na
minútu v chudobnej zóne Dayton a iba tvrdá
práca v továrni mu každý deň poskytne ďalší
deň života.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
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INFORMÁCIE/INZERCIA

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

ŽIADOSŤ O 2% Z VAMI ZAPLATENEJ
DANE PRE ATLETICKÝ KLUB

Tanečná škola Wanted – tanečný tréning. Dňa
24. februára v POS. Čas: 15.30 – 17.00 hod. a 17.15
– 18.45 hod.
Slovo – seminár pre recitátorov a pedagógov
4. a 5. kategórie. Dňa 24. februára o 10.00 hod.
v POS.
Metodické stretnutie folkloristov – metodické
stretnutie vedúcich folklórnych súborov k príprave
podujatí v roku 2012. Dňa 25. februára o 9.00 hod.
v POS.

Športové a vzdelávacie stredisko –
Atletický klub Žiar nad Hronom
si vás dovoľuje osloviť so žiadosťou o 2% z
vami zaplatenej dane za rok 2011. Z finančných
prostriedkov, ktoré takto vyzbierame bude
plne hradené zabezpečenie športovej činnosti
našich a vašich detí v atletickom klube počas
roku 2012.
Finančné prostriedky nebudú použité na
odmeny funkcionárom klubu. Atletický klub
sa orientuje hlavne na mládež do 18 rokov,
ktorá tvorí 80 % všetkých členov. Momentálne
je v klube registrovaných 45 detí do 18 rokov.
V minulých sezónach sme odchovali každoročne reprezentantov a majstrov Slovenska, sme
zároveň aj členom SAZ a SAZZP (Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých).
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Športové a vzdelávacie stredisko
Sídlo: Jilemnického ul. č.2, 965 01
Žiar nad Hronom
IČO: 37891766 č. účtu BÚ:2973704353/0200
Ing. Miroslav Rybársky
prezident atletického klubu

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Vangelis – hudobník bez obmedzení
Milovníci kvalitnej hudby iste ocenia podrobný
pohľad do „kuchyne“ klávesového mága a osobitého gréckeho hudobného skladateľa. Program
vás prevedie životom a pestrou hudobnou kariérou jedného z najoriginálnejších a najvplyvnejších umelcov 20. storočia. Program bude uvedený
23. februára o 19.00 hod.
Hrozba z nebies
Nie raz v histórii sa stalo, že Zem bola zasiahnutá
veľkými asteroidmi, zrážka s ktorými znamená pre
ekosystém planéty vážne následky. Aké najznámejšie prípady takýchto udalostí poznáme? Hrozí dnes
planéte Zem bezprostredné nebezpečenstvo? Vieme sa proti prípadnej hrozbe z vesmíru v súčasnosti účinne brániť? Videofilm vo Hviezdnej sále doplní demonštrácia aktuálnej oblohy planetáriom.
Za priaznivého počasia pozorovanie večernej
oblohy ďalekohľadom. Program bude uvedený
24. februára o 18.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

novinka

PREČÍTAJTE SI...

Masáže:
ajurvédskym olejom
trezalkovým olejom

ANTINIKOTÍNOVÁ LIEČBA

Dňa 10.3. a 17.3. v Penzióne na Ul. Dr. Janského
v Žiari nad Hronom poskytujeme antinikotínovú
liečbu. Možnosť objednať sa na tel. č.: 0905 572 914.
MUDr. Palajová, pľúcny lekár

Z pera čitateľa...
Žiarčan v TV Noe
Môj kamarát Janko Kolár má zaujímavý životný
príbeh, s ktorým sa nedávno podelil v živom vysielaní s divákmi českej televízie Noe. O jeho nadprirodzenom vyslobodení z drogovej závislosti
natočil pred necelými dvoma rokmi Michal Hirko
10-minútový dokument, ktorý bol odvysielaný
v relácii pre mladých GOODwillBOY a spolu s ďalšími podobnými príbehmi rôznych ľudí bol vydaný na DVD Bol som mimo. Rovnaký názov má aj
nová relácia televízie, ktorá postupne predstaví
tieto príbehy a ich aktérov v priamom prenose,

0907 354 990

Hodinová masáž!
Príďte a vyskúšajte!

Daniela Bednářová
V kuchyni kremnického baníka
Unikátna knižka vás zavedie do dobovej kremnickej kuchyne v širšom zmysle, zoznámi s jej históriou
od polovice 19. storočia, podáva ucelený pohľad na
banícky dom, jeho kuchyňu, komoru plný voňavých
lahôdok, spôsob bývania, stolovania, stravovanie a
nepísané móresy jeho obyvateľov, cyklus sviatkov a
s nimi spojených domácich obradov, zoznamuje s najdôležitejšími potravinami a pochutinami,
prezrádza cenné rady a tipy na prípravu chutných
baníckych špecialít a podáva vyberanú kolekciu
tradičných receptov, ktoré aj dnes očaria zmysly každého labužníka.

s poskytnutím priestoru pre otázky a reakcie divákov.
Janko vyrastal v slušnej, usporiadanej a materiálne zabezpečenej rodine, bol to zdravý, bystrý a
úplne normálny chalan. Ako každý, aj on chcel žiť
čo najlepšie, túžil nájsť pravdu a správnu cestu.
Hľadal na rôznych miestach a rôznymi spôsobmi,
prijímal lákavé ponuky sveta s cieľom žiť krajší a
bohatší život, ten však zatiaľ ovládla najprv závislosť na hracích automatoch a neskôr ešte zákernejšia závislosť na drogách.
Istý čas sa mu zdalo, že je na správnej ceste.
Dokonca sa mu darilo, otváral sa mu nový svet,
ktorý vyzeral byť naplnením jeho túžob. Pochybnosti prišli až neskôr, keď temná ríša prízrakov,
ktorá sa mu vkradla do mysle, ho dohnala do situácií, v ktorých takmer prišiel o život. Napokon

noviny.ziar.sk

21.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
22.2. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
23.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
24.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
25.2. 13.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
26.2. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
27.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
28.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
29.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

25.2. MUDr. E. Považancová, ProCare, Priemyselná
ul., Žiar nad Hronom (601 30 20)
26.2. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
3.3. MUDr. Lucia Straňáková, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 03 98)
4.3. MUDr. Ingrid Kupcová, Dr. Janského 2, Žiar
nad Hronom (672 22 72)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.
sa rozhodol prijať pomoc, ale ani po vyskúšaní
viacerých metód a liečení sa nedokázal vymaniť
z moci drogy. Keď sa už zdalo, že jeho boj je definitívne prehratý, skúsil v jeden večer dať šancu
Bohu. Na druhý deň ráno začal žiť nový život.
Janko prešiel cestami, na ktoré by sa asi nechcel vydať nikto, no napokon, verím, našiel tú
správnu. Rozhodol sa prijať ponuku živého Boha
a podriadiť svoj život jedinému pánovi, ktorým je
Ježiš Kristus. S ním spoznáva skutočnú lásku, ktorá privádza človeka k pravde a slobode. Dnes má
túžbu pomáhať ľuďom s podobnými problémami, s akými musel kedysi bojovať sám. Tým, ktorí
blúdia v temnotách, chce priniesť svetlo a novú
nádej žiť zmysluplný a plnohodnotný život.
Pavol Antoniak
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PREDAJ

•Predám kombinovaný sporák Gorenje - elektrická rúra s grilom, horáky plynové. Biela farba. Cena:
130 €. Foto pošlem mailom. T: 0905 852 712
3/4
•Predám kuchynskú linku z červeného smreka.
Rozmery: vrch 296 x 60 cm, komora spodok 176
cm, aj s antikorovým drezom a batériou. Skrinky
sú oddeliteľné. Digestor ešte v záruke. Lacno. Cena
dohodou. Foto pošlem mailom. T: 0905 852 712 4/4

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

•Predám terárium vhodné na chov exotických
plazov, prípadne hlodavcov, so zabudovaným
svetlom. Len osobný odber. T: 0907 188 620
6/4
•Predám zachovalú váľandu s úložným priestorom, stolík pod počítač s výsuvnou klávesnicou,
skrinkou a šuplíkom, jednoduchú rohovú sedaciu
súpravu do jedálne a malý jedálenský stôl.
T: 0908 239 785
7/4
•Predám televízor zn. Technik, 1,5-ročný, 55 cm
obrazovka, so zabudovaným DVD. Cena dohodou.
T: 0908 284 662
15/4
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám pozemok v obci Vyhne, vhodný na stavbu rekreačného objektu alebo rodinného domu.
T: 0905 255 386, e-mail: info@axem.sk
9/4
•Predám 1-izbový byt na Etape. Plastové okná,
plávajúca podlaha a výmera 34 m2. Byt sa nachádza
v zateplenom činžiakom dome na 6/8 posch. Patrí
k nemu i pivnica. Byt je voľný - možnosť sa ihneď
nasťahovať. T: 0905 784 119
11/4
•Predám pekný 3-izbový byt s garážou. Kontakt
cez SMS po 16.00 hod. na čísle: 0905 566 547 13/4
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt
s 1 loggiou na Pod vrškoch (dom oproti Tescu).
Slušný vchod a príjemmní susedia. Volať po 17.00
hod.: 0905 577 327
¼
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Kúpim objekt v ZH, vhodný na výrobu a predaj.
Úžitková plocha min. 150 m2. T: 0915 808 190 8/4
AUTO MOTO

•Predám Peugeot 307 1,6 HDi, r. v. 11/2007, strieborná metalíza, najazdených 132 000 km. Cena dohodou. T: 0915 793 431
5/4
ZAMESTNANIE

•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí. U vás alebo u mňa doma. T: 0908 602 032
2/4
SLUŽBY

•Opatrím vaše dieťa/deti vo veku od 1 roka u mňa
doma, alebo u vás celodenne, prípadne podľa vašich požiadaviek. Skúsenosti s opatrovaním detí
mám. Cena dohodou, viac informácií vám poskytnem na tel. čísle: 0911 695 942, alebo e-mailom:
daria.ivanova.kca@gmail.com
10/4
•Kto mi lacno namontuje kuchynskú linku a plávajúcu podlahu? T: 0904 874 987 - po 16.00 hod.
Súrne.
12/4
•Prevádzam vŕtanie dier od 5 mm do 14 mm.
T: 0908 927 448

14/4

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...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
M. Chrásteka, čiastočne zrekonštruovaná. Cena: 21.000
EUR, výmera: 25 m2
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena
14.499 EUR (pôvodná cena: 15.500 EUR), výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, v pôvodnom stave. Cena: 26.000,00 EUR,
výmera: 33 m2
•1-izbový panelový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Chrásteka, v pôvodnom stave. Cena:
20.000,00 EUR, výmera: 35 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa, v pôvodnom stave. Cena: 29.550,00 EUR, výmera:
43 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Duk. hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 29.400,00 EUR,
výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.R. Štefánika, v pôvodnom stave, zachovalý. Cena: 37.900,00
EUR, výmera: 61 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave. Cena:
23.000,00 EUR, výmera: 64 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
36.750,00 EUR, výmera: 64 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom na
sídlisku Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
31.990,00 EUR, (pôvodná cena 39.000,00 EUR), výmera:
67 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena:
36.490,00 EUR, (pôvodná cena 37.800,00 EUR), výmera:
63 m2
•3-izbový panelový byt s balkónom v Hliníku
nad Hronom, centrum obce, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 29.900,00 EUR, (pôvodná cena
33.500,00 EU), výmera: 81 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane zariadenia. Cena: 103.000,00 EUR, výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 57.000,00 EUR, (pôvodná cena 62.000,00 EUR),
výmera: 85 m2
•4-izbový tehlový byt s dvomi loggiami v Žiari nad
Hronom, Ul. Jesenského, kompletne zrekonštruovaný.
Nová cena: 120.000,00 EUR, (pôvodná cena 128.000,00
EUR)výmera: 89 m2

DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, kompletne zrekonštruovaný.
Nová cena: 45.000,00 EUR, (pôvodná cena 71.000,00
EUR), výmera pozemku: 1.056 m2
•RD v Žiari n/ Hronom, v pôvodnom stave pripravený
na rekonštrukciu. Nová cena: 87.560,00 EUR, (pôvodná
cena 103.000,00 EUR), zastavaná plocha: 238 m2, výmera pozemku: 1.964 m2
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.500,00 EUR, (pôvodná cena 178.000,00
EUR), výmera pozemku: 828 m2
•RD v Starej Kremničke, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena 51.450,00 EUR (pôvodná cena: 58.000,00
EUR), výmera pozemku: 817 m2
•RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 69.160,00 EUR, zastavaná plocha: 299 m2, výmera pozemku: 1614 m2
•RD v Kosoríne, novostavba. Nová cena: 125.000,00
EUR, (pôvodná cena: 143.000,00 EUR), zastavaná plocha: 188 m2, výmera pozemku: 1.552 m2
•RD v Župkove, vhodný na chalupu, v pôvodnom stave. Nová cena: 15.250,00 EUR, (pôvodná cena 21.000,00
EUR), zastavaná plocha: 285 m2, výmera pozemku:
697 m2
•RD v Rudne nad Hronom, vhodný na chalupu, v pôvodnom stave. Nová cena: 53.000,00 EUR, (pôvodná
cena 66.388,00 EUR), obytná plocha: 80 m2, výmera
pozemku: 570 m2
POZEMKY:
•stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40,00 EUR /
m2, výmery od 773 m2 do 1.392 m2
•stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská
Hodruša“), siete pri pozemku. Cena: 100.000,00 EUR,
výmera: 2.408 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 178.150,00 EUR, výmera: 5.090 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky),
určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku.
Cena: 33,20 EUR / m2, výmera 77.107 m2
OSTATNÉ:
•chata vo Zvolene, časť Môťová, novostavba. Nová
cena: 75.000,00 EUR, (pôvodná cena 80.000,00 EUR),
zastavaná plocha: 140 m2, výmera pozemku: 836 m2
•záhradná chatka v Bartošovej Lehôtke, v pôvodnom
stave. Cena: 14.300,00 EUR, zastavaná plocha: 32 m2,
výmera pozemku: 501 m2

„Navštívte našu novú webovú stránku“.
Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť? Obráťte sa na nás.
Realitný maklér: Kvetoslava Antalová: 0905/602 942, antalova@reality-service.sk, www.reality-service.sk

Inzerujte v Mestských novinách.
Riadková občianska inzercia zdarma.
noviny.ziar.sk
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Blahoželanie

Dňa 17. februára oslávili 50. výročie manželstva
Rajmund Doletina a
Margita Doletinová,
rod. Kuklová.
Veľa
vzájomného
porozumenia im prajú dcéra Ingrid a syn
Rajmund s manželkou
Karin.
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POĎAKOVANIE

Dotĺklo srdce
drahej mamičky,
odišlo na večnosť spať,
mamička zlatá,
zostaneš s nami
vo večných spomienkach.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste dňa
27. januára 2012 našu drahú mamičku, starkú, babku a prababku
Máriu Kúšikovú
vo veku 91 rokov.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci bolesť zostane
a tiché spomínanie.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste
nášho drahého
Františka Vrtíka
a ktorí sa prejavmi sústrasti a kvetinovými
darmi snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Zároveň ďakujeme Záchrannej zdravotnej
službe pod vedením MUDr. Kmeťovej.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Spomienky sú chvíle,
keď si bola s nami.
Tak veľmi by sme ti chceli
povedať, ako nám chýbaš,
ako sme ťa všetci mali radi...
Dňa 16. februára uplynuli
2 roky od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, stará mama
a manželka
Anna Očovanová.
S láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami, manžel a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Už nevidíš slnko, krásny deň,
na cintoríne snívaš
svoj večný sen.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si späť, zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 23. februára si pripomíname 3. výročie od smutnej chvíle, keď nás náhle navždy
opustila naša drahá mama, stará mama a babička
Judita Kovácsová
vo veku 70 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Spomína dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

Sú slová,
ktoré ti už nikdy nepovieme,
sú chvíle,
na ktoré nikdy nezabudneme,
sú okamihy,
na ktoré stále spomíname.
Dňa 27. februára uplynú 2 roky od chvíle,
keď nás opustil náš manžel, otec a starý otec
Jozef Kurať.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a vnúčatá Lenka, Paťko, Christián a Tobiasko.

Dňa 29. februára uplynú
4 roky od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
Ján Mutkovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Spomína manželka, syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 19. februára uplynul
1 rok od chvíle, keď nás opustil náš drahý
Jozef Lovčičan
zo Šášovského Podhradia.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA

Srdce láskavé prestalo biť,
nebolo súdené,
aby mohol žiť.
Čas plynie, život ide v diaľ,
nám zostane
len spomienka a žiaľ.
Dňa 24. februára si pripomíname 1. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý
Jaroslav Mandák.
S láskou na teba spomína manželka, deti,
vnúčatá a celá rodina.

SPOMIENKA

Dňa 4. marca si pripomíname 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša drahá
Emília Minková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
Spomína manžel, dcéra, syn a vnúčatá.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 8. februára sme si pripomenuli 1. výročie od chvíle,
keď nás navždy opustila naša
milovaná mamička a babička
Mária Opialová.
S láskou spomína dcéra a synovia s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky
na teba zostávajú...
Dňa 20. februára uplynulo
smutných päť rokov od chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý manžel,
otec a starý otec
Henrich Obertáš
zo Žiaru nad Hronom.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Manželka Jozefa a dcéra Jozefína s rodinou.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci bolesť zostane
na tiché spomínanie.
Dňa 28. januára sme si pripomenuli 4. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil môj manžel, otec, starý otec a prastarý otec
Július Štyri.
S úctou a láskou spomína manželka a synovia s rodinami.

noviny.ziar.sk

Žiarila z teba láska a dobrota,
chýbať nám budeš
do konca života.
Aj keď už nie si s nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 20. februára uplynulo 26 rokov
od smutnej chvíle, keď nás náhle a navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Ľudovít Kováč.
S úctou a láskou si na neho spomínajú manželka, syn a vnučka.
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PUBLICISTIKA/INZERCIA

Povojnové obdobie v histórii Rómov

Politický, sociálny a národnostný útlak podnecoval antifašistické hnutie, ktoré koncom vojny prerástlo do SNP,
kde na strane partizánov bojovali aj Rómovia.
Po skončení druhej svetovej vojny nastalo významné
presídľovanie Rómov zo Slovenska do českých krajín, kde
nachádzali nielen prácu, ale i možnosť lepšieho bývania než
v rómskych osadách. Počas niekoľkých rokov sa takto presídlilo vyše 15 tisíc ľudí. Keďže českí Rómovia sa z nacistických
koncentračných táborov väčšinou nevrátili, (boli v drvivej
väčšine zavraždení v koncentračných táboroch) prevažná časť Rómov žijúcich dnes v Českej republike pochádza
zo Slovenska. Štátne orgány v povojnovom období odmietli
k Rómom pristupovať ako k osobitnej národnosti. Domnievali sa, že svoju zaostalosť môžu Rómovia prekonať iba tak,
že sa vzdajú svojho doterajšieho života a čo najviac sa prispôsobia väčšinovému obyvateľstvu – majorite. Znamenalo
to, že nemali zakladať rómske folklórne súbory, mládežnícke
alebo športové kluby, v školách sa nesmeli spievať rómske
piesne, nesmeli vychádzať rómske knihy a časopisy, v televízii
nesmeli vysielať rómske večerníčky. Nepoužívalo sa ani označenie Rómovia alebo Cigáni, ale „občania cigánskeho pôvodu“. Úsilie štátu sa zameralo najmä na riešenie bývania, zamestnanosti a školskej dochádzky. Aj dobre mienené zámery
boli presadzované neodborne, necitlivo, viac-menej násilím.
Takým bolo aj usadzovanie dovtedy kočovných - olašských
Rómov: vtedajší politici dospeli k presvedčeniu, že bývanie
v domoch je lepšie ako kočovanie. Bez toho, aby sa na to spýtali tých, ktorých sa to najviac týkalo, vydali v roku 1958 zákon, na základe ktorého ich vo februári nasledujúceho roka
„usadili“ tak, že im pobrali kone a kolesá od vozov. Podobným spôsobom neskôr „riešili“ i bývanie Rómov: do nových
panelových bytoviek sťahovali zaostalé rómske rodiny, ktoré
nedokázali v nových podmienkach žiť, mnohé rodiny proti
ich vôli prevážali do českých okresov, kde sa mali natrvalo
usadiť. Pretože títo Rómovia sa cítili na novom pridelenom
mieste osamotení, odtrhnutí od svojich príbuzných, začali sa
vracať do svojich pôvodných osád. Politici a vládne orgány
v tých rokoch nemali snahu spoznávať rómsku kultúru, mentalitu, ich predstavy o živote, neustále ich nútili žiť tak, ako
oni sami určili za vyhovujúce a politickými rozhodnutiami
chceli dosiahnuť násilnú asimiláciu Rómov, ktorých ani nepočítali ako národnostnú menšinu, ale ako sociálnu (alebo
skôr asociálnu) skupinu obyvateľstva. Čo spôsobovalo a spôsobuje problémy v spolužití s majoritou až do súčasnosti.
Rovnaký prístup sa využíval i pri programe vzdelávania
rómskych detí: vydávali sa rôzne opatrenia, ktoré nútili rómskych rodičov, aby posielali svoje deti do školy. A tak sa stalo, že mnohé rómske mamičky nepochopili, že vzdelanie je
pre ich deti potrebné, školskú dochádzku považovali
za trápenie svojich detí. Vládne orgány sa nesnažili spoznávať Rómov, ich názory a predstavy o živote, ale vnucovali im

to, čo sami považovali za dobré a vynakladali na to nemalé finančné prostriedky. Za to, že tieto opatrenia boli často
málo úspešné, vinili opäť Rómov. Avšak nemožno povedať,
že úsilie štátu bolo úplne bezvýsledné: mnohým Rómom sa
podarilo vymaniť sa zo zaostalého spôsobu života, získať odbornú kvalifikáciu, vyriešiť svoj bytový problém. Mnohí si začali hľadať nové miesto v spoločnosti. Toto obdobie však nebolo pre Rómov len negatívne. Snaha o začlenenie priniesla
so sebou aj pozitíva. Rómovia sa vymanili zo zastaraného
spôsobu života, vlastnou vôľou a aktivitou podporenou
zo strany štátu nadobudli odborné vzdelanie, svojpomocne
sa postarali o svoje bývanie. Stavali si domy, ktoré boli v integrovaných štvrtiach spolu s majoritou. Nejeden Róm si našiel svoje miesto v spoločnosti, prišli prvé výsledky v podobe
vysokoškolsky vzdelaných Rómov. Tieto pozitíva boli však len
čiastočné, pretože veľakrát sa napriek deklarovanému postoju k Rómom vtedajšia vláda správala necitlivo ba v mnohých
prípadoch až násilne.
Odhaduje sa, že po roku 1945 ostalo v českých krajinách
z pôvodných českých a moravských Rómov asi 1000 ľudí.
Pritom v roku 1947 napočítali 16 752 Rómov, čo bol dôsledok prvej vlny presídľovania zo Slovenska. V tomto období
išlo najmä o dosídľovanie vyľudneného českého pohraničia:
Rómovia sa zamestnávali predovšetkým v horských pasienkových družstvách, neskôr v štátnych majetkoch a lesných
závodoch. Prácu nachádzali aj pri obnove vojnou poškodeného hospodárstva - pri stavbe ciest, rekonštrukciách fabrík. Za druhú etapu migrácie Rómov do Čiech, na Moravu a
Sliezsko môžeme považovať 50. roky, kedy odchádzali - často v dôsledku organizovaných náborov - do priemyselných
centier severozápadných Čiech, do Kladna, Tachova, Českého Krumlova a na Ostravsko. Zo zaostalých slovenských osád
odchádzali tí najschopnejší a najvytrvalejší. Časť z nich pracovala iba sezónne a na zimu sa vracala ku svojim rodinám
na Slovensko, mnohí však dostali pridelené podnikové byty,
doviedli si svoje rodiny a usadili sa tam natrvalo. Problémy
často spôsoboval náhly prechod na úplne iný spôsob života: v zaostalých osadách žili často „zo dňa na deň“, nevedeli
hospodáriť so zarobenými finančnými prostriedkami, neboli
zvyknutí platiť nájomné, poplatky za elektrinu, vodu, plyn...
S touto novou realitou sa mnohí nevedeli vyrovnať.
V roku 1965 vydala Vláda ČSSR uznesenie, v ktorom vytýčila koncepciu rozptylu a systematického odsunu rómskeho
obyvateľstva do iných častí republiky. V rámci vypracovaných
„Zásad pre organizovanie rozptylu a presunu“ boli určené
„družobné kraje“, ktoré mali prijať Rómov zo Slovenska.
V rokoch 1965-1968 sa problematikou Rómov zaoberal
„Vládny výbor pre otázky cigánskych obyvateľov“. V roku
1969 vznikla pri slovenskom Ministerstve práce a sociálnych
vecí „Komisia vlády pre otázky cigánskych obyvateľov“. Svoju
činnosť zameriavala na riešenie problémov zamestnanosti,
bývania, výchovy mládeže a obmedzovania kriminality. Komisia vlády, okresné komisie a celá sieť terénnych pracovníkov boli v roku 1991 zrušené. Zlikvidoval sa tak významný
prostriedok vzájomnej komunikácie medzi štátnymi orgánmi a rómskym obyvateľstvom.
(Spracovala Adriana Šarköziová,
zdroj: Rómsky dejepis + internet)

prevádzka: Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•1-izb., OV, Ul. Bystrická, Kremnica, 20.000,- € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, nadštandardne prerobený, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 22.000,- € / 662.772,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, veľmi pekný, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 27.000,- € / 813.402,00 Sk
•2-izb., OV, Ul. M.R.Štefánika, ZH, 29.000,- € / 873.654,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Hviezdoslavova, ZH, 33.000,- € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Sládkovičova, ZH, 33.000,- € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, Hliník nad Hronom, 38.000,- € / 1.144.788,- Sk + dohoda
•3-izb., OV, v štvorbytovke, s 2-garážou a záhradou, Stará Kremnička, 35.000,- € / 1.054.410,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Hviezdoslavova, ZH, 43.100,- € / 1.298.430,60 Sk
•3-izb., tehl. byt v OV, kompletne prerobený, Ul. Š. Moysesa, ZH, 43.000,- € / 1.295.418,- Sk
•4-izb., OV, kompletne prerobený, Ul. Tajovského, ZH, 60.000,- € / 1.807.560,- Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500,- € / 979.095,- Sk
•RD, Sklené Teplice, 69.000,- € / 2.078.694,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000,- € / 2.711.340,- Sk
•orná pôda o výmere 4 ha, okolie ZH, 0,30 € / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 10 ha, pri hlavnej ceste, Hliník nad Hronom, 5,- € / 150,63 Sk / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 6,- € / 180,76 Sk / m2 + dohoda
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 6.500,- € / 195.819,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11,- € / 331,39 Sk / m2
•obchodno-kancelársky priestor (dvoj kancelária), Banská Bystrica
•budova s kancelárskymi + dielenskými priestormi v areáli ZSNP, Žiar nad Hronom, 140.000,- € / 4.217.640,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička, 266.000,- € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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Reportáže mestskej televízie ATV
už aj na internete.

www.tvziar.tv
HĽADÁM DOMOV
ÁRON

Áron je priateľský, hravý,
zbožňuje ľudskú spoločnosť. Je odčervený a čipovaný a má už za sebou prvé
vakcíny. Podľa odhadu veterinára bude mať v dospelosti cca 15 – 20 kg.
ROCCO

Rocco je mladý 1,5-ročný kríženec nemeckého
ovčiaka. Má peknú stavbu tela, dosť zmohutnel.
Je vhodný aj ako strážny
pes. S inými psami sa
znáša celkom dobre. Najviac by sa hodil k rodinnému domu, ktorý by
určite rád postrážil. Je očkovaný, odčervený,
čipovaný a kastrovaný.
ŠTOPLÍK

Štoplík je aktívne šteniatko, ale je aj veľmi
prítulný. Je zvyknutý na
spoločnosť iných psíkov,
je veľmi hravý a šikovný,
vhodný do bytu alebo do
rodinného domu s celoročným prístupom do vnútra, keďže bude malého vzrastu. Podmienkou adopcie je kastrácia
psíka na náklady nového majiteľa (do roka).
EMIR

Emir sa túlal ulicami. Je
to labrador v zlom výživovom stave. Veľmi by mu
prospel nový domov alebo aspoň „dočaska“, kde
by sa postavil na nohy.
CHILLA

Do útulku pribudla aj
táto krásna sučka nemeckého ovčiaka. Je mladá,
ale je už po šteniatkach.
Zatiaľ je trošku bojazlivá.
Pred odchodom do nového domova bude kastrovaná, očkovaná, čipovaná
a odčervená. Pravdepodobne nevidí na jedno
očko.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737.

Spravodajstvo 0917 359 492
Reklama 0917 985 855
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Európsky šampionát v karate
KARATE

V sobotu a v nedeľu 11. a 12. februára sa uskutočnili Majstrovstvá Európy v Azerbajdžane,
na ktorých mal žiarsky karate klub svojich odchovancov. Jedného terajšie člena Rasťa Štyriaka, trénujúceho v Hornej Ždani, pre ktorého to
bolo prvé vystúpenie na takomto šampionáte
a Dominiku Tatárovú, ktorá v súčasnosti končí štúdium na športovom gymnáziu v Banskej
Bystrici a preteká za domáci klub CMK Banská
Bystrica.
Dominika je už skúsená reprezentantka, ktorá
už má na svojom konte aj dva tituly vicemajsterky
Európy a je aj dvojnásobnou majsterkou sveta organizácie WTKA.
Reprezentácia odlietala do Baku už v pondelok
6. februára z Viedenského letiska, aby sa pretekári
aklimatizovali. Pretekári mali aspoň možnosť spoznať lepšie túto pre nás exotickú krajinu. Rasťovi
utkveli najviac dva paradoxy. Ako nám povedal:
,,Na letisku sa fajčilo absolútne všade a všetci. Tí hádam chodia spať aj s cigaretami!“ Najväčší rozdiel
bol však v doprave – 10 km išli autobusom hodinu
a pol. Na križovatkách žiadne semafory a žiadne
pravidlá. Z dvoch dvojprúdových ciest, kde dva
pruhy idú jedným smerom a dva opačným si jednoducho spravili štyri jedným smerom. Policajti
pozreli, nasadli do auta a odišli nevedno kam.

Samotný šampionát prebiehal vo veľkom kongresovom centre a organizačne bol spravený
na vysokej úrovni, ako sa na túto akciu patrí. V sobotu nastúpil do zápasov o medailu Rasťo. Hneď
v prvom kole ho čakal ťažký súper z Bosny. Bosniak
ho minulý mesiac porazil vo finále na Ljubljana
open, tak to bola pre Rasťa veľká výzva. Výzvu zvládol na jednotku a svojho súpera zdolal. V druhom
kole ho čakal pretekár z Írska, ktorého takticky nezvládol. Škoda, Ír nakoniec skončil na treťom mieste. Rasťa mrzí prehra, ale zároveň ho aj motivovala
a po návrate z Azerbajdžanu sa vrhol na tréningový
proces.
Dominika Tatárová nastúpila do súbojov o medailu v nedeľu. Keďže na predošlých dvoch ME
našla premožiteľku až vo finále, išla s medailovou
ambíciou. Rozlosovanie jej neprialo a na jej strane
pavúka boli samé silne súperky. V druhom kole ju
dokonca čakala minuloročná finálová premožiteľka z Francúzka a súčasne majsterka sveta. Tento
rok však Dominika nezaváhala a s prehľadom sa
prebojovala až do večerného finále, kde ju čakala
zápasníčka z Rakúska. Hoci sme Dominike držali
palce a priali na tretí pokus konečne zlatú medailu,
osud bol opäť proti. Dominika si teda po tretíkrát
odniesla z ME striebornú medailu.
Celkový dojem z ME je viac než dobrý. Rasťo ne-

dosiahol medailový úspech, no ukázal, že je v ňom
veľký potenciál. Reprezentační tréneri si pochvaľujú jeho talent a hlavne snahu. Dominika opäť potvrdila svoj výnimočný talent a hádam na budúci
rok už získa zlato. Touto cestou sa chcem poďakovať dobrým ľuďom, ktorý poskytli sponzorsky
financie, bez ktorých by si Rasťo nemohol zmerať
svoje sily s najlepšími zápasníkmi zo starého kontinentu. Je veľká škoda, že žiarske karate je stále
aj napriek dlhoročným vynikajúcim výsledkom finančne podhodnotené. Aj napriek tomu, že tréneri
pracujú v klube bez finančných nárokov, je väčšina
nákladov na talentovaných deťoch. Aj tento rok sa
uchádzame o 2% z vašich daní, bez ktorých by sme
ako klub museli zaniknúť. Bližšie informácie, ako
nám môžete prispieť, nájdete na našej web stránke
www.karatezh.sk.
Radovan Černák, tréner

Karatisti pokračujú v úspechoch
KARATE

Sezóna sa pre našich karatistov z MŠK Žiar
nad Hronom začína postupne rozbiehať. Prvá
tohtoročná medzinárodná súťaž nás čakala
v Košiciach, kde sa na Memoriáli Michala Bozogáňa stretlo vyše 300 pretekárov zo Slovenska,
Ukrajiny, Maďarska, Rumunska, Poľska a Bieloruska.
Súťaž každoročne stúpa na kvalite a presadiť sa
v takejto konkurencii je čoraz ťažšie. Naši skúsení
pretekári však už nemajú rešpekt pred zahraničnými súpermi a podarilo sa im medailovo presadiť aj
na tomto turnaji. V kategórii starších žiačok si bronzovú medailu vybojovala Nina Jelžová. V mladších
dorastenkách si taký istý kov vybojovala Martina
Tatárová. Tretiu bronzovú medailu do zbierky pridal Rastislav Štyriak, pre ktorého toto bola posledná súťaž pred štartom na Majstrovstvách Európy.
Ďalšou súťažou, kde sa nám podarilo bodovať,
bol Stredoslovenský pohár mládeže, ktorý bol
pre seniorskú vekovú kategóriu aj Majstrovstvami
stredoslovenského zväzu karate, čiže seniorom

išlo o vybojovanie si postupu na Majstrovstvá republiky. Súťaž sa konala 5. februára vo Zvolene a
zúčastnilo sa na nej vyše 300 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Ukrajiny. Keďže Zvolen nie
je tak ďaleko, na turnaj sme vyrazili s početnejšou
výpravou, kde sme dali priestor aj menej skúseným
pretekárom, respektíve začínajúcim pretekárom.
V súborných cvičeniach kata sa nám nepodarilo
medailovo presadiť, ale v športovom zápase kumite sme si vybojovali 7 medailí.
V detských kategóriách do 7 rokov v našich farbách nastúpil Adam Dolnický, trénujúci v Hornej
Ždani. Pre Adama to bola prvá súťaž a hneď sa mu
podarilo vybojovať bronzovú medailu.
V žiackych kategóriách nás najlepšie reprezentovala Nina Jelžová, ktorá nenašla premožiteľku a
z turnaja si odniesla zlato. K medaile sa dopracovala
aj Natália Rajčanová, ktorá po zaváhaní v semifinále
nakoniec skončila s bronzom. V dorasteneckých kategóriách sa nám tiež darilo. V kategórii nad 50 kg
sa finále nieslo v žiarskych farbách, keď sa do neho
prebojovali naše pretekárky – Karolína Pivarčiová
a Martina Tatárová. Zlato si nakoniec vybojovala
Martina. V kategórii do 50 kg štartovala Dominika
Veisová, ktorá si vybojovala bronz. V seniorských
kategóriách sme konečne mali po rokoch zastúpenie aj my, keď sa rozhodla štartovať na súťaži Diana
Hoghová, ktorá tento školský rok nastúpila na vysokú škole v Brne a na karate jej ostáva čas, len keď
príde domov. Diana však ukázala, že naučené veci
len tak rýchlo nezabudne a postupne sa prebojovala až do finále. Tu už na svoju súperku nestačila,
no jej výkon bol chvályhodný a strieborná medaila
nás potešila. Ostatným pretekárom z našej výpravy

noviny.ziar.sk

sa nepodarilo prebojovať až k medailám, ale hlavne
výkony začiatočníkov Marka Kováča a Zdenka Vanku stoja za uznanie.
Všetkým pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu, rodičom za dopravu na súťaž, ZŠ na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom a ZŠ v Hornej
Ždani za vytvorenie podmienok na trénovanie.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner
www.karatezh.sk
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Žiarčan okúsil účasť v Corgoň lige aj v reprezentácii
FUTBAL

Rodák zo Žiaru nad Hronom, futbalový útočník Ľubomír Urgela, obliekal donedávna dres
druholigového MFK Dubnica. Minulú sezónu
hral s týmto klubom v 1. Corgoň lige. Jeho futbalové začiatky sa však viažu k nášmu mestu.
Futbal začal hrávať ešte ako predškolák na dvore
pred žiarskym panelákom. „Bola tam dostatočne
veľká trávnatá plocha a bránky boli dva stromy,
resp. lampy. Kopával som si loptu o garáže spolu
s mojím bratom,“ spomína 22-ročný Ľubo. Na jeho
prvý tréning ho doviezol otec. Pozeral sa však iba
chvíľu spoza plota, a potom odišiel domov, pretože, ako hovorí, tréner veľmi kričal. Prípravku vtedy
trénoval Štefan Veľký. Netrvalo však dlho, Ľubo sa
osmelil a skúsil to s loptou na futbalovom ihrisku.
Jeho prvé futbalové začiatky sa začali, pochopiteľne, v Žiari. Prvým trénerom mu bol práve Štefan
Veľký. „Do 5. ročníka ma trénoval Peter Nemec. Keď
som mal nastúpiť do piateho ročníka, musel som
sa rozhodnúť medzi matematickou triedou alebo
osemročným gymnáziom. Na poslednú chvíľu pribudla ešte jedna možnosť – športová trieda so zameraním na futbal na „Jednotke“. Oslovil ma Miloš
Foltán, ktorý v tom čase rozbiehal projekty športových tried v základných školách. Neváhal som ani
sekundu. Pán Foltán bol neskôr mojím triednym
učiteľom a trénerom zároveň. Základy futbalovej
abecedy mi vtĺkal a futbalovo ma vychovával až
do 16-tich rokov. Vďačím mu za veľa.“
V 15-tich rokoch odohral Ľubo svoj prvý medzištátny zápas proti Poľsku za Slovensko U-15
pod vedením trénera Poláka. Ako 16-ročného ho
kúpila vtedy Corgoňligová Dubnica nad Váhom.
„V Žiari som nastúpil na gymnázium, ale bol som
tam iba prvý polrok a už som sa musel sťahovať
za futbalom do Dubnice, kde som však tiež navštevoval gymnázium. Počas pôsobenia v Dubnici
som sa pod vedením Ľubomíra Moravčíka dostal
do reprezentácie U-17, s ktorou som absolvoval neúspešnú kvalifikáciu na ME v tejto vekovej kategórii, hrali sme proti Taliansku, Ukrajine a Česku.“
V Dubnici pôsobil v dorasteneckých kategóriách,
kde ho trénovali tréneri Peter Nemečkay (súčasný
tréner A-mužstva teraz II. ligovej Dubnice), Jozef
Kamenčík a Miloš Šupák. Dubnica bola známa tým,
že dávala príležitosti mladým hráčom v Corgoňlige
a v tom čase, ročník 2007/2008, strieľal Ľubo v doraste góly, kedy si ho vybral tréner A-mužstva, aby
sa ukázal.
„Tréner Juraj Bútora mi dal možnosť v posledných
dvoch kolách Corgoňligy. Prvý ligový štart som mal
proti MŠK Žilina. Nastúpil som na 20 minút, chlap-

ci zo Žiliny mi spravili kolotoč zadarmo,“ spomína
dnes s úsmevom a dodáva: „Druhý ligový štart som
mal o týždeň neskôr proti vtedy už majstrovi Slovenska Artmedii Petržalka. To som si zahral z chuti,
za čo ma tréner po zápase aj pochválil. Najkrajšie
časy v Dubnici som však zažil za pôsobenia trénera
Ľubomíra Nosického (súčasný tréner MŠK Žilina),
keď nás ako starších dorastencov doviedol k titulu
majstrov Slovenska v ročníku 2008/2009.“
Deň profesionálneho futbalistu
Život profesionálnych športovcov je mnohokrát
o odopieraní a odriekaní si pre nás nešportovcov
bežných vecí. „Keď je zápas v sobotu, tak deň pred
tým ide celé mužstvo na predzápasové sústredenie.
V deň zápasu ide celé družstvo na spoločný ľahký
obed. Po obede si poniektorí vychutnávajú kávu
a niektorí len tak odpočívajú v kabíne a pripravujú sa na zápas. Asi tak dve hodiny pred zápasom
príde tréner, rozpráva taktiku a snaží sa vyburcovať
hráčov. Nechýba, samozrejme, ani rozcvička,“ približuje deň zápasu Ľubo. Tréningy sú, samozrejme,
každý deň v týždni. V utorok alebo v stredu dokonca vždy dva. Po sobotňajšom zápase a v nedeľu absolvujú futbalisti tzv. výklus a regenerujú sa.
„Tréningy závisia od toho, či je zimná, príp. letná
príprava, alebo je hlavné obdobie. Na Slovensku
je súťaž rozdelená na jesennú časť a jarnú časť.
V zime počas Vianoc vždy dostávame tréningové
plány, chodievame behať a do posilňovne. Aby sme

Ľubo (vpravo) počas rozcvičky s dobrým
priateľom, Srbom Srdjanom Grabežom.
na zimnú prípravu do klubu prišli už predpripravení a bez kíl navyše. Ak by sme mali nejaké to kilo
navyše, stihne nás finančný postih, takže chalani
si musia strážiť váhu ako modelky. Zimná príprava
v Dubnici je vždy náročná. Niekedy som mal pocit,

že sa nepripravujem na
jarnú časť sezóny, ale na
atletický most,“ priznáva
Ľubo.
Keď Dubnica hrala
o Corgoňligovú existenciu, vtedajší tréner Peter
Gergely sa rozhodol, že
Ľuba pošle na polročné
hosťovanie do Rimavskej
S bratrancom Soboty. V tom čase sa
Miškom Sučákom. Dubnica posilnila o starších a skúsených hráčov,
ktorí jej mali pomôcť pri
záchranárskych prácach, a tak niektorých mladých
hráčov posielali na hosťovania do nižších súťaží.
„Medzi nimi som bol aj ja. A tak som sa na polroka
presťahoval do Rimavskej Soboty, kde som prežil
krásny polrok. Vytvorila sa tam super partia a skončili sme na druhom mieste za Trenčínom, ktorý zaslúžene postúpil do Corgoň ligy. Po mojom účinkovaní
v Rimavskej Sobote som sa vrátil späť do Dubnice a pripravoval som sa na nový ročník, teraz už
II. ligy. Lenže po asi troch mesiacoch môjho pobytu
v Dubnici sme sa s predstaviteľmi klubu dohodli
na rozviazaní zmluvy a odvtedy som voľným hráčom. Momentálne si hľadám angažmán.“
Snom Ľuba je zahrať si v Španielsku alebo Taliansku
Z domácej ligy sa Ľubovi páči MŠK Žilina, kde
pôsobí ďalší rodák zo Žiaru, nádejný Milan Škriniar.
Zo zahraničia je FC Barcelona. Ako väčšinu z nás, aj
Ľuba vpred poháňajú predovšetkým futbalové vzory, i keď, ako priznáva, najväčším životným vzorom
sú pre neho rodičia. „Z našej ligy sa mi kedysi páčila
hra Sama Slováka. Zo zahraničných klubov sa mi
páči SSC Neapol, v ktorom hrá náš Marek Hamšík.
Z tohto klubu sa mi však páči útočník Edinson Cavani, ktorý hrá na rovnakom poste ako ja. Z anglickej
ligy obdivujem Drogbu, Torresa či Dimitara Berbatova. Je ich viac. Každý má niečo do seba.“ Najviac
času zaberá Ľubovi, pochopiteľne, futbal. Keď však
nešportuje, snaží sa byť čo najviac s rodinou – rodičmi a bratom a s priateľkou Lenkou. V súčasnosti
študuje Ľubo na vysokej škole so zameraním kondičný tréner. Sleduje však aj žiarsky futbal. „Za Žiar
hrá môj bratranec Jakub Cvejkuš, s ktorým si často
telefonujeme a rozprávame sa o zápasoch Žiarčanov. Nedávno som si dokonca zahral aj žiarsku zimnú miniligu za FC Sršne.“ Futbalovým snom Ľuba je
okúsiť hru v Španielsku alebo Taliansku.
(li)

Stredoslovenské majstrovstvá
VOLEJBAL STARŠIE ŽIAČKY

15. kolo: MŠK Žiar nad Hronom – Považská
Bystrica 1:1
V sobotu 11. februára odohrali staršie žiačky
volejbalový dvojzápas so súperkami z Považskej Bystrice. Pomer v nadpise nezodpovedá
celkom výsledku, pretože vyhrali sme po tuhom
boji 3:1, ale v druhom sme „hladko“ prehrali 0:3.
Druhý zápas bol v rytme a režime, na ktorý „šomreme“ takmer po každom kole. Radšej sa budeme
venovať víťaznému zápasu. Hrali sme prevažne

s prvou zostavou s minimálnymi striedaniami.
Výhru sme získali najmä tým, že sme urobili konečne menej nevynútených chýb ako súper. Chvíľami sa na našu hru dalo celkom dobre pozerať,
chvíľami sme skĺzli do starých zlozvykov. Ale, ako
sa hovorí, história si pamätá len víťazstvo. Veľmi
sme chceli, aby sme dokázali aj v ďalších kolách
udržať stúpajúcu kvalitu. Z posledných 6 zápasov, sme boli 1-krát úspešný, 1 zápas sme prehrali
smoliarsky 2:3, 1 zápas proti Prievidzi bol chvíľami
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na vážkach, aj keď tomu výsledok nenasvedčuje a
3 zápasy sme tradične „pukli“. Rád to posudzujem
ako zlepšenie.
Zostava: Žužu Drienková, Zuzka Hriňová, Baja
Hrončeková, Katka Krajčiová, Lenka Kráľová, Kikuš
Kružlicová, Terka Rihová, Baška Romancová, Kaja
Silná, Kika Smutková, Alice Talánová, Nona Uhrovičová, Vewa Wagingerová, Ema Zorkóczyová a
pri zápise Domča Kubincová.
Andrea Kosorinská a Ján Odzgan, tréneri
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V západoslovenskom dvojkole basketbalisti s dvomi prehrami
BASKETBAL MUŽI 1. LIGA VÝCHOD
BK AŠK Slávia Trnava – MŠK BK Žiar nad Hronom 84:47
Strelci: Jány 22 (4 trojky), Daubner 11, Vája 8, Majerčák 6.
MŠK Iskra Petržalka – MŠK BK Žiar nad Hronom
93:47
Strelci: Jány 18 (4 trojky), Majerčák 13, Vája 6,
Daubner 4, Štefanec 1.

Prvé západoslovenské dvojkolo basketbalistom
MŠK BK Žiar nad Hronom vôbec nevyšiel. Obaja
súperi Slávia Trnava a Iskra Petržalka Bratislava boli
nad ich sily a utrpeli vysoké prehry. Pod vysoké víťazstva žiarskych súperov sa podpísala hlavne strelecká nemohúcnosť a následné protiútoky súperov.
Úspešným zakončovaním jednoduchých striel z malej vzdialenosti spôsoboval rýchle narastanie skóre a

na strane Žiarčanov neriešiteľný problém v obrane.
V útoku sa strelecky dokázal presadiť iba rozohrávač Róbert Jány, ktorý dovedna v oboch zápasoch
zaznamenal 40 bodov a hoci výhodných streleckých
pozícii mali aj ďalší hráči žiarskeho družstva
Neúrekom, nedokázali nájsť dostatok pokoja a odvahy v zakončení, a tak sa stalo, že boli strelecky neúspešní.
Tibor Jány, tréner

Proti Bystrici v oboch zápasoch víťazne
BASKETBAL MLADŠÍ MINIŽIACI
BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica
73:8
Strelci: Horváth 18, Bača 16, Kotlárik 8, Novák,
Krajčovič, Ihring, Dekýš po 6, Golebiowski 3, Kucej a
Grochal po 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica
86:8

Strelci: Horváth 20, Krajčovič 17, Bača 12, Olajec
10, Novák, Kucej po 8, Ihring 4, Dekýš 3, Šonkol, Golebiowski po 2.
Obidva zápasy sa od prvých sekúnd niesli pod
taktovkou žiarskych minibasketbalistov. Súpera
z Banskej Bystrice predčili vo všetkých herných činnostiach. Na vysokom víťazstve sa v prvom rade pod-

písala veľmi dobrá obrana a kolektívny výkon v útoku. Vychádzali nám nacvičené signály, po ktorých sa
hráči bez problémov dokázali bodovo presadiť.
Rýchla a nápaditá hra sa páčila aj divákom, ktorí
prišli povzbudiť Žiarčanov. Do zápasov nastúpili
všetci hráči, z ktorých väčšina aj bodovala.
J. Horváth, tréner

Stredoslovenský pohár – spojené družstvo kadetov a starších žiakov
BASKETBAL KADETI A STARŠÍ ŽIACI
1. zápas: TJ Slávia Medik – MŠK BK Žiar nad Hronom 38:88
Strelci: Štefanča 17, Šouc 14, Kašša, Košťál 12,
Obert 7, Mokroš, Skladan 6, Valo, Supuka, Krajči 4.
2. zápas: TJ Slávia Medik – MŠK BK Žiar nad Hronom 39:90
Strelci: Košťál 21, Kašša 14, Štefanča 13, Obert 10,
Supuka 8, Mokroš 5, Skladan, Valo, Šouc, Piatrik, Páleník 4.
Naši kadeti zohrali ďalšie dva majstrovské zápasy

s Martinom.
Do zápasu sme vstúpili so sebavedomím a s tým,
že ideme vyhrať. To sa nám aj podarilo, no konečný
výsledok nie je všetko. V priebehu zápasu sme skúšali aj nacvičené akcie, bolo ich však dosť málo, dávali
sme hlavne body z rýchleho protiútoku. Mohlo by
ich byť viac, keby sme sa netrápili s našimi prihrávkami a spracovaním lopty. Tento problém nás trápi
skoro každý zápas.
Obidva zápasy sa niesli v tom istom smere, kedy

sme strácali lopty a jasné koše z blízkej vzdialenosti sme nepremieňali. V konečnom dôsledku nám to
nevadilo, lebo súper bol veľmi slabý. No ak budeme
takto hrať aj proti iným súperom, ktorí budú na inej
úrovni, zápasy budeme prehrávať jeden za druhým.
Tento zápas nám ukázal, že sme ešte stále nedozreli
na to, aby sme mohli hrať vo vyššej súťaži a máme
stále čo zlepšovať.
Eduard Frický, tréner

Povinné víťazstvá
14. kolo: MŠK Žiar nad Hronom – TJŠK VK Krupina B 3:1/3:1
Prvú februárovú nedeľu hostili naše mladšie žiačky súperky z posledného miesta tabuľky, ktorým sa
v súťaži ešte nepodarilo vyhrať. Napriek tomu hral
súper odhodlane a miestami to vyzeralo, že tým
posledným družstvom sú naše dievčatá. Víťazstvá
v obidvoch zápasoch boli doslova „vydreté“, hráčky
stále vyrábali množstvo vlastných chýb, nerešpektovali pokyny tréneriek, neboli vtiahnuté do hry.
Niekedy naša hra vyzerala tak, že vôbec netrénujeme a stretávame sa až na zápasoch. Výnimkou boli
dve – tri hráčky, ktoré svojou bojovnosťou dokázali

VOLEJBAL – MLADŠIE ŽIAČKY
dotiahnuť zápasy do víťazného konca. Pri počte hráčok 12 je to však stále málo, a tak sme zaslúžene na
predposlednom mieste v tabuľke.
Zostava MŠK: Nika Antalová, Domča Kartíková,
Vaneska Kazárová, Vany Krajčiová, Daška Krčová,
Kikuš Kružlicová, Baja Kupčiová, Terka Rihová, Naty
Rusnáková, Natálka Šedivcová, Veva Šestáková, Ivka
Zošiaková.
MLADŠIE ŽIAČKY SI PRIPÍSALI PÄŤ BODOV
DO TABUĽKY
15. kolo: MŠK Žiar nad Hronom – TJ Slávia TU
Zvolen 3:2/3:1

Žiarske volejbalové mladšie žiačky hostili súperky
zo Zvolena. Po jesennej dvojnásobnej prehre mali
súperkám čo oplácať. Podarilo sa.
V obidvoch zápasoch naše dievčatá zvíťazili, aj keď
výhra nebola hladká. Húževnaté a pohyblivé dievčatá zo Zvolena nás poriadne potrápili.
Zostava MŠK: Vaneska Kazárová, Vany Krajčiová,
Kikuš Kružlicová (kapitánka), Baja Kupčiová, Aďa
Mekíšová, Emča Petlušová, Terka Rihová, Baška Romancová, Naty Rusnáková, Veva Šestáková, Nona
Uhrovičová, Ivka Zošiaková.
Andrea Kosorinská a Stanka Vanková, trénerky

ĎALŠIE MÁRNE POKUSY O ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU SEBA A KLUBU V PODANÍ DRUŽSTVA STARŠÍCH ŽIAČOK VO VOLEJBALE
Tento text nie je len nedokonalým hodnotením vystúpenia starších žiačok, ale aj pokusom o otvorenie
diskusie o širších problémoch nasledujúcich generácií.
V sobotu 4. februára sme hrali ďalší zápas súťaže I. triedy
starších žiačok v Prievidzi a pokročili sme na našej smutnej
ceste k vypadnutiu z tejto súťaže. Prehrali sme hladko 0:3
a 1:3. Keby sme mohli pretekať v opakovaní chýb, nepresností a nedostatku bojovnosti, patrili by sme k absolútnej
špičke! Nie som pri trénovaní prvý deň ani týždeň, ale takáto slabá odozva tréningu sa len tak nevidí. Nechcem zhadzovať výkon v každom jednom zápase, ale čo iného povedať? V minulom kole sme doma viedli 2:0 na sety, 24:20
v treťom sete a prehrali sme ho 2:3!? Ja viem, že nie
sme prvé ani posledné družstvo, ktorému sa takýto „výkon“ podaril a ešte podarí, ale v našej situácii túžby a
potreby každého bodu, by sme to mali vydržať. Hľadám

metódy, mením spôsoby, som raz „bič“ a raz „cukor“, ale
dievčatá sú odolnejšie. Nenechajú sa vyviesť zo svojej nedokonalosti. Preto už teraz neostáva nič iné, len dramaticky zmeniť nielen obsah, ale aj formu družstva. Zdôrazňujem, že toto nie je popis činnosti a prístupu všetkých
hráčok. Keby bol, dávno by som to vzdal. Pokračujem pre
tie, ktoré ešte nevedia, ale chcú vedieť.
Zostava v Prievidzi: Žužu Drienková, Zuzka Hriňová,
Baja Hrončeková, Katka Krajčiová, Lenka Kráľová, Kikuš
Kružlicová, Terka Rihová, Kaja Silná, Kika Smutková – kapitánka, Alice Talánová, Vewa Wagingerová, Ema Zorkóczyová.
Veľmi stručná sonda do niektorých problémov súčasnosti
Celý život človek počúva, že však aj vy ste boli takí či
onakí, ale nadobudol som dojem, že dnešné deti sú,
slušne povedané, onakvejšie. Naplno vedia prežívať naj-
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mä virtuálny život. Taký facebook, pochabosti a „ochutnávky“ zakázaného ovocia ako sú cigarety, alkohol a
podobne. Materiálne možnosti predbiehajú materiálne
potreby. Duchovné potreby, čo je to? Povinnosti, na to
sú druhí! A pritom tieto deti, ktoré ma tak trápia, sú ešte
ochotné aspoň niečo pre seba robiť, aspoň chodia
poctivo do telocvične. Ale čo tie „hlúčikové“ deti, ktorých sú plné zákutia dvorov alebo reštaurácie. Onehdy
som sa jednej mamičky opýtal, že či jej dieťa nemá
žiadne domáce povinnosti. Vraj nie. Quo vadis, Slovensko?! Ak toto „hodnotenie“ vzbudí odpor a vznikne
dojem, že je veľmi nespravodlivé, nie je to náhoda, ale
zámer. Poďme sa o tom otvorene rozprávať, kým nie
je neskoro. Nie je pravdou, že čo ja - jeden samučičký už
zmôžem. Každý z nás, rodičov, pedagógov, trénerov nielen môže, ale aj musí.
Ján Odzgan,
tréner starších žiačok VK MŠK Žiar nad Hronom
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Najmladšie žiarske prípravky U9 a U8 na halových turnajoch
FUTBAL
VRÁBLE, PRIEVIDZA, SVINNÁ (TRENČÍN)

V priebehu jedného februárového týždňa sa naše
najmladšie futbalové nádeje pod vedením trénerov
Rastislava a Radoslava Urgelovcov a Jána Beňa zúčastnili troch halových turnajov, na ktorých zažiarili
aj vyhoreli. Zimný turnaj U9 vo Vrábľoch vyhrali,
v Prievidzi na turnaji prípraviek U8 skončili na druhom mieste a v Svinnej pri Trenčíne obsadili v silnej
konkurencii konečné desiate miesto na turnaji U9.
Výsledky však pre túto vekovú kategóriu vôbec nie
sú dôležité, je to len akási nadstavba. Hlavné je, aby
chlapci čo najviac hrali, herne sa rozvíjali a konfrontovali sa s kvalitnými súpermi. Iba to ich posúva
vpred v ich výkonnosti.
VRÁBLE U9

Samo Urgela.

Asi najhodnotnejší
výsledok sme dosiahli
vo Vrábľoch 4. februára,
kde sme turnaj U9 suverénnym spôsobom bez
jedinej prehry, s jednou
remízou a iba dvomi
inkasovanými gólmi,
so skóre 19:2, vyhrali.
Bonusom bolo, že sme
mali v našich farbách aj
najlepšieho strelca turnaja. Bol ním Samuel
Urgela s 10 gólmi.

Výsledky: FK Dukla BB – FK ZH 0:1, FC Baník
Horná Nitra – FK ZH 0:3, FK ZH – ŠK SFM Senec
3:1, FC ViOn ZM „A“ – FK ZH 1:1, FC ViOn ZM „B“
– FK ZH 0:5, FK Slovan Levice – FK ZH 0:1, PFA
Spartak Vráble – FK ZH 0:5.
Strelci: S. Urgela (10), Rajčan (6), Šuster (2), Hric
(1).
Zostava: Žember – Pivarči, Tatár, Urgela S., Rajčan
– Šuster, Kukučka T., Hric, Skučka – Sučák, Plavec.
Celkové umiestnenie: 1. FK Žiar nad Hronom
(19 bodov), 2. FC ViOn Zlaté Moravce „A“ (17 bodov),
3. FC Baník H. Nitra (11 bodov), 4. FC Slovan Levice
(11 bodov), 5. SFM Senec (8 bodov), 6. FK Dukla B.
Bystrica (6 bodov), 7. FC ViOn Zlaté Moravce „B“
(4 body), 8. PFA Spartak Vráble (1 bod).
PRIEVIDZA U8

Druhá partia chlapcov z našej kategórie U9 doplnila v nedeľu 5. februára tím U8 na Halovom futbalovom turnaji U8 v Prievidzi. Bol to pre niektorých
vôbec prvý turnaj a prvé zápasy v živote. Príjemne
sme všetkých prekvapili, obsadili krásne druhé
miesto a hlavne sa snažili hrať ako jediní kombinačný futbal. Najmä naša prvá päťka, ktorá bola
pre viacerých trénerov najlepšou na celom turnaji.
Jej lídrom bol Jakub Hric, ktorý strelil 4 góly a bol
vyhlásený aj za najlepšieho hráča turnaja.
Chlapci pod taktovkou Rada Urgelu a Janka Beňa
odohrali výborný turnaj. Vytvorili silný tím a do posledného zápasu hrali o celkové prvenstvo.

Výsledky: FC ViOn ZM – FK ZH 1:0, FK ZH – AS
Trenčín 1:1, MFK Tatran L. Mikuláš – FK ZH 1:2,
MFK Topoľčany – FK ZH 1:2, FK ZH – FK Junior
Kanianka 2:1, FK ZH – FC ViOn ZM 0:2.
Strelci: Hric (4), Boška, Bouda, Olajec.
Zostava: Hanuška – Sučák, Krčmár, Hric, Boška,
Olajec – Kováč, Hrčka, Bouda, Beňo, Dovčík – A. Kukučka, Baláž.
Celkové poradie: 1. FC ViOn Zlaté Moravce, 2. FK
Žiar nad Hronom, 3. FK Junior Kanianka, 4. MFK Topoľčany, 5. AS Trenčín, 6. MFK Ružomberok, 7. MFK
Tatran Liptovský Mikuláš, 8. FC Baník Horná Nitra.
SVINNÁ U9

Tento kvalitný medzinárodný turnaj, ktorý sa
uskutočnil 11. februára, nám vôbec nevyšiel ani
po hernej, ani po výsledkovej stránke. Sklamali sme
hlavne v prístupe a v bojovnosti. Chlapci si mysleli, že po úspechoch z predošlých turnajov všetko
pôjde ako po masle a príde to samo. Dokonca sme
utŕžili najvyššiu prehru za rok a pol čo spolu trénujeme. A to s domácim favoritom – Trenčínom 0:8,
ktorý celkovo zvíťazil, sme pred pár mesiacmi odohrali vynikajúci zápas a remizovali 1:1. Za zmienku
stoja možno výkony s FC Tescoma Zlín (1:1) a s FC
Baník Ostrava, kde sme v zápase o 9.miesto remizovali v riadnom hracom čase po najlepšom výkone
na turnaji 1:1, prehrali sme však na pokutové kopy
1:2. Tak sa nám nakoniec ušlo až 10.miesto.
Výsledky: FK ZH – FC Tescoma Zlín 1:1, AS Trenčín – FK ZH 8:0, FK ZH – FC Baník Horná Nitra 0:3,
FK ZH – SK Sigma Olomouc 0:3, FK ZH – FC Baník
Ostrava 1:1, na p. k. 1:2.
Strelci: S. Urgela (3).
Zostava: Žember, Hanuška – Pivarči, Tatár, Šuster, S. Urgela, Rosenberg, T. Kukučka, Sučák, Hric,
Boška, Hriň, Plavec, Krčmár.
Celkové poradie: 1. AS Trenčín „A“, 2. SK Sigma
Olomouc, 3. FC ViOn Zlaté Moravce, 4. MŠK Žilina,
5. AS Trenčín „B“, 6. FC Baník Horná Nitra, 7. AFC
Nové Mesto nad Váhom, 8. FC Tescoma Zlín, 9. FC
Baník Ostrava, 10. FK Žiar nad Hronom.
Rastislav Urgela

POZVÁNKA

Najúspešnejší športovci mesta
Mesto Žiar nad Hronom pozýva všetkých priaznivcov športu, ale i širokú verejnosť na slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta Žiar
nad Hronom za rok 2011, ktoré sa uskutoční dňa 29. februára 2012 o 16.00 hod. v Divadelnej sále Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.
Vyhodnotení a ocenení budú športovci v kategórii:
žiaci, dorast, dospelí, športové kolektívy a tréneri športových klubov, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj športu v našom meste.
Program:
Fireshow Mana Ahi Poprad (tanec s ohňom, svetelná show),
speváčka Dominika Mirgová so skupinou.
Prijatie najúspešnejších športovcov moderuje Richard Vrablec.

