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V tomto čísle:

Cvičiť môžete už aj v parku

TOBOGAN NA ŽIARSKOM KÚPALISKU

Sezóna na plážovom kúpalisku začína tento
rok od 15. júna. Tešiť sa môžete aj na nový tobogan, ktorý bude osadený v blízkosti súčasnej
šúchaly. Viac na 2. strane.

STRANA 2

APRÍLOVÉ ZASADNUTIE MSZ

V apríli sa žiarski poslanci po druhýkrát v tomto roku stretli na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Schválili I. zmenu rozpočtu aj kúpu toboganu
na žiarske kúpalisko. Strana 2.

STRANA 3

MLADÍ BEŽCI ODŠTARTOVALI

Skoromájové oslavy patria k Žiaru
V rámci projektu sa od konca apríla pravidelne
stretáva partia mladých ľudí, ktorí chcú zmeniť
svoj život. K tomu, aby sa lepšie cítili a aj lepšie
vyzerali im pomáha pravidelné behanie. Bližšie
informácie na 4. strane.
ZMENY V MATERSKEJ ŠKOLE

Mesto pripravuje zmeny v zariadeniach materskej školy. Pracovný názov projektu je ALEŠ - alternatívna ekologická škôlka. Vo vybranej triede
sa v rámci tohto projektu budú uplatňovať metódy Montessori pedagogiky. Viac na 3. strane.

STRANA 4

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď,
v hotovosti.

Majstrovstvá Slovenska v polmaratóne
v sobotu 25. mája

0905 602 942

Súčasťou bude aj 6. ročník Slovenského inline pohára

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

0905 33 23 88
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Z aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva
teľka, Michaela Pribilincová. Správa obsahovala aj
informácie o Mestskej knižnice Michala Chrásteka,
o kine Hron, podujatiach organizovaných Zborom
pre občianske záležitosti i o podujatiach organizovaných samotným Céčkom. V závere nechýbal
prehľad podaných projektov ku koncu roka. Podľa
predloženej správy ich bolo viac ako dvadsať v celkovej sume viac ako 91-tisíc eur.

Mestské Technické služby
boli v uplynulom roku konečne v zisku
Vo štvrtok 25. apríla sa uskutočnilo druhé
riadne tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa
ho 16 poslancov.
V úvode zasadnutia pred žiarskych poslancov
predstúpil aj riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Banskej Štiavnici, Štefan Filip, aby ich
informoval o vývoji na trhu práce a o stave nezamestnanosti v našom meste v predchádzajúcom
roku. Podľa predloženej správy bolo ku koncu roku
2012 v žiarskom okrese 3825 uchádzačov o zamestnanie, čo je v porovnaní s rokom 2011 nárast
o 7,1 percenta. Evidovaná miera nezamestnanosti
v okrese dosiahla 15,34 percenta. Okres sa tak zaraďuje na 3. miesto z 13 okresov Banskobystrického kraja a na 35. miesto zo 79 okresov v rámci celého Slovenska. S trvalým pobytom v meste Žiar nad
Hronom je evidovaných 1532 uchádzačov o zamestnanie. Z tohto počtu je 687 mužov a 845 žien.
Správu o plnení rozpočtu mesta k 31. marcu tohto roka predniesol Juraj Gallo, vedúci odboru ekonomiky a financovania. Podľa vypracovanej správy
boli celkové príjmy k uvedenému dátumu vo výške
4 354 078 eur, naproti tomu celkové výdavky boli
v sume 2 559 749 eur. Porovnaním príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu dosiahlo mesto kladné saldo bežného rozpočtu v sume
975 571 eur a kladné saldo kapitálového rozpočtu
v sume 877 044 eur. Príjmové finančné operácie
boli v sume 11 058 eur, naproti tomu výdavkové
finančné operácie v sume 69 344 eur.
Juraj Gallo tiež poslancom predložil návrh na I.
zmenu rozpočtu. Poslanci tento návrh odsúhlasili.
Mestské zastupiteľstvo schválilo aj celoročné hospodárenie mesta za rok 2012 a tvorbu rezervného
fondu mesta, z výsledku hospodárenia za rok 2012
v sume 1 298 013,68 eur.
Poslanci boli na aprílovom zasadnutí informovaní aj obchodných spoločnostiach s účasťou mesta
a o príspevkovej organizácii mesta Žiar nad Hronom. Mesto je spoločníkom v obchodných spoločnostiach, a to Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o., Mestský športový klub Žiar nad
Hronom, spol. s r. o., 5 P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, spol.
s r. o., ŽIS, spol. s r. o. – spoločnosť s ručením obmedzením „v likvidácii“ a Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s. Príspevkovou organizáciou mesta
je Mestské kultúrne centrum.
Informáciu o činnosti Mestského kultúrneho centra za rok 2012 predniesla poslancom jeho riadi-

Správu o výsledku hospodárenia mestskej eseročky Technických služieb predložil Peter Antal,
konateľ spoločnosti. „Spoločnosť na základe zmlúv
uzatvorených s mestom v roku 2012 prevádzkovala
majetok mesta, ktorým je krytá plaváreň, kúpalisko, futbalový štadión a športová hala,“ konkretizoval Antal. Technické služby vykonávali v uplynulom roku napríklad záhradnícke činnosti, strojné
a ručné čistenie komunikácií, kanalizačných vpustí,
údržbu elektrických zariadení či prevádzkovanie
športových zariadení. „Na základe účtovnej závierky overenej audítorom môžeme konštatovať, že
spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie kladný
hospodársky výsledok vo výške viac ako 14-tisíc
eur,“ spresnil ďalej Peter Antal.
Správu o činnosti Mestskej polície v Žiari nad
Hronom za uplynulý rok predniesol poslancom
jej náčelník, Vladimír Mališ. Správa obsahovala aj
informácie o štruktúre MsP a materiálno-technickom zabezpečení, ktorého súčasťou je napríklad aj
pult centrálnej ochrany či monitorovací kamerový
systém. Súčasťou podrobnej správy bol aj prehľad
priestupkov, ktoré museli mestskí policajti riešiť.
Poslanci zobrali na vedomie aj informáciu o prevenčných aktivitách mesta, o ktorých ich informovala prednostka MsÚ, Mariana Páleníková.
Na aktivitách zameraných na prevenciu drogových
závislostí a iných sociálne patologických javov sa
spolu s mestom v tomto roku bude podieľať aj
Mestská polícia, odbor starostlivosti o obyvateľa,
Centrum voľného času, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Pohronské osvetové stredisko, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva.
Správu o nakladaní s komunálnymi odpadmi
za rok 2012 predložil poslancom Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia. Zo správy vyplýva, že na prevádzkovanie odpadového hospodárstva bolo vynaložených 1 210 284 eur. Pri celkovom
množstve spracovaného odpadu 4 879,46 tony to
predstavuje náklady vo výške 248,04 eur na tonu
odpadu, resp. 63,20 eur na obyvateľa. Na poplatkoch mesto vyzbieralo 692 438 eur, čo predstavuje
57,2 percent reálnych nákladov na odpadového
hospodárstvo a v priemer 25,13 eur na obyvateľa.
Príjem z ekologického poplatku za uloženie odpadov v katastri mesta bol pre mesto 374 050 eur.
Na záver zastupiteľstva žiarski poslanci schválili zakúpenie a vybudovanie vodného toboganu
na žiarskom kúpalisku. Tejto téme sa venujeme
v samostatnom článku.
(li)
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Tobogan na kúpalisku
bude už túto letnú sezónu

Ilustračné foto.
Na aprílovom zasadnutí schválili žiarski poslanci kúpu toboganu na plážové kúpalisko.
Návštevníci sa z neho budú tešiť už počas tejto
letnej sezóny.
Ako sme vás už informovali, na mimoriadnom
zasadnutí zastupiteľstva odklepli žiarski poslanci
exkluzívny prenájom bufetu, pozemku pre letnú terasu a malé detské ihrisko. Žiarčania sa však okrem
skvalitnenia služieb môžu už toto leto tešiť aj
na nový tobogan.
„Do zahájenia letnej sezóny, ktorá bude tento rok
od 15. júna, vyrastie na žiarskom plážovom kúpalisku nový tobogan,“ informuje zastupujúci primátor,
Peter Antal a ďalej spresňuje: „Vyjde nás na približne 60-tisíc eur, čo je cena, ktorá vyšla z verejného
obstarávania. Financovať ho budeme formou lízingu, čo bude nastavené tak, aby si ho mohlo splácať
samotné kúpalisko zo svojich tržieb.“ Prvú splátku
vo výške 25-tisíc eur už zaplatilo mesto zo svojho
rozpočtu ako nultú splátku. Antal je rád, že verejnú
súťaž vyhrala žiarska firma. „Tobogan dodá domáca
firma ZUS Servis, ktorá sídli v žiarskom priemyselnom parku. Dĺžka toboganu bude približne 40 až
45 metrov a osadený bude pri šúchale. Túto neplánujeme odstrániť, za tie roky sa už stala stabilnou
súčasťou kúpaliska a neodmysliteľne k nemu patrí.
Navyše, je stále v dobrom stave a u detí je veľmi
obľúbená.“ Tobogan aj šúchala tak budú osadené
vedľa seba a prispôsobené tak, aby sa na nich ľudia
nezrážali.
(li)
ŠTATISTICKÝ ÚRAD USKUTOČNÍ ZISŤOVANIE
VO VYBRANÝCH DOMÁCNOSTIACH

Štatistický úrad SR uskutoční v mesiaci máj zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v 4500 náhodne vybraných domácnostiach
na území Slovenskej republiky. Zisťovanie je súčasťou medzinárodného projektu a realizuje sa v krajinách Európskej únie podľa jednotného dotazníka.
Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií v domácnostiach za sledovaný rok. Podobné
zisťovanie sa uskutočnilo aj v predchádzajúcich
rokoch.
Zisťovanie sa uskutoční do 31. mája 2013.
V tomto období vybrané domácnosti navštívi
pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý
je povinný sa v domácnostiach preukázať osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré
v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú,
budú anonymné a použité výlučne na štatistické
účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších
predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.
(r)
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Svitavy a Žiar sa budú podieľať na spoločnom projekte

Už niekoľko rokov sú Svitavy partnerským
mestom Žiaru nad Hronom. Po niekoľkých mesiacoch k nám opäť zavítala delegácia z tohto
českého mesta a jej zástupcovia nechýbali ani
na májových oslavách.
Okrem predstaviteľov mesta prišli do Žiaru aj

učitelia stredných škôl. „Priviezli sme so sebou aj
delegáciu učiteľov stredných škôl, aby sa zoznámili
so strednými školami vo vašom meste a prípadne
nadviazali aj nejakú vzájomnú spoluprácu,“ uviedol
starosta Svitáv, David Šimek a dodal: „Do vášho
mesta sme však prišli aj po skúsenosti. Mesto Svitavy totiž pripravuje projekt z oblasti energetického manažmentu a chceli by sme, aby sa mesto
Žiar nad Hronom stalo partnerom na tomto projekte. Verím, že sa dohodneme a uzatvoríme partnerskú zmluvu.“
Český starosta nám tiež prezradil, že sa veľmi
teší na žiarske májové oslavy, ktorých súčasťou
je aj tradičné stavanie Mája. „Stavanie Mája u nás,
v Čechách, sa koná skôr v obciach, v mestách

V týchto dňoch začalo mesto Žiar nad Hronom
s budovaním exteriérového fitnescentra v Parku Štefana Moysesa. Fitnescentrum v prírode
je súčasťou noviniek zo žiarskej radnice, medzi
ktoré patrí aj rozširovanie mini ZOO, výlov rýb či
nové miesta na grilovanie.

Vybudovaním fitka v prírode chce mesto prilákať
do parku viac ľudí, ktorí si tu budú môcť nielen oddýchnuť, poprechádzať sa, navštíviť zvieratá v mini
ZOO, ale aj si aktívne zacvičiť. Zastupujúci primátor,
Peter Antal, sa pri realizácii projektu inšpiroval partnerským mestom Svitavy. „Fitnes v parku je vyústením zámeru spraviť z nášho mestského parku ešte
atraktívnejšie miesto pre oddych a športové vyžitie
obyvateľov mesta či jeho návštevníkov. V takýchto
aktivitách budeme pokračovať, už onedlho plánujeme vybudovať aj novú oddychovú zónu s miestami na grilovanie či agility parkúr pre psičkárov,“
hovorí zastupujúci primátor, Peter Antal.
Fitnescentrum v prostredí žiarskeho parku vyrastie na voľnej ploche pri detskom ihrisku. Počas
posledného aprílového týždňa sa už stihli osadiť
drevené prvky, ku ktorým onedlho pribudnú aj
kovové. Cvičisko bude určené predovšetkým pre
náročnejšie fyzické kondičné cvičenia a cvičenia

Svitaváci si pozreli aj stavanie Mája.

vôbec. Nikdy som takéto podujatie nezažil, a preto
sa na to teším. Chystáme sa aj na Skoromájovú
veselicu, takže nás čaká bohatý program.“ Okrem
kultúrneho programu mala česká delegácia
naplánovanú aj návštevu oboch spoločností
technických služieb. „Zvedaví sme najmä na vašu
pripravovanú separačnú linku, pretože aj mesto
Svitavy momentálne pripravuje niečo podobné.
Zvažujeme, akou cestou sa vydať, a keďže mesto
Žiar je o veľký krok dopredu, prišli sme sa k vám
trochu poučiť a pozrieť sa na to, čo u vás už vzniká,“
spresnil David Šimek a podotkol, že do nášho
mesta sa spolu so svojimi kolegami vždy rád vracia:
„Do Žiaru už nechodíme niekam do cudzieho
prostredia, ale chodíme k vám ako domov.“
(li)

V žiarskom parku vyrastá fitko
s vlastným telom. Na cvičenie budú osadené exteriérové cvičebné prvky ako sú stroje, lavičky alebo
prekážková dráha. Aktivity žiarskej samosprávy
vítajú aj jeho občania: „Super, výborný nápad. Dúfam, že to len pozitívne osloví mladých ľudí. Tieto
kroky len vítam,“ netají spokojnosť Patrik.
Na vybudovanie exteriérového fitnescentra budú
použité finančné prostriedky vo výške približne
7-tisíc eur. Tak ako ostatné časti parku, aj fitko bude
chránené kamerovým systémom a pravidelne ho
bude kontrolovať aj hliadka mestskej polície.
Od apríla je tiež všetkým milovníkom rybolovu
k dispozícii aj rybník v žiarskom parku. Každý víkend si tu môžete vlastnoručne vyloviť pstruha či
sivoňa. Výlov rýb sa uskutoční každý víkend, vždy
od 8.00 do 18.00 hod. Cena za kilogram ulovených
rýb je 6,50 eura. Lov rýb bude v mesiacoch apríl až
október v sobotu a nedeľu.
(li)

Mesto pripravuje zmeny v zariadeniach materskej školy
Mesto ako zriaďovateľ Materskej školy a jej
elokovaných tried chystá v nasledujúcom školskom roku 2013/2014 zmeny v týchto zariadeniach. Informácie nám potvrdila prednostka
MsÚ, Mariana Páleníková, ktorá je v súčasnosti
poverená vedením Odboru školstva a športu
MsÚ v Źiari nad Hronom.
V porovnaní s ostatnými mestami a obcami na
Slovensku je úroveň školstva v našom meste veľmi
vysoká. „Keďže si však myslíme, že vždy je čo zlepšovať a stále je potrebné hľadať nové možnosti, už
asi mesiac sa zaoberáme myšlienkou ako poskytnúť v oblasti materských škôl, možno nie úplne štandardné, možnosti vzdelávania detí a spolupráce
s rodinou,“ informuje Mariana Páleníková a spresňuje: „Vo svojich úvahách vychádzame zo vzrastajúceho dopytu aj po takomto vzdelávaní, ktoré
ponúkajú niektoré predškolské zariadenia v iných
mestách. Je pravda, že tam funguje tento typ zariadení predovšetkým ako súkromné materské školy,
ale my sme si položili otázku : prečo to neurobiť
z pozície zriaďovateľa mesta Žiar nad Hronom?
Máme predsa veľmi veľa šikovných a kreatívnych
učiteliek, ktoré sú schopné a ochotné pracovať aj
nad rámec všeobecne platných pravidiel.“

Budeme mať Aleša?
Pracovný názov projektu je ALEŠ – alternatívna
ekologická škôlka, alebo v prvej etape jej vývoja

skôr trieda. V tejto triede chce mesto uplatňovať
metódy Montessori pedagogiky. Doktorka Mária
Montessori skúmala spontánne prejavy detí rôzneho veku, z rôzneho sociálneho prostredia a rôznych
kultúr na celom svete. „Zdôrazňovala, že od kvality
detstva závisí život dospelého človeka, pretože v žiadnom inom období svojho života neurobí človek
so sebou také prevratné zmeny ako dieťa budujúce svoju osobnosť. Hlavným cieľom Montessori
výchovy je pomáhať dieťaťu v poznávaní sveta
aj seba samého. Dieťa sa v tejto koncepcii stáva
samostatným, slobodným a aktívnym človekom
zodpovedným za svoje konanie. Ide o využitie
vnútornej sily dieťaťa na jeho výchovu,“ vysvetľuje Páleníková. V triede sa bude používať špeciálny učebný materiál. Predstava mesta je taká, že
spolupráca rodina – trieda bude na vysokej úrovni.
„V triede budeme poskytovať výučbu anglického
jazyka, nevylučujeme, že jeden z vychovávateľov
bude len anglicky hovoriaci lektor. Všetko je v štádiu príprav, ale veľmi rýchlych, pretože v prípade,
že rodičia prejavia o takúto triedu záujem, chceme ju otvoriť od septembra.“ Zaujímalo nás preto,
aký je postup prípravných prác a či bude v danej
triede iný poplatok ako v ostatných triedach materských škôl v meste. „Momentálne intenzívne
študujeme materiály hovoriace, čo všetko má
takáto škôlka mať. Vybrali sme miesto, kde trieda
má byť – elokovaná trieda na Rudenkovej ulici na
IBV,“ konkretizuje prednostka a dodáva, že kom-
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petentní zamestnanci už prešli prvým školením.
Čaká ich však ešte niekoľko. „Boli sme sa pozrieť,
ako takéto škôlky fungujú inde, skresľuje sa projekt priestorov, pripravuje sa návrh maskota Aleša, ktorý bude sprievodcom pri všetkých akciách,
robia sa rozpočty a kalkulácie, no a spúšťame to
najdôležitejšie v procese – kampaň pre rodičov.
Lebo tak, ako som povedala, triedu otvoríme, len
ak o ňu bude záujem.“ Čo sa týka poplatku, bude
iný ako v ostatných triedach. Jeho výšku bude
schvaľovať MsZ, ktorému vedenie mesta predloží
návrh. „Pri určení výšky návrhu poplatku vychádzame jednak z našich kalkulácií, ako aj skúseností
zariadení, ktoré fungujú v tomto režime. Poplatok
bude určite nižší ako je napríklad v Bratislave, aj
keď službu chceme ponúkať minimálne na takej
úrovni ako ponúkajú oni,“ dodáva Mariana Páleníková. Poplatok bude pravdepodobne iný u detí do
3 rokov a iný u detí od 3 do 6 rokov. Podľa výpočtov
mesta to predbežne vychádza niekde na úrovni
100 – 130 eur za mesiac na 1 dieťa.
(li)
Pozývame všetkých záujemcov o bližšie informácie na stretnutie dňa 13. 5. 2013
o 17.00 hod. do Divadelnej sály MSKC.
Za účelom poskytnutia komplexných informácii sa snažíme na stretnutie pozvať aj zástupcov
odborných zariadení, ktoré pracujú spôsobom
Montessori pedagogiky.
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Technické služby
obnovili vozový park

Skoromáj máme iba v Žiari
V utorok 30. apríla sa na Námestí Matice slovenskej staval Máj, nechýbala pravá ľudová
zábava a prezentácia ľudových remeselníkov.
Skoromájové slávnosti vyvrcholili večernou veselicou, na ktorej divákov zabával Ploštín punk
a Taktici.
Od rána mali na námestí svoje stánky rozostavení ľudoví remeselníci, ktorí na Jarmoku remesiel
svoje výrobky nielen prezentovali a predávali, ale
poniektorí aj priamo vyrábali. „Skoromájové slávnosti v Žiari vznikli na podporu domácich súborov,“
vysvetľuje Janko Kulich, producent MsKC a dodáva: „Naše Céčko nemalo totiž dostatok akcií, aby
mohlo ukazovať svoje folklórne a ľudové súbory,
vrátane DH Žiaranka, Cimbalovej hudby FS Hron
a mužskej speváckej skupiny Sekera. Predtým sa
v Žiari organizovalo klasické stavanie Mája, nič
nové sa však nepridávalo. Záujem o prezentáciu začali prejavovať aj ľudoví remeselníci.“ V tom čase už
bola etablovaná a Fašiangová veselica, ktorá mala
svojho diváka. „Bol preto správny čas na pokračovanie, stvorenie ďalšej, tentoraz májovej, veselice.
Všetko toto som dal dokopy a vytvoril úplne fik-
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tívny deň, ktorý má len Žiar – Skoromáj,“ spomína
Janko Kulich.
Mnohí Žiarčania sa zhodnú v tom, že Skoromáj je
nádherné podujatie s ľudovým remeslom, folklórom, večernou zábavou a môžu sa na ňom ukázať
domáci umelci. „Tento rok sme po prvýkrát mali
aj hosťa na námestí, a to v podobe heligonkárky
Vlasty Mudríkovej. Veľmi sa tiež tešíme, že sme
takmer s ročným predstihom dohodli Taktikov a
Ploštín punk,“ poodhaľuje zákulisie producent žiarskeho Céčka.
Spolu s Fašiangami tak patrí Skoromáj k najväčším
udalostiam a tradíciám v meste. „Raz sa bude hovoriť, ako to v Žiari kedysi žilo a my budeme s hrdosťou spomínať a hovoriť, že sme boli pri tom,“ dodáva
Janko Kulich.
(li)

Technické služby, s. r. o. v Žiari nad Hronom
rozšírili v týchto dňoch svoj vozový park. Viac
ako tridsaťročnú Liazku nahradilo zánovné auto
na zimnú údržbu.
Vozidlo na zimnú údržbu stálo mestskú eseročku desaťtisíc eur. Ako však vysvetľuje Peter Antal,
konateľ spoločnosti, keďže starú Liazku predali
za tri tisíc eur, vyšlo ich takmer nové auto s príslušenstvom na sedemtisíc. Súčasťou príslušenstva
na zánovnom vozidle je sypač, ktorý je na zadnej
náprave. „Radlicu na odhŕňanie sme dokúpili zvlášť,
jeho cena bola 2 500 eur,“ spresňuje Peter Antal
a dodáva: „Ďalšiu výhodu oproti starej Liazke má
toto vozidlo v tom, že má kratšiu a otáčaciu radlicu,
takže sa s ním dostaneme aj do vnútroblokových
priestorov. Mesto tak bude odhrnuté oveľa rýchlejšie.“
Dohromady tak mestské Technické služby vynaložili na kúpu takmer nového vozidla po odpredaji
starej Liazky 9 500 eur.
(li)

V čase konania polmaratónu budú niektoré ulice pre vodičov uzatvorené
V sobotu 25. mája sa v našom meste uskutoční už štvrtý ročník čoraz viac populárneho Žiarskeho mestského polmaratónu. Tento ročník
bude navyše súčasťou Majstrovstiev Slovenska
v polmaratóne.
Žiarsky mestský polmaratón sa uskutoční v čase
od 9.00 do 17.00 hod. v uliciach mesta. Jeho súčasťou bude aj 2. ročník Inline pretekov.
•Trasa bude prebiehať po Ulici SNP a Ul. A. Dubčeka, ako aj po miestnych komunikáciách so štartom
a cieľom pre Základnou školou na Ul. M. R. Štefánika. Z tohto dôvodu budú preto pre premávku vozidlami úplne uzatvorené niektoré ulice:
•Ul. M. R. Štefánika: v čase od 7.00 do 17.00 hod.
•Ul. Jilemnického (od križovatky s Ul. Bernolákovou v smere k Ul. Tajovského), Ul. Tajovského,
Ul. Sládkovičova – sever (po križovatku s Ul. Dr.
Janského), Ul. Dr. Janského (od križovatky s Ul.
Sládkovičovou po Ul. Š. Moysesa), Ul. dukelských
hrdinov (od križovatky s Ul. A. Dubčeka po križovatku s Ul. A. Kmeťa), Ul. A. Kmeťa (od križovatky
s Ul. A. Kmeťa po križovatku s Hviezdoslavovou ul.),
Hviezdoslavova ul. (od križovatky s Ul. A. Kmeťa po
križovatku na Svätokrížskom námestí) a Svätokríž-

ske námestie (od križovatky s Hviezdoslavovou ul.
po križovatku s bezmennou ulicou pri parkovisku
smerujúcou ku Kostolu Povýšenia sv. Kríža): v čase
od 9.00 do 14.30 hod.
Ku čiastočným uzávierkam komunikácií dôjde
na uliciach:
•cesta III/050075 (Ul. A. Dubčeka od križovatky
s Ul. M. R. Štefánika po križovatku s Ul. Sládkovičovou): v čase od 9.00 do 13.00 hod.
•cesta I/50 (Ul. SNP od križovatky s Ul. Jilemnického po križovatku s bezmennou ulicou smerujúcou
ku Kostolu Povýšenia sv. Kríža): v čase od 9.00 do
14.30 hod.
Uzávierka uvedených ulíc, ako aj vyústenia všetkých ulíc na uzavreté komunikácie, budú vyznačené dočasným dopravným značením Zábrana
na označenie uzávierky so zvislou dopravnou
značkou Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch
smeroch), menej frekventované vyústenia len Zábrana na označenie uzávierky alebo Iné nebezpečenstvo s Polmaratón tak, aby bolo počas pretekov
zabránené vjazdu motorových vozidiel, príp. boli
vodiči dostatočne upozornení na možnú prítomnosť pretekárov. Na týchto miestach budú okrem

toho bezpečnosť premávky a účastníkov podujatia
zabezpečovať aj príslušníci OR PZ, mestskej polície a usporiadatelia. Na niektorých úsekoch ciest
budú, kvôli riziku nekontrolovaného pohybu zaparkovaných vozidiel, a tým veľkej pravdepodobnosti vzniku kolízií s pretekármi, umiestnené značky Zákaz zastavenia, príp. budú parkovacie plochy
ohraničené zábranami a červeno-bielymi páskami.
Z tohto dôvodu žiadame vodičov v ich vlastnom
záujme o rešpektovanie príslušného dopravného
značenia a v čase akcie o maximálne obmedzenie
používania svojho vozidla.
Zastávky MHD a prímestskej autobusovej dopravy nebudú v čase uzávierky na týchto uliciach
obsluhované a ich obslužnosť bude zabezpečovaná zastávkami na Ul. A. Dubčeka pri cukrárni a na
CAZ na Ul. SNP. Navyše bude cestujúca verejnosť
o tom, ktoré zastávky nebudú v čase uzávierky obsluhované, informovaná na dotknutých zastávkach
výveskami SAD.
Ulica M. R. Štefánika bude v tento deň opäť
prejazdná až po 17.00 hodine, ostatné ulice už
od 14.30 hodiny.
(r)

Mladí bežci to už odštartovali
Projekt Bež s nami a schudni konečne
odštartoval. V piatok 25. apríla sa v Parku
Štefana Moysesa uskutočnil prvý tréning
mladých nadšencov, ktorí sa rozhodli zmeniť
svoj život o 180 percent.
Dôvody zapojenia do projektu boli rozdielne.
Niekto chce schudnúť, iný získať stratené sebavedomie, ďalší spevniť svalstvo, či vylepšiť alarmujúci
zdravotný stav. Slová jednej účastníčky pri otázke,
prečo sa do projektu prihlásila, zneli: „Mňa najviac
trápi, že som celá taká „mäkká.“
Odvážlivci, ktorí sa rozhodli zmeniť svoj život
a rozhýbať naše mesto, sú: Eliška Katinová, 16 rokov, Lýdia Kemiačová, 16 rokov, Radka Švoňavová,
20 rokov, Igor Andreánsky, 22 rokov, Janka Piskoríková, 21 rokov a Michal Černaj, 23 rokov.
Partia šiestich absolútne odlišných mladých ľudí,

s diametrálne rozdielnou výkonnosťou a ambíciami sa od prvej chvíle skamarátila a po niekoľkých
tréningoch pôsobia ako jedna veľká bežecká rodina. Spoločne sa podporujú, navzájom si pomáhajú,
či už pri realizácii cvikov pri rozcvičke, alebo počas
behov. Už po prvom tréningu boli na facebookovej
stránke skupiny Bež s nami a schudni veľmi pozitívne odozvy. „Bolo úžasne. Toľko pozitívnej energie pohromade som už dávno nevidela. Už teraz sa
neviem dočkať pondelka,“ napísala Lucia Kráľová,
autorka projektu a pridali sa aj ostatní: „Prvý
bežecký tréning úspešne za mnou (nami) – živý,
zdravý, plný energie. Nový život začínam,“ doplnil
ju Michal Černaj a Radka Švoňavová dodala: „Teším
sa na pondelok.”
Touto cestou chceme vyzvať všetkých, ktorých
náš projekt zaujal, chcú sa k nám pridať a podporiť
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týchto úžasných mladých ľudí na ich ceste
za novým JA, nech sa pridajú k našej facebookovej skupine Bež s nami a schudni, kde budeme
pravidelne informovať o plánovaných tréningoch
či iných zaujímavých aktivitách projektu. Budeme
veľmi radi, ak aj vy pobežíte s nami a spolu rozhýbeme naše mesto.
(lk)
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Ako údajný pracovník sociálnej poisťovne vymáhal dlh
Polícia v Žiari nad Hronom preveruje informáciu o podvodnom konaní, kde ide o neoprávnené vymáhanie finančných prostriedkov.
„Upozorňujeme občanov, že sa opäť vyskytol
prípad, kedy sa podvodník vydával za zamestnanca sociálnej poisťovne a od dôchodkyni zo Žiaru
nad Hronom žiadal vyplatiť dlžnú sumu,“ informuje Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ a ďalej
konkretizuje: „Telefonicky ju kontaktoval neznámy
muž a dlžnú sumu 130 eur jej kázal priniesť na čerpaciu stanicu vo Svite alebo v Poprade. Keď s tým
dôchodkyňa nesúhlasila, uviedol jej konkrétnu
adresu, kde má peniaze poslať. V tomto prípade
dôchodkyňa postupovala správne, informáciu si
išla preveriť do sociálnej poisťovne, kde zistila, že
im nič nedlhuje.“ Aj keď k podvodu nedošlo, nie je
vylúčené, že obdobným spôsobom sa podvodníci
obrátia aj na iných občanov. „Ak sa už stanete obeťou trestnej činnosti, pri ktorej prídete do kontaktu

s páchateľom, je dôležité zapamätať si výzor páchateľa a jeho spoločníkov, alebo si zapísať evidenčné
číslo motorového vozidla, na ktorom sa pohybovali
a toto uviesť pri podávaní oznámenia o trestnom
čine na polícii,“ dodáva Mária Faltániová s tým, že
táto informácia môže pomôcť polícii pri rýchlej
identifikácii páchateľa.
(li)

Deň Rómov

Rómske materské centrum Hviezdička
v spolupráci s BBSK – Pohronským osvetovým
strediskom v Žiari nad Hronom zorganizovali
v piatok 19. apríla kultúrne podujatie ku svetovému Dňu Rómov, ktorý oslavujú všetci na celom svete 8. apríla.
Poslaním tohto podujatia bolo pripomenúť si

tento deň, podporovať a prezentovať súčasnú a
tradičnú kultúru rómskej menšiny so zámerom zachovať jej autentičnosť a jedinečnosť, dať možnosť
rómskemu etniku spoločne sa stretnúť, motivovať
a inšpirovať sa na uvedenom programe. Na kultúrnom programe sa podieľali svojim vystúpením deti
zo Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom,
SVČ – Quo Vadis Zvolen, Rómsky folklórny súbor
Romano jilo, Gipsy Star a Marek Ivanko zo Žiaru
nad Hronom, súbor Bachtale čave z Tekovských
Lužian.
Poďakovanie patrí pracovníkom POS v Žiari
nad Hronom, najmä Anici Kmeťkovej za pomoc pri
realizácii tohto programu. Podujatie sponzorsky
podporili poslanci VÚC Daniel Gelien, Božena Kováčová a Ladislav Kukolík.
Júlia Suchá

Liečivé bylinky
V stredu 17. apríla sa v Mestskej obývačke
uskutočnila prednáška na tému Liečivá sila byliniek, na ktorej sa zišla desiatka milovníkov
byliniek.
Natália Novotná zo Základnej umeleckej školy
v Žiari nad Hronom, ktorá prednášala, sa bylinkám
venuje s prestávkami už 20 rokov. „Zo začiatku ma
fascinovali svojim tajomstvom, doslova ma priťahovali a postupne som spoznávala ich tajomstvá
a možnosti,“ hovorí Natália, ktorej sme sa spýtali aj
na to, v čom spočíva liečivá sila byliniek: „Liečivá sila
byliniek spočíva v prirodzenosti, kde rastú, ak je príliš znečistené prostredie, tak ich tam nenájdeme.
Je to prejav ohromnej liečivej sily prírody, Matky
zeme“, opisuje, a zároveň dodáva: „Rôzne bylinky
potrebujú rôzne typy prostredia, ktoré zároveň
vplývajú na ich biochemické zloženie. Rôzne diagnózy, či už fyzického, alebo psychického charakteru, sa dajú liečiť pomocou rôznorodosti účinných
látok v jednotlivých bylinkách.“
Prednáška bola spojená s ochutnávkou čajov,
a keďže ohlasy boli pozitívne, rozhodli sme sa, že sa
spoločne na zber byliniek vyberieme.
Pre všetkých „fajnšmekrov“ preto dávame do pozornosti:
Dátum: 8. mája 2013 (streda)
Čas a miesto zrazu: 8.30 hod. (pred ZŠ na Ul. M. R.
Štefánika v Žiari nad Hronom)
Miesto zberu: Krahule
Záujemcovia, hláste sa prosím na telefónnom čísle: 0905 552 576.
V mesiaci máj pre vás pripravujeme ďalšiu
zaujímavú prednášku. Viac informácii poskytneme
na www.mskcentrum.sk alebo v Mestskej obývačke, ktorá je sprístupnená pre verejnosť každý pracovný deň od 13.00 do 17.00 hod.
Petra Demková

Bohatý život
Život človeka má veľa krásnych chvíľ, ale určite sú najkrajšie tie v kruhu svojich priateľov. Ak
sú priateľkami ženy, s ktorými zmysluplne strávime voľný čas a pritom ešte oživíme a uchováme pre ďalšie generácie hodnotné artefakty,
niet o čom hovoriť.
Ten úžasný pocit zažila Pavlína Slušná zo Žiaru
nad Hronom pri oslave svojho životného jubilea
v kruhu paličkárok pri Pohronskom osvetovom
stredisku v Žiari nad Hronom. Tamojší klub paličkovanej čipky vedie od roku 1998. Sama absolvovala
najprv kurz paličkovania a potom ju silná vnútorná
snaha poznať aj zložitejšie väzby regionálnej čipky hnala za vlastným sebavzdelávaním a štúdiom
kremnickej a hodrušskej čipky. Neskoršie už sama

Riaditeľka POS, Helena Žňavová, pri gratulácii.
učila ženy v klube zhotovovať tradičnú hodrušskú
sekačku či fliačik.
Úspešne reprezentovala náš región na vyšších

Päť jazykov lásky
Vo štvrtok 18. apríla prijala pozvanie do Mestskej obývačky riaditeľka MsKC v Žiari nad Hronom, Michaela Pribilincová, ktorá prednášala
na tému Päť jazykov lásky a jej podôb, nevyhnutnej pre harmonické vzťahy, či už v partnerstve, vo vzťahu k rodičom, priateľom, alebo
deťom.
Tému čerpala z rovnomennej knihy autora Garyho Chapmana, ktorý 30 rokov pôsobí ako poradca
v oblasti manželských vzťahov, a taktiež zo skúseností ľudí, s ktorými sa pozná osobne. „Každý hovoríme iným jazykom lásky. Ak má byť citová nádrž

nášho partnera stále plná, je nevyhnutné, aby ste
zistili, aký je jeho primárny jazyk lásky“, zdôraznila
Pribilincová a ďalej uviedla: „Sú to slová uistenia,
pozornosť, prijímanie darov, skutky služby alebo
fyzický dotyk.“
Prednášky sa zúčastnili študenti Gymnázia Milana Rúfusa, ako aj dámy rôznej vekovej kategórie
zo Žiaru a okolia. Všetci si pri malom občerstvení
mohli vypočuť túto zaujímavú prednášku. Okrem
iného im poodhalila a vysvetlila mnohé nezodpovedané otázky, týkajúce sa medziľudských vzťahov.
Petra Demková
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postupových súťažiach v rámci Slovenska. V roku
2004 na celoslovenskej výstave ĽUT Človek a jeho
tvorivé záujmy získala 1. miesto za kolekciu hodrušskej a kremnickej čipky. Pravidelne sa zúčastňuje Dní majstrov v Bratislave, ktorých organizátormi
je ÚĽUV v Bratislave. Určitú dobu aj s ÚĽUV-om
spolupracovala. Zúčastňuje sa súťaží vyhlásených
v rámci slovenského časopisu Čipka, kde tento rok
mala uvedené aj vzory svojich vlastných motýľov.
Pri príležitosti významného životného jubilea riaditeľka POS, Helena Žňavová, odovzdala Pavlíne Slušnej Ďakovný list za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu regiónu. Želáme veľa krehkých krás z bielych nití.
HS
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Z majstrovského titulu sa teší aj Žiarčan Zdenko Tóth

Výška takmer 195 centimetrov ho predurčuje
k tomu, aby budil medzi športovcami rešpekt.
Najskôr chcel byť brankárom, tréneri mu však
pridelili pozíciu obrancu. Z hokejového majstrovského titulu Zvolena sa dnes teší aj 20-ročný Žiarčan, Zdenko Tóth.
Hokej začal hrávať Zdeno v Žiari nad Hronom
ako päťročný, dokonca si pamätá aj presný dátum:
17. novembra 1999. „K hokeju ma priviedli moji rodičia,“ hovorí o svojich začiatkoch Zdeno a pokračuje: „V Kanade mi žije ujo, ktorý tiež kedysi hrával
hokej, tak isto aj jeho deti. Venovať sa hokeju teda
nebola úplná náhoda.“ V Žiari spolu so Zdenom
začalo hrať hokej viacero chlapcov. „Začínali sme
viacerí, dodnes sa hokeju venujú ešte Andrej Urgas
a Marek Pač,“ spresňuje.
Hokej neskôr hrával a trénoval na striedačku
v rodnom meste a vo Zvolene až do piateho ročníka, kedy začal navštevovať športovú školu vo Zvolene. „Keďže vo Zvolene boli vytvorené na hokej
lepšie podmienky, začal som trénovať aj hrávať už
iba za toto mesto. Za Zvolen som tak začal hrávať
ako druhák na základnej škole,“ vysvetľuje Zdeno,
ktorý hrá na pozícii pravého obrancu. Nie vždy však
chcel byť práve obrancom. „Keď som prišiel prvýkrát na štadión do Žiaru, tak som povedal: nechcem byť hokejista, ja chcem byť brankár. Páčili sa
mi brankárske veci a ako majú pokreslené masky.
Tréneri však urobili dobre, keď rozhodli o mojom
pôsobení na pozícii obrancu.“

Niekoľkokrát okúsil aj
slovenskú reprezentáciu
Zdeno bol spoluhráčom výraznou oporou aj počas pôsobenia v juniorskom tíme. V súčasnosti však
už hrá so seniormi a v mužstve je úplne najmladším
hráčom. Do A-tímu prišiel pred pol rokom. Dovtedy
bol pol roka v Bratislave na Slovane, kde hral v slovenskej reprezentácii do 20 rokov. „Do zvolenského tímu som prišiel doslova ako do rozbehnutého
vlaku. Bolo ťažké prispôsobiť sa hráčom, ktorí ťahali sezónu celý rok. Prišiel som k nim ako nováčik.
Hrával som však toľko, koľko príležitostí mi tréneri
dali, približne dvanásť zápasov,“ priznáva Zdeno.
V reprezentácii pôsobil od svojich 15-tich rokov,
postupne prešiel každou vekovou kategóriou.
Naposledy hral v kategórii 20-ročných. „V reprezentačnej dvadsiatke som hral od júla do decembra minulého roku. Nepekne som sa však zranil,
a tak som nemohol odcestovať so spoluhráčmi
na šampionát do Ruska. Bola to veľká smola,“ hovorí
o smutných chvíľach, kedy si natrhol väzivo v kolene. Reprezentovať Slovensko tak už môže jedine za

mužov, ak by sa to podarilo. „Treba na sebe makať a
podávať výkony. Venovať sa hokeju na sto percent,
neflákať sa a dodržiavať životosprávu. Tadiaľ vedie
cesta k tomu, aby si vás reprezentační tréneri všimli
a dali vám šancu ukázať, že do reprezentácie patríte,“ vysvetľuje Zdeno. Keďže si však už pôsobenie
v reprezentácii vyskúšal, vie, aké je to náročné.
A nielen po hokejovej stránke. „V reprezentácii je
to ako na vojne. Musí byť dodržané všetko podľa
stanoveného plánu, dodržiava sa životospráva,
na verejnosti musia chodiť hráči v rovnakom oblečení, od tenisiek až po čiapky. Stanovené sú presné
pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Napríklad pri
rozhovore musí byť na hlave čiapka so slovenským
znakom, ako aj tričko slovenskej reprezentácie,“ približuje zákulisie reprezentácie, ktoré je pre bežného diváka a fanúšika veľkou neznámou.

Vo Zvolene má vytvorené
dobré podmienky
Posledným zápasom sa skončila aj úspešná sezóna vo Zvolene. Hokejový kolotoč však opäť začína
6. mája, kedy začína letná príprava. Za celý rok majú
hokejisti úplné voľno od hokeja približne dva mesiace. „Na Slovensku nemám sen ísť do iného tímu.
Vo Zvolene mám vytvorené dobré podmienky, navyše som blízko domova.“ Zaujímalo nás, či je v A-tíme Zvolena niekto, s kým si najlepšie rozumie.
„Rozumiem si s veľa chalanmi. Blízko mám napríklad k Pokovičovi, s ktorým som pred rokom hrával
aj v juniorke a k Pichnarčíkovi, čo sú obaja mladí
hráči. Rozumiem si však aj so staršími hráčmi ako
sú Podkonický či Brabenec,“ hovorí Zdeno. „Je veľký
záväzok začínať v majstrovskom tíme. Každý bude
čakať, či titul obhájime. Aj tlak od trénera bude obrovský. Bude sa snažiť dokázať opätovne vyhrať.
Sezóna bude určite náročná,“ prorokuje mladý obranca a prezrádza, ako sa Zvolenčanom podarilo
vybojovať majstrovský titul: „Podarilo sa to najmä
tvrdou disciplínou a tým, ako sme dreli celú sezónu. Od mája až doteraz. Víťazstvo nebola náhoda.
O všetkom rozhodlo trénovanie, prístup hráčov a
celého klubu Zvolen. Tím bol naozaj dobrý, nebola
to náhoda, že sme sa stali majstrami.“ Asi najväčším
parťákom mu bol počas sezóny Jano Mucha, s ktorým odohral väčšinu zápasov. Rád má však aj hlav-

Zdeno s priateľkou Martinou.
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S reprezentačnou 29-kou.
ného trénera, Petra Mikulu: „Tréner je úžasný, super,
ale tiež prísny a má autoritu. Myslím, že hokeju naozaj rozumie, vie čo a ako má s hokejistami robiť, ako
ich motivovať. Tréningy pripravuje tak, že sú potom
aj zápasy úspešné.“ Aj keď nateraz bude Zdeno ešte
dva roky pôsobiť vo Zvolene, úprimne priznáva, že
jeho snom je dostať sa tam, kde je hokej aj dobre platený. „To je hocikde, len nie na Slovensku.
Od malička som ako každý chlapec obdivoval
NHL. Teraz by som však privítal pôsobenie v nejakej fínsko-švédskej lige, bolo by perfektné dostať
sa niekde do niektorej z týchto severských krajín,“
prezrádza hokejové sny a plány Zdenoh a dodáva
skromne: „Budem rád hrať všade, kam sa dostanem
a kde ma ako hráča budú chcieť.“

Život profesionálneho
hokejistu je náročný
Profesionálny hokejista žije hokejom každý deň.
Aký je bežný deň hokejistu? „Vstávam skoro ráno.
Po raňajkách odchádzam na štadión, kde nasleduje
pobyt v posilňovni a neskôr do popoludňajších hodín je tréning na ľade. Po tréningu ešte nasleduje
regenerácia, napríklad v podobe bicykla. Na štadióne tak každý deň trávim aj viac ako päť hodín.“
Tréningy nesmú chýbať ani počas dňa, kedy majú
hráči zápas. „Je však ľahší, skôr vo forme rozkorčuľovania. Po spoločnom obede ešte nasleduje oddych a potom sa už o 16-tej pripravujeme na zápas.“
Od hokeja si hokejista trochu oddýchne cez víkendy, keď nie sú zápasy. Keď sú zápasy aj cez víkendy, voľno býva v pondelok. To je čas, ktorý Zdeno
využíva na regeneráciu tela po náročných zápasoch. „Život športovca je náročný. Keď sa pozriem
na svojich rovesníkov, čo robia vonku, mnohí z nich
sa len poflakujú. Ale nezávidím im. Môj život je iba
domov a štadión, keď stihnem, tak aj priateľka. Je
to však vždy lepšie, ako byť niekde vonku, piť a fajčiť. Tí, ktorí posedávajú na lavičke dnes, budú tam
aj zajtra, možno aj o dvadsať rokov. A to nie je môj
prípad. Tvrdo na sebe pracujem, trénujem, dodržiavam životosprávu a do každého zápasu vkladám
všetko, nič nerobím polovičato. Verím, že práve takýmto prístupom k životu niečo dosiahnem a moji
najbližší budú na mňa právom hrdí,“ hovorí Zdeno
a dodáva, že okrem hokeja si zahrá aj basketbal
a rád trávi čas v posilňovni.
(Pokračovanie na 7. strane)
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Mladí záchranári súťažili
V stredu 24. apríla sa uskutočnil 17. ročník
Súťaže mladých záchranárov. Organizátorom
podujatia je Obvodný úrad v Žiari nad Hronom
– Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.
Súťaž je určená pre základné školy a školské zariadenia. „Cieľom podujatia je pripravovať žiakov
na možné riziká vyplývajúce z následkov živelných
pohrôm, havárií alebo teroristických útokov,“ informuje Jaroslav Holzer, vedúci odboru CO a KR.
Žiaci museli plniť počas súťaže viacero úloh. „V
rámci civilnej ochrany obyvateľstva to bolo použitie ochrannej masky, improvizované prostriedky
individuálnej ochrany, evakuačná batožina a rozoznávanie varovných signálov. Pri pohybe a poby-

Kniha je zázračná vecička. Na prvý pohľad je
to len papier, písmenká a farby, ale koľko múdreho, zázračného, veselého, napínavého sa v nej
skrýva.
V Mestskej knižnici Michala Chrásteka sústavne hľadáme nové formy a spôsoby ako prilákať
do knižnice čo najviac detí. Jednou z takýchto foriem je aj prvácka pasovačka. Každoročne v apríli
u nás vítame prváčikov zo všetkých základných
škôl v meste. Na tohoročnej pasovačke to prváci
vôbec nemali ľahké. Najskôr museli preukázať veľkú odvahu pri putovaní rozprávkovým lesom prekážok, potom šikovnosť, aby mohli opraviť medovníkovú chalúpku a nakoniec čitateľskú zručnosť pri
čítaní básničiek. Odvaha ich nesmela opustiť ani pri
skladaní čitateľského sľubu a pasovaní za čitateľov
rytierskym mečom. Za prejavenú odvahu sme ich

Prečítajte si
Pravidelne v každom čísle novín vám budeme prinášať pár tipov na knihy, ktoré si
môžete vypožičať v Mestskej knižnici Michala Chrásteka. Okrem toho si ostatné novinky
môžete pozrieť v on-line katalógu knižnice
na stránke Mestského kultúrneho centra.
Thriller

Ethan Cross: Pastier

te v prírode museli zvládnuť orientáciu na mape
pomocou kompasu alebo buzoly, určenie azimutu, meranie vzdialenosti v teréne a určovanie svetových strán v teréne,“ spresňuje Jaroslav Holzer.
Súčasťou úloh bola aj zdravotnícka príprava a základné správne postupy ošetrenia, hasenia malých
požiarov, streľba zo vzduchovky a testy.
Tohto ročníka sa zúčastnili žiaci z 13 základných
škôl. Najviac sa darilo Základnej škole z Jastrabej,
na druhom mieste skončili školáci zo Základnej
školy F. Kráľa v Žarnovici a bronzová priečka patrila
Základnej škole z Brehov.
(li)

Prvácka pasovačka

(Dokončenie zo 6. strany)
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Marcus Williams aj Francis Ackerman ml. majú talent ubližovať ľuďom. Kým Marcus, bývalý detektív
z oddelenia vrážd v meste New York, využíva svoje
schopnosti na to, aby chránil iných, Ackerman svoje
vlohy používa na spôsobovanie bolesti a utrpenia.

Historické romány

Stephanie Laurensová:
Skrotenie zvodcu

Ak muž z rodu Cynsterovcov stretne ženu svojich snov, nenájde pokoj, kým ju nebude mať
po svojom boku.

Pre ženy

Eva Urbaníková: Za facku

Niekedy sa stretnú protiklady. Priťahujú sa. Veľmi.
Ale keď nastúpi reálny život, všetko je ťažšie, ako sa
na prvý pohľad zdá. Kniha o tom, že vzťah nemusí
končiť len vtedy, keď je jeden zlý a druhý dobrý.
Alebo naopak. Vzťah môže skončiť aj vtedy, keď sú
dvaja tak veľmi rozdielni.

Pre deti

Jeﬀ Kinney:
Denník odvážneho bojka 4
(Prázdniny pod psa)

Letné prázdniny sú v plnom prúde, slnko krásne
svieti a všetky decká šalejú vonku. Vlastne... všetky nie, chýba tam náš hrdina. Ten radšej trčí
vo svojej izbe so zatiahnutými závesmi a hrá videohry. Greg Heffley tvrdí, že pre istotu nevytiahne päty
z domu.

odmenili bezplatným zaregistrovaním do knižnice
a malými upomienkovými darčekmi.
Cieľom tohto netradičného podujatia je ukázať
aj tým najmenším deťom, že knižnica je zaujímavým miestom na rozvíjanie fantázie a čitateľskej
gramotnosti.
Božena Kaššová,
Mestská knižnica M. Chrásteka

Ján Turan:
Smelá Apolienka

Apolienka je prváčka. Hnevá sa na svoje vraj pekné starodávne meno zdedené po babičke. Dal jej
ho však dedko a ten je úžasný. Berie Apolienku a
jej kamaráta Adamka do lesa a na záhradu, kde už
zažili asi tisíc zaujímavých vecí. Táto knižka je plná
zážitkov a spomienok, básničiek o vtáčikoch a zvieratkách, vtipných veršovaných hádaniek a tiež krásnych ilustrácií.

Z majstrovského titulu sa teší aj Žiarčan Zdenko Tóth

Foto: sportky.sk.

Prirovnávajú ho k Chárovi
Odmalička hrával talentovaný Žiarčan s číslom
21, vo Zvolene dnes nosí na drese 17. „V reprezentácii som mal 29, ktorú som si vybral z dátumu narodenia svojej priateľky. A myslím, že som urobil dobre, 29-ka mi priniesla šťastie,“ hovorí s úsmevom
hokejista, ktorý však prekvapivo nikdy nemal hokejový vzor. Okolie ho ale prirovnáva k Zdenovi Chárovi. Nielen výškou, ale aj hrou, navyše, rovnako ako
slovenský reprezentačný kapitán, aj on je obran-

com. „Páči sa mi však hra hráčov, ktorí hrajú hokej
jednoducho a nerobia žiadne vážne chyby. Chybu
ale občas urobí každý. Zvyčajne sa však neúspech
zvezie na hlavy obrancov. Keď urobí chybu útočník
v útočnom pásme, je ďaleko od vlastnej brány. Keď
ju urobí obranca, je najbližšie k svojej bráne, a tak
za zinkasovaný gól utŕži od fanúšikov nadávky práve on. Chyba ale väčšinou začne v útočnom pásme
(nie je to však vždy tak). Vzájomná kritika neskôr
patrí k tomu, ale je to skôr v dobrom myslené, aby
sme sa do budúcnosti poučili,“ objasňuje Zdeno.

Hokej by rád hral až do štyridsiatky
Pokiaľ sa Zdenovi budú vyhýbať zranenia, rád by
hokej hrával čo najdlhšie. Preto sa aj o pár rokov
vidí práve pri hokeji. Nešťastie však neobchádza
ani jeho. Okrem už spomínaného zranenia, ktoré
mu zabránilo ísť s reprezentáciou na šampionát
do Ruska, ťažké chvíle prežíval aj na turnaji vo Švajčiarsku. „Trafil ma puk do tváre, zdeformoval mi líc-
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nu kosť a nos. Mal som 6 milimetrov posunutú lícnu
kosť dovnútra, zlomenú strednú prepážku v nose
a nemohol som poriadne dýchať. Nehral som vtedy hokej viac ako mesiac, čo je dlhá doba. Dlho sa
mi to liečilo, bolo to bolestivé zranenie, kedy som
musel ležať. Návrat však nebol ťažký, veľmi som sa
už na ľad tešil. Keby to záležalo na mne, išiel by som
hrať oveľa skôr, lekár ma ale nepustil.“
Veľkú podporu má a vždy aj mal mladý hokejista vo svojej rodine. Teraz mu je navyše oporou aj
jeho priateľka. „Martinka je mojou veľkou oporou.
Som na ňu veľmi hrdý a som veľmi šťastný, že ju
mám. Ďakujem jej za všetko, čo pre mňa robí, aj za
jej trpezlivosť,“ hovorí Zdeno s láskou o priateľke
a tiež prízvukuje, že na začiatku a vlastne až doteraz mu najviac pomáhali a pomáhajú práve rodičia.
„Budem im za to vďačný celý život. Venovali sa mi
od malička, podporovali ma, vždy mi verili a všetky
peniaze, ktoré mali, išli na hokej. Ja im to raz určite
vrátim,“ dodáva na záver hokejový talent zo Žiaru.
(li)
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LIEČIVÁ SILA DRAHÝCH KAMEŇOV

Liečivé kamene nás uzdravujú, ochraňujú
a prinášajú nám radosť do života. Vyberáme
si ich aj podľa konkrétnych liečivých účinkov.
Každý kameň je jedinečný a nápomocný. Príďte
si vypočuť zaujímavú prednášku o liečivej sile
drahých kameňov.
Prednáša: Richard Vallo, z obce Iňa (Levice).
Kde: Mestská obývačka, plaváreň.
Kedy: 15. mája.
Čas: 17.30 hod.

KULTÚRA/INFORMÁCIE/INZERCIA
•Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program sa bude venovať mýtom,
ktoré sprevádzali túto planétu. Program doplní
znázornenie aktuálnej oblohy pomocou planetária so sprievodným slovom odborného pracovníka
a pozorovanie objektov večernej oblohy astronomickou technikou za priaznivých poveternostných
podmienok. Dňa 17. mája o 20.00 hod.

9
Návšteva hospodárskeho dvora

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Bellov festival
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom vás pozýva na prehliadku malých dychových
hudieb Bellov festival. Prehliadka sa uskutoční
v dňoch 11. a 12. mája v Kremnici. Okrem domácej
dychovej hudby Minciar sa podujatia zúčastnia aj
Cementeón z Banskej Bystrice, DH Detva, DH Nová
Baňa, Hodrušanka z Hodruše-Hámrov, Sitňanka
z Banskej Štiavnice, Žiaranka Žiar nad Hronom, Gemerčanka z Revúcej a Selčianka z Banskej Bystrice.
Do festivalu svojou troškou prispejú aj najmladší
obyvatelia regiónu – výtvarníci. Vernisáž výstavy
detskej regionálnej súťaže Maľovaný Bellov festival
v Knižnici J. Kollára Kremnica začne o14.00 hod.
11. mája. Živé fanfáry z Kostola svätej Kataríny vás
na krajskú prehliadku budú pozývať aj 12. mája
o 9.30. V kostole sa bude konať svätá omša za nositeľov tradícií v oblasti dychovej hudby.
•Výtvarný kurz pre každého
Hľadanie, zbieranie a zaznamenávanie informácií – podnetov a javov (lineárne, priestorové a
farebné aspekty) z prostredia krajiny. Zaznamenávanie stôp po procesoch, dejoch a činnostiach
v prírodnom prostredí. Vytváranie vlastných krajinárskych koncepcií radením, usporadúvaním a
spájaním. Lektorom bude: Doc. PeadDr. Jaroslav
Uhel, ArtD. Kurz sa uskutoční vo Zvolene- Zvolenský zámok, Pustý hrad, hlavný organizátor: Podpolianske osvetové stredisko Zvolen v spolupráci
s regionálnymi osvetovými strediskami v BBSK.
Prihlásiť sa môžete v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom u Ivany Žňavovej do 7. mája.
Podrobnejšie informácie získate: ivkaznavova@
gmail.com, 0905 215 848, 0908 934 403, www.facebook.com/osvetaZiar, www.facebook.com/posZH.
•Prevencia na školách
Workshop sústredený na tému zhubné kulty a
sekty spojený s prezentáciou organizácií zaoberajúcimi sa prevenciou. Workshop je určený pre riaditeľov škôl, výchovný poradcov, ale i ľudí, ktorých
daná téma zaujíma. Prihlásiť sa môžete osobne
alebo formou e-mailu: ivkaznavova@gmail.com.
Workshop sa uskutoční dňa 30. mája o 10.00 hod.
v priestoroch Pohronského osvetového strediska
v Žiari nad Hronom.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále s využitím možností planetária vás oboznámi s vývojom
vesmíru. Po skončení programu je pre vás za priaznivých poveternostných podmienok pripravené
pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou. Dňa 10. mája o 20.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

7.5. 20.00 – 21.00 lek. Janského,
8.5. 20.00 – 21.00 lek. Nukleus
9.5. 20.00 – 21.00 lek. Sunpharma
10.5. 20.00 – 21.00 lek. U čier. koňa,
11.5. 20.00 – 21.00 lek. Alpinia
12.5. 20.00 – 21.00 lek. Max 1
13.5. 20.00 – 21.00 lek. Max 2
14.5. 20.00 – 21.00 lek. Max 3
15.5. 20.00 – 21.00 lek.Flora
16.5. 20.00 – 21.00 lek. Janského
17.5. 20.00 – 21.00 lek. Nukleus
18.5. 20.00 – 21.00 lek. Sunpharma
19.5. 20.00 – 21.00 lek. U čier. koňa
20.5. 20.00 – 21.00 lek. Max 2
21.5. 20.00 – 21.00 lek. Nukleus
Prestávka na obed od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ
STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY

8.5. MUDr. Ján Kučera, Nám. MS, Žiar
nad Hronom (672 20 02)
11.5. Eliška Považancová, Ul.
Dr. Janského 15, Žiar nad Hronom (0917
442 362)
12.5. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208, Hliník n. Hr. (676 13 91)
18.5. MUDR. Lucia Straňáková,
Ul. Dr. Janského 4, Žiar nad Hronom (672
20 98)
19.5. MUDr. Jana Draženská, Dolná
49/21, Kremnica (674 48 60)
Pohotovostné stomatologické služby
sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a
vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
POĎAKOVANIE
ZA POMOC

Ďakujeme pánovi poslancovi, Emilovi Vozárovi, za pomoc Materskej
škole – elokovaná trieda na Sládkovičovej ulici, pri revitalizácii školského dvora. Aj vďaka nemu sa nám podarilo obnoviť záhradné zariadenie
a vytvoriť okrasný záhon s bylinkami. Ďakujeme.
Deti a kolektív,
MŠ – ET na Sládkovičovej ulici

noviny.ziar.sk

Deti z triedy „sovičiek“ z Materskej školy – elokovaná trieda na Rudenkovej ulici, využili prvé
aprílové slnečné dni na návštevu hospodárskeho dvora.
V týždni, ktorého témou boli domáce a hospodárske zvieratá, naše sovičky vo štvrtok 11. apríla
navštívili malý hospodársky dvor. Pri bráne nás
privítala milá, usmiata teta, ktorá sa s láskou stará
o sliepočky a kohúta. Deti mali možnosť zblízka
vidieť tieto domáce zvieratká. Dozvedeli sa, čo sliepočkám najviac chutí, kde im teta sype jedlo, mohli
ich nakŕmiť nasekanými zeleninovými listami, trávou, ale aj zrnom. Obzreli si miesto, kde sliepočky
spávajú, oddychujú, kde znášajú vajíčka. Každý
mohol v ruke podržať práve znesené vajíčko, ktoré
bolo ešte teplé. Na rozlúčku deti tete poďakovali
za prehliadku a zaspievali pesničky Na dvore býva
sliepočka naša a Na jednom veľkom dvore, ktoré
patrili aj sliepočkám. Sliepočky sa tvárili veľmi spokojne a deti tiež. Zažili niečo nové, čo deti v meste
len tak ľahko nevidia, a na čo budú dlho spomínať.
Ľubomíra Henželová, učiteľka
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PREDAJ
•Predám el. šijací stroj stolíkový, nemecký. ZH.
T: 0910 295 897

4/9

•Predám malé tvarové frézy k vŕtačke, nové.
T: 0910 295 897

5/9

•Predám nové pekné pánske obleky č. 48, vetrovka.
T: 0910 295 897
•Predám PC zostavu pre rôzne práce, spoľahlivá.

T: 0910 295 897

6/9

7/9

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

•Predám starožitné rádio s magickým okom – ako rekvizita.
8/9
T: 0910 295 897
•Predám staršie typy telefónnych aparátov. Cena: 7 €.
T: 0910 295 897

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...)

9/9

•Predám akvárium, roz. 50 x 30 x 30 cm, ohrievač, ovzduš11/9
ňovač s dvoma vývodmi. T: 0948 976 311
•Predám kufríkový nerezový záhradný gril na drevené
uhlie, motorčeky na grilovanie kurčiat. Možnosť grilovania –
všetko. Rozmery v zloženom stave: 44 x 29 x 13 cm.
12/9
T: 0948 976 311
•Predám zachovalú uzamykateľnú stavebnú búdu zo stav17/9
by rodinného domu. T: 0915 721 264
•Predám detskú autosedačku tmavomodrej farby v zachovalom stave po dvoch deťoch s nosn. do 25 kg. Foto pošlem
19/9
mailom. Cena: 15 €. T: 0907 772 158
•Predám vecičky pre psíkov, nosené, ale veľmi zachovalé.
Niektoré celkom nové. Veľkosť 32 – 40. Tričká, mikiny, svetrí21/9
ky, tepláky, teplákové súpravy. T: 0911 992 994
•Predám komplet spálňu (dve manželské postele, dve
postranné skrinky, polička nad posteľ, dve veľké skrine), staršia, zachovalá, svetlá a biela farba, bez známok
poškodenia, bežné opotrebenie. Najlepšie vidieť. Možnosť odvozu do 30 km za prepravné. Cena za komplet:
80 €. Možnosť kúpy aj po častiach. Na požiadanie zašlem foto.
27/9
T: 0905 713 359

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám garáž za Jadranom. Cena dohodou. T: 045/673 47
1/9
11, 0905 84 64 99 – po 15.00 hod.
•Predám staršiu chalupu v Prestavlkoch. Cena dohodou.
2/9
T: 0907 816 324
•Predám garáž, Ul. Dukelských hrdinov (pri Planetáriu).
3/9
Cena dohodou. T: 0904 439 390
•Predám 1-izbový tehlový byt, na prízemí v ZH,
blízko centra, bezbariérový, plastové okná, dom je
zateplený, kúpeľňa prerobená, slušný vchod. Plocha bytu 34,58 m2 + pivnica 2,8 m2. Cena dohodou.
10/9
T: 0908 387 735 – volať od 14.00 do 16.00 hod.
•Predám 1-árovú záhradku s chatkou v Žiari nad Hronom
15/9
pod Kauflandom. Cena: 1 300 €. T: 0944 155 928
•Predám 1-izbový byt s rozlohou 34 m2, na Etape v Žiari
20/9
nad Hronom. Cena dohodou. T: 0905 465 195
•Predám rodinný dom v Šášovskom Podhradí - Píla, cena
22/9
dohodou. T: 0903 178 838, 0907 806 779
•Predám 3-izbový panelový byt s loggiou v OV s výmerou
72 m2 na 5./7 poschodí v zateplenom a zrekonštruovanom
bytovom dome na Ul. Hviezdoslavovej v Žiari nad Hronom.
Cena dohodou.
24/9
T: 0903 844 672

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Hľadám prenájom 3-izbového bytu na dlhodobý prenájom v Žiari nad Hronom za rozumnú cenu, pre 3 osoby. Môže
byť zariadený alebo čiastočne zariadený. Len seriózne.
16/9
T: 0915 773 320
•Prenajmem 2-izbový, čiastočne zariadený byt. Cena: 260 €
23/9
s energiami. T: 0915 068 880

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 2-izbový byt s balkónom v ZH, môže byť aj v pôvodnom stave. T: 0917 816 429
18/9

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
•1-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, v pôvodnom-zachovalom stave. Cena:
18.500 EUR, výmera: 34 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta, v pôvodnom stave. Nová cena: 20.500 EUR, (pôvodná
cena 21.500 EUR), výmera: 43 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 26.990 EUR, výmera:
43 m2
•2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena:
34.500 EUR, (pôvodná cena 36.500 EUR), výmera: 49 m2
•2-izbový tehlový byt s dvomi loggiami v Dolnej
Ždani, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 21.900
(pôvodná cena 27.500 EUR), výmera 53 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
ulica Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave. Cena: 27.000
EUR, výmera 55 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
ulica Hutníkov, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 28.500
EUR, výmera 56 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul.
SNP (širšie centrum mesta), v pôvodnom stave. Nová cena:
31.000 EUR, (pôvodná cena 34.000 EUR), výmera: 58 m2 +
pivnice 12 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 29.900 EUR, výmera: 61 m2
2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, v pôvodnom-zachovalom stave. Cena:
29.900 EUR, výmera: 62 m2
•2-izbový panelový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Tajovského, v pôvodnom-zachovalom stave.
Cena: 29.990 EUR, výmera: 62 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, v pôvodnom stave. Cena: 34.500 EUR, výmera: 68 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 37.000
EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 32.660
EUR, (pôvodná cena 35.000 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 49.000
EUR, výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
centrum mesta, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 56.000
EUR, výmera: 75 mh
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 43.500

EUR, (pôvodná cena 44.900 EUR), výmera: 78 m2
•3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom, Ul.
Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane
zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná cena 103.000
EUR), výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 62.000
EUR, výmera: 83 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.000 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR),
výmera pozemku: 823 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena:
17.500 EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha:
156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
•RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 92.999 EUR, (pôvodná cena
97.000 EUR),zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku:
837 m2
•RD v Kremnici, v pôvodnom stave. Nová cena: 62.000
EUR, (pôvodná cena 72.490 EUR), zastavaná: 95 m2, výmera
pozemku: 763 m2
•RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
203.000 EUR, zastavaná plocha: 1.402 m2, výmera pozemku: 2.835 m2
•RD v Hornej Vsi, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
68.000 EUR (pôvodná cena 78.500 EUR), úžitková: 120 m2,
výmera pozemku: 923 m2
POZEMKY:
•4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/m2, výmery
od 1.018 m2 do 1.392 m2
•3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská
Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty alebo chalupy, siete
na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera jedného pozemku: 800 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený na
stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR, výmera:
784 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná),
siete pri pozemku. Cena: 254.5000 EUR, výmera: 5.090 m2
OSTATNÉ:
•záhradná chata v Lutile (záhradkárska osada), kompletne zrekonštruovaná. Cena: 34.500 EUR, zastavaná plocha: 28 m2, výmera pozemku: 405 m2

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
•Kúpim 3 alebo 4-izbový byt v blízkosti centra mesta. Plat25/9
ba v hotovosti. T: 0917 718 926

ké doklady, STK a EK do 4/2015, spotreba 4 l na 100 km, bez
investícií a porúch, max. spoľahlivé autíčko, možné prihlásiť v
SR alebo jazdiť na dokladoch ČR. T: 0944 181 574
14/9

AUTO MOTO

•Predám malotraktor AGZAT s príslušenstvom - pluh, rothavátor, brány. Lacno. T: 045/681 29 95, 0907 660 872
26/9

•Predám 4 letné pneumatiky, raz jazdené, zn. Matador,
195/55 R15 88 U 6J x 15 ET, aj s diskami, elektróny 4-dierové
+ stojan s plachtou. Cena spolu: 550 €. T: 0911 992 994 13/9
•Predám Opel Corza 1.5 Turbo Diesel, naj. 213 000 km, čes-

noviny.ziar.sk

•Predám výhodne skúter Ital Jet s úpravou motora Mallossi
vo veľmi dobrom technickom stave. T: 0907 646 037
22/9
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Hľadám domov
JUPÍK

Jupík je 4-mesačný psík,
ktorého si každý v momente
zamiluje. Je veselý, hravý, človeka priam zbožňuje. Jupík
je odčervený, očkovaný, čipovaný a adopcia je podmienená kastráciou.
TRINITY

Je 9-mesačná sučka
argentínskej dogy. Sučka je hluchá (pretože je
od množiteľa a hluchota
sa pri nekontrolovanom
množení dedí u tejto rasy). Je milej povahy,
veľmi kontaktná a prítulná. Znáša sa aj s inými
psami.
MUFI

Malý, asi 4-kilový Mufi, je
pravdepodobne
kríženec
jorkšíra. Má 1 rok a je v zlom výživovom stave. Je vhodný len do bytu (na gauč).
BIGGY A BUGGY

Biggy (sučka) a Buggy
(psík) sú rozkošné, hravé,
aktívne šteniatka. Pravdepodobne krížence bradáča, budú stredného vzrastu. Sú vhodní do aktívnej rodinky, kde budú mať
pravidelné dlhé vychádzky, prípadne aj k iným
psíkom či deťom. Momentálne majú cca 6 mesiacov.

Tajomstvo stromov
V apríli žiaci II. stupňa
Špeciálnej
základnej
školy v Žiari nad Hronom
spoznávali počas environmentálneho projektového dňa tajomstvá
stromov.
Počas spoločných náučných aktivít spoznali najstaršie stromy na Slovensku. Dozvedeli sa, že stromy nie sú len továrňou
na kyslík, ale majú významné miesto aj v histórii, kultúre či
ľudovej slovesnosti. V rámci aktivít rovesníckych skupín hľadali informácie, komunikovali, spolupracovali, bádali i tvorili.
Vytvorili náučné plagáty o zaujímavostiach a význame stromov – kvetov – plodov - listov, ktoré prezentovali svojim spolužiakom. Svojou aktívnou činnosťou na projekte podporili
myšlienku ekodňa Chráňme stromy, aby mohli dýchať a liečiť.
Špeciálna ZŠ
SPOMIENKAtĺk

Kto v srdciach žije, neumiera...
Dňa 11. júna uplynie 50 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec
Viliam Dubravský
a dňa 10. mája si pripomíname 10 rokov od smutnej chvíle, keď sme sa rozlúčili s našou drahou mamičkou, svokrou,
starkou a prastarkou
Teréziou Dubravskou.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte
im s nami tichú spomienku.
Spomína rodina Luptáková a Dubravská.

ALEX

Alex je asi 3-ročný psík
plemena čau čau. Je vhodný do bytu aj do rodinného domu, má hygienické
návyky. Je kastrovaný, oč-
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SPOMIENKAtĺk
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
Zanechajúc všetko,
čo si rád mal.
S tichou spomienkou
k tvojmu hrobu
chodíme,
kvety položíme,
pri plameni sviečky
na teba myslíme.
Dňa 6. mája uplynie 1 rok od smrti
Ľubomíra Jančoka.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú a venujú mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk

Odišiel, už nie je medzi
nami,
ale žije v srdciach nás,
ktorí sme ho milovali...
Dňa 9. mája si pripomíname 5 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Michal Drozd.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka, syn s rodinou
a vnúčatá.
SPOMIENKAtĺk

Keby slzy kriesili
a láska divy robila,
nikdy by ťa, drahý náš,
čierna zem nekryla.
Dňa 1. mája uplynuli 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil manžel, ocino a starký
Ing. Alexander Holička.
O tichú spomienku prosia manželka
Juliana a syn Juraj s rodinou.

kovaný, čipovaný.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737
alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 609
772 (prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).

SPOMIENKAtĺk
To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 24. apríla sme
si pripomenuli 13 rokov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá sestra, stará mamička a naša
maminka
Mária Sedliaková,
rod. Medveďová.
S láskou spomíname všetci, ktorí
sme ju milovali.

Antikvariát Tuborgaha
Na sídlisku Pod vršky,
v priestoroch Stavebného bytového družstva
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok od 15.00 do 18.00 hod.

Spomeňte si
na svojich najbližších
aj vy protredníctvom MN
noviny.ziar.sk
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Gratulujeme našim najlepším na „Jednotke“
V súčasnej dobe sa vo vzdelávaní popri cudzích
jazykoch kladie dôraz na prírodovedné predmety.
Je to prirodzené, veď príroda je všade okolo nás a
dieťa spontánne spoznáva prírodné zákony oveľa
skôr, ako začne chodiť do školy. Postupne naberá
životné skúsenosti a snaží sa chápať a vysvetliť si
dianie okolo seba. Príchodom do školy sa jeho
sprievodcom v objavovaní stane učiteľ. Pedagógovia na „Jednotke“ sa snažia, aby neboli len odborne fundovanými sprievodcami, ale aj príjemnými
a priateľskými partnermi. Nielen v triedach s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov
uplatňujú vo vyučovaní moderné a inovačné metódy. Žiaci nadobúdajú nové zručnosti a poznatky
vo vede hravou a nenásilnou formou. Takto vzdelávaní žiaci majú potom nielen faktografické vedomosti, ale vedia klásť otázky, vyjadriť svoj názor,
porovnať ho s inými, argumentovať a obhajovať.
Naši žiaci majú mnoho príležitostí experimentovať,
bádať, skúmať. Aj taký nedostatok, ako je chýbajúca odborná učebňa chémie, sme sa pokúsili odstrániť exkurziou do detských laboratórií v Bratislave
či projektovým vyučovaním na chémii. Úspech sa
dostavil v podobe úspešných riešiteľov okresného kola chemickej olympiády, kde sa všetci traja
zúčastnení deviataci umiestnili na 3. – 5. mieste
(3. miesto: Marek Páleník, úspešní riešitelia: Nikola Bahnová, Matej Košťál). Vyučovanie neprebieha

len v priestoroch školy, často podnikáme zemepisné a vlastivedné prechádzky, spoznávame okolie,
históriu nášho mesta. Že je to tá správna cesta,
nás presvedčili víťazi okresného kola geografickej
olympiády – Terezka Hromádková (VII.A) a Jakub
Dovčík (VI.A). Boli jediní úspešní riešitelia tohto
kola vo svojej kategórii spomedzi ďalších viac ako
20 žiakov. Naši deviataci nepustili na stupienky víťazov nikoho z iných škôl – obsadili všetky tri prvé
miesta. Žiaci sa nestratili ani v krajskom kole, obaja
mladší sú úspešní riešitelia a Kristínka Purdeková
z IX.A sa umiestnila na peknom piatom mieste. Je
to všestranná žiačka, ktorá si bez problémov vybojovala aj postup do krajského kola celoslovenskej
súťaže Čo vieš o hviezdach. Aby všetci žiaci mali
možnosť porovnať svoje schopnosti aj s ostanými žiakmi na Slovensku, pravidelne sa zapájame
do matematických súťaží Maks, Maksík či Klokan.
Tohto roku sa zapojilo spolu skoro 200 našich
detí. Najúspešnejší bol Adam Hanuska (V.A), ktorého v Klokanovi predbehlo len 101 detí z celého
Slovenska. Úspechy sme zaznamenali aj v Pytagoriáde. Hrdý na seba môže byť Riško Truben (IV.B),
ktorý sa umiestnil na druhom mieste. Šimon Veselý (V.A) obsadil tretie miesto. Samozrejme, hrdí
na seba môžu byť aj všetci ostatní úspešní riešitelia,
i keď neobsadili stupne víťazov. Úlohy matematickej olympiády sú niekedy orieškom aj pre rodičov,

Maxipohľadnica z „Dvojky“ úspešne odoslaná
Priaznivci našej „Dvojky“ už určite netrpezlivo
čakajú na ďalšie infookienko o udalostiach
posledných dní v škole. A veru, opäť sme sa
činili.
Prváci (1. A) sa smelo púšťajú do rôznych projektov, tentoraz navrhli a z LEGA aj vybudovali Zdravé
mesto pre zdravé deti. Druháci (2. B) sa venovali
výskumu ako pestovať zdravého ducha. Skúsili to
s lipovým čajom, miešali ovocný šalát a nezabudli
ani na tanec a výsledok – zdravý duch – sa dostavil.
Tretiaci a štvrtáci z jazykových tried nakrútili krátke
videá, kde prezentujú svoje projekty Minulosť a súčasnosť a na zdravú výživu zamerané dialógy.
Čoraz väčšiu obľubu ruského jazyka na II. stupni
sme podporili návštevou p. Kleinovej, ktorá
pochádza z Ukrajiny, ktorá siedmakom a ôsmakom
po rusky porozprávala o kultúrnych a prírodných
krásach Ruska. Pomocou programu Medzi nami
dievčatami v rámci projektu Čas premien sa naše
šiestačky, pod odborným vedením lektorky Mgr.
Viery Čapovej, pripravovali na svoju celoživotnú
úlohu ženy. Prváci a druháci na besede riešili veľmi
aktuálnu tému – prišiel sa s nimi porozprávať hasič
p. Stajník. Všetkým hosťom ďakujeme za zaujímavé
informácie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Výtvarníci z celej školy mali šancu prispieť svojimi prácami na výstavu Chceme žiť bez drog a takisto sa zapojiť do súťaže Civilná ochrana očami
detí. Družstvo siedmakov, mladých záchranárov
CO, si úspešne zasúťažilo v teoretických aj praktických disciplínach civilnej ochrany. Naši najmladší
futbalisti si v turnaji OK McDonald’s Cup vykopali
5. miesto. Najväčšou medailovou žatvou sa však
stal Beh oslobodenia mesta, kde sme vybojovali
11 medailí – 5 zlatých, 2 strieborné a 4 bronzové
a ďalších 14 pretekárov skončilo do 9. miesta.
Potešilo nás aj 18 ocenených úspešných riešiteľov
Matematického klokana a dvaja úspešní riešitelia
krajského kola Chemickej olympiády – deviataci
L. Číž a B. Belko, ktorý sa prebojoval aj na krajské

kolo Fyzikálnej olympiády. Počas všetkých týchto
aktivít prebiehala príprava na sviatok našej modrej
planéty – Deň Zeme. Všetko to odštartovali deti
v školskom klube Úlik. Ich šikovné rúčky prilákali
jar jarnou výzdobou a plagátom o ochrane Zeme.
Vyzbrojení Rytierskym sedmorom súčasnosti, poučení besedou Keď pôjdeš horou a výstavou liečivých rastlín, mnohí ocenení v súťaži O lese, oslávili
sviatok Zeme Globálnou hrou o tom, ako je treba
Zem chrániť. Nechýbala ani ďalšia disciplína obľúbenej Úlik-iády – zábavné prekážky v prírode.
Postupne sa pridávala celá škola, najprv zberom
papiera, nasledovalo tradičné čistenie Lutilského
potoka, ktorého sa už po šiestykrát zúčastnili poslanci nášho školského žiackeho parlamentu a jazykoví siedmaci k tomu pridali prezentácie a plagáty
s environmentálnou problematikou. Potom sa už
všetky slnečné lúče nasmerovali na školský dvor,
kde spod kreatívnych rúk zástupcov každej triedy
vznikali z vrchnákov z PET fliaš prírodou ladené
obrázky. Po ich spojení vytvorili maxipohľadnicu,
ktorú sme symbolicky poslali Zemi ako dôkaz, že
nám na „Dvojke“ na jej budúcnosti naozaj záleží.
Apríl končí, my však ideme ďalej. Keďže bosorky
začínajú lietať prinízko, je to znamenie, že je treba
privítať máj – a čo tak Májovicou? Ale o tom zasa
nabudúce.
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika
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no nie pre naše najlepšie hlavičky: Tibor Michalov (VIII.A) bolo úspešný riešiteľ 5. miesto, Radko
Košta (VI.A) získal 3. miesto, Marek Kukučka (VI.A)
5. miesto a Barborka Danková (VII.A) 6. miesto.
Súťaže žiakov Vševedko pre žiakov 3. – 5. ročníka
sa z našej školy sa zúčastnili aj druháci. Danielka
Končoková a Zuzka Kolorédyová (II.A) sa starších
spolužiakov nezľakli a skoro všetkých aj porazili –
Danielka si svojimi vedomosťami zabezpečila dvanáste a Zuzka štrnáste miesto zo všetkých žiakov
na Slovensku. Na Slovensku je 9 piatakov, ktorí sú
múdrejší ako Ľubko Karul z V.A.
Všetky úspechy našich žiakov nás veľmi tešia
a sú dôkazom kvalitného všestranného vzdelávania, ktoré predovšetkým vyvoláva žiacku aktivitu
a vedie žiaka k samostatnosti a zodpovednosti
za svoju prácu.
Mgr. Katarína Mlynárčiková

Svetový deň Zeme
v špeciálnej triede
cirkevnej školy
22. apríl bol pre nás, žiakov špeciálnej triedy
cirkevnej školy, plný hier, zábavy, ale aj poučenia.
Naša triedna učiteľka nám pustila prezentáciu,
v ktorej sme sa dozvedeli, aká krásna je naša planéta. Videli sme na obrázkoch krásnu Zem, bola
tam nádherná príroda, vodopády, moria, sopky.
Druhé obrázky boli o tom, ako to môže dopadnúť,
ak budeme Zem znečisťovať odpadom. Keď sme
dopozerali prezentáciu, dostali sme test s rôznymi
úlohami. S pomocou učiteľky sme ich vypracovali
a dozvedeli sa mnoho nových zaujímavých vecí.
Druhú vyučovaciu hodinu sme dokončili test a potom sme sa zahrali hru Ako rastie strom. Ľahli sme
si na koberec a boli sme malé semienko zasadené
v zemi. Učiteľka nám rozprávala, ako postupne
rastie strom a my sme sa dvíhali zo zeme, pomaličky
vystierali konáre, až z nás vyrástol nádherný vysoký
strom. Najviac sa mi páčilo, keď sme znázorňovali
búrku tak, že sme si šúchali dlane, potom lúskali
prstami, tlieskali a nakoniec dupkali. Tretiu hodinu
nás čakalo prekvapenie pod dekou. So zatvorenými
očami sme vyberali rôzne predmety a rozdeľovali
ich na prírodné a umelé. Potom sme hrali ďalšiu hru
– Potravinový reťazec. Dostali sme kartičky, na nich
boli rôzne obrázky rastlín a zvierat. Spájali sme sa
špagátom. Nakoniec sme si vyfarbili obrázky, ktoré
súviseli s témou Svetového dňa Zeme. Lenka: „Svetový deň Zeme sa mi páčil, pretože bol zábavný a
poučný zároveň.“ Niki: „Bol to veľmi super deň.“
Rastík: „Páčili sa mi všetky tie hry.“ Peťo: „Ja by som
si prial, aby naša Zem bola stále taká krásna. Každý,
kto po nej kráča, aby ju chránil a vážil si ju. Nechodievajme so zavretými očami a nehovorme, že sa
nás to netýka.“
Žiaci špeciálnej triedy

Mestské noviny | 7. máj 2013

13

ŠPORT

Mladý káder sa musí vyvarovať zbytočných chýb
FUTBAL – MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU STRED

19. kolo: Kalinovo – FK Pohronie „B“ 4:0 (3:0)
Po nezvyčajne dlhej zime (prvé tri kolá sa nehrali) cestovali naši hráči v nedeľu 14. apríla ku
svojmu prvému zápasu do Kalinova, kde sa stretli s tretím tímom ligovej tabuľky.
Domáci sa ujali vedenia v 14. minúte gólom Drugdu. V 18. minúte bol v pokutovom území vo vyloženej gólovej situácii faulovaný náš hráč Cvejkuš,
no píšťalka hlavného rozhodcu ostala nemá. Tento
moment naštartoval veľmi nepresné rozhodovanie
trojice rozhodcov, na čele s hlavným arbitrom Halfárom, ktorá svojimi verdiktmi negatívne ovplyvnila priebeh hry. V 21. minúte sa vyznamenal brankár Lehocký, ktorý s prehľadom zneškodnil šancu
domácich. O štyri minúty neskôr však už bol proti
Radičovej strele bezmocný 2:0. V 28. minúte opäť
„zaúradoval“ postranný rozhodca, ktorý neodkýval
vyložený ofsajd hráčov Kalinova a tí zásluhou Hazuchu zvýšili na 3:0. Ani tento gól našich chlapcov
nepoložil a poslednú štvrťhodinu prvého polčasu
ukázali, že aj proti zdatnému súperovi vedia zahrať
dobrý futbal.
Do druhého dejstva sme nastupovali s odhodlaním už pokiaľ možno neinkasovať a pokúsiť sa
skorigovať nepriaznivý stav. To sa nám aj takmer
podarilo, keď v 47. minúte mohli znížiť Kopčan a
Glab, no nepošťastilo sa im dostať loptu za bránkovú čiaru domácich. V týchto fázach hry mali loptu
na kopačkách väčšinou hráči Pohronia. V 76. minúte, po ďalšom nepresnom verdikte rozhodcu Hal-

fára, to už psychicky neuniesol náš Dobrota, ktorý
musel predčasne odísť pod sprchy, takže posledných 14 minút sme dohrávali s desiatimi hráčmi.
V 85. minúte zavŕšil víťazstvo domáceho celku opäť
Radič 4:0. Táto prehra sa javí na papieri ako vysoká
a jednoznačná, no celkový výsledok nezodpovedá
priebehu diania na ihrisku. A veríme, že keď sa náš
mladý káder vyvaruje zbytočných individuálnych
chýb, dočkáme sa v nastávajúcich ligových zápasoch i lepších výsledkov.
Vojtech Šimovič
20. kolo: FK Pohronie „B“ – MŠK Žilina „B“
0:5 (0:2)
Jednoznačné víťazstvo lídra súťaže, ktorý sa už
v 6. minúte ujal vedenia gólom Hrbeka 1:0. O minútu neskôr brankár Rapčan úspešne kryl ďalšiu vyloženú šancu hostí. Následne sa osmelili aj domáci
hráči, keď najskôr Glab peknou strelou natiahol
hosťujúceho brankára a o chvíľu na to sa Cvejkušovi vo vyloženej šanci nepodarilo umiestniť lop-

tu do žilinskej brány. V 32. minúte pri závare pred
domácou bránkou jeden z obrancov zrazil loptu
za Rapčanov chrbát, gól bol pripísaný hráčovi hostí
Púčalovi 2:0. Tesne pred koncom prvého polčasu
mohli žilinskí hráči svoj náskok ešte zvýšiť, no vyloženú šancu spálili.
Druhé dejstvo zápasu už bolo úplne v réžii hosťujúceho celku, ktorý je horúcim kandidátom
na postup do III. ligy. V 58. minúte sa nemýlil Poliaček 3:0. Pri zahrávaní priameho kopu neustrážila
domáca obrana Chupáča a ten nedal Rapčanovi
žiadnu šancu 4:0. V 66. minúte zavŕšil úspešnú
gólovú bilanciu opäť Hrbek 5:0. Hráči Pohronia
sklamali svojich fanúšikov predovšetkým prístupom k zápasu, najmä svojou bojovnosťou a nasadením, čim uľahčili kvalitnému súperovi jeho
výrazné víťazstvo. Veríme, že mladý domáci káder
sa z týchto chýb poučí, a do ďalších bojov o ligové body bude pristupovať ďaleko zodpovednejšie.
Vojtech Šimovič

Úspešné vystúpenie žiarskych cyklistov na Slovenskom pohári
CYKLISTIKA

Víťazný kadet, Kristián Zimány,
na treťom mieste Adrián Foltán.
V sobotu 27. apríla pokračoval Slovenský pohár v cestnej cyklistike svojím tretím kolom,
okruhovými pretekmi v uliciach mesta Dudince.
Príjemné slnečné počasie privítalo na už 18. ročníku kritéria pretekárov piatich vekových kategórii
z Česka, Maďarska a Slovenska. Na rýchlom 1500
metrovom okruhu si ako prví zmerali sily na šesť
okruhov hladkej jazdy mladší žiaci, kde víťazstvo
putovalo do Žiliny zásluhou Dávida Sikoru. Nádeje žiarskej cyklistiky obsadili: Matúš Černek šieste

miesto a Tomáš Kamenský desiate. Starší žiaci absolvovali pretek na 12 okruhov bodovacej jazdy
a suverénne víťazstvo si odniesol opäť pretekár
CyS Žilina, Matúš Štoček. Starší žiaci MŠK obsadili: Jakub Varhaňovský piate, Adam Foltán deviate,
Matúš Valuška dvanáste, Lukáš Lajtoš osemnáste
a Ľuboš Kovár devätnáste miesto.
Kategória kadetov absolvovala 18 okruhov bodovacej jazdy a jej víťazom sa stal po samostatnom
úniku cyklista MŠK Žiar nad Hronom, Kristián Zimány. Aktívne jazdiaci Adrián Foltán a Nicolas Jelža
obsadili tretie a štvrté miesto. V hlavnom pelotóne
prišli Matej Foltán na deviatom mieste, Henrich
Hasch trinástom a Ján Gajdošík šestnástom mieste.
Juniori absolvovali 24 okruhov bodovacej jazdy
a víťazom tejto kategórie sa prekvapujúco stal
maďarský pretekár János Pelikán z Cube Balaton
Teamu. Juraj Bellan po snaživom výkone obsadil
nepopulárne štvrté mesto, Tomáš Harag jedenáste,
Lukáš Janespal osemnáste miesto. David Zverko po
zdravotných problémoch z pretekov odstúpil.

Medzi kadetmi najúspešnejší
Kristián Zimány
V nedeľu 28. apríla pokračoval Slovenský pohár
v cestnej cyklistike štvrtým kolom, a to pretekmi
o Cenu Krupiny. Cestný pretek jednotlivcov s hromadným štartom sa jazdil na kopcovitom okruhu 47 km dlhom. Prvenstvo v kategórii mladších
žiakov, ktorí absolvovali skrátené 21 km preteky,
si opäť odniesol Dávid Sikora z CyS Žilina. Mladší
žiaci MŠK obsadili: Matúš Černek ôsme a Tomáš Ka-
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menský desiate miesto. V preteku starších žiakov,
ktorí absolvovali trať dlhú 47 km, opäť dominoval
neporaziteľný Matúš Štoček z CyS Žilina. Jakub Varhaňovský obsadil po peknom výkone piate miesto,
Matúš Valuška pätnáste, Adam Foltán a Lukáš Lajtoš po páde 20. a 21. miesto. Ľuboš Kovár zaostal
a so značnou stratou obsadil 24. miesto. V preteku
kadetov putovalo víťazstvo do Žiaru nad Hronom
zásluhou aktívne jazdiaceho Kristiána Zimányho.
Adrián Foltán napriek technickým problémom
v záverečných kilometroch obsadil výborné tretie miesto. Bojovný výkon podali aj Nicolas Jelža
a Henrich Hasch, ktorí obsadili bodované deviate
a desiate miesto. Ján Gajdošík bol klasifikovaný na
20. mieste a Matej Foltán na 37. mieste. Juniori absolvovali pretek na dva okruhy, spolu 94 km. Výborný výkon v preteku podali aktívne jazdiaci Tomáš
Harag a Juraj Bellan, ktorí obsadili druhé a štvrté
miesto. Tomáš Harag si druhým miesto upevnil pozíciu vedúceho jazdca Slovenského pohára v tejto
kategórii. Lukáš Janespal a David Zverko zaostali
a obsadili 20. a 21. miesto.
Po skončení pretekov v Krupine ihneď zasadala
komisia mládeže SZC, ktorá nominovala šesticu
kadetov na blížiace sa Medzinárodné etapové preteky 37. ročník Závodu míru nejmladších. Sú v nej
na základe výborných výkonov dvaja cyklisti MŠK
– Kristián Zimány a Adrián Foltán. Juniori sa predstavili aj na pretekoch Svetového pohára Course de
la Paix v českom Terezíne. Vo výbere Slovenska sa
na tomto vrcholnom podujatí predstavila až trojica
cyklistov MŠK – David Zverko, Tomáš Harag a Juraj
Bellan.
F.S.
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Veľká cena Slovenska v karate
KARATE

Po niekoľko týždňovej pauze sa karatisti z
MŠK Žiar nad Hronom opäť vrátili na súťažné tatami. 14. apríla sa v Bratislave konala Veľká cena
Slovenska. Turnaj je určený pre vekové kategórie od 14 rokov.
Tento rok sa na ňom stretlo 430 pretekárov zo
Slovenska, Čiech, Srbska, Ukrajiny, Chorvátska,
Poľska, Maďarska a Bieloruska. Turnaj je náročný
aj z dôvodu, že naša reprezentácia na ňom zbiera
cenné body pre nomináciu na majstrovstvá Európy
a sveta, a tak na ňom štartujú aj pozvané zahraničné reprezentačné výbery.
V disciplíne športový zápas kumite sme mali
troch pretekárov. Rastislav Štyriak nastúpil v kategórii seniori do 60 kg a žreb mu hneď do prvého
kola pridelil ukrajinského reprezentanta – bronzového medailistu z posledných Majstrovstiev Európy. Prvá polovica zápasu bola bezbodová, no ku
koncu zápasu ukázal svoje kvality náš súper a Rasťa
z ďalších bojov vyradil.
V dorasteneckých kategóriách 14 – 15-ročných
nastúpili Milan Laurov a Dominika Veisová. Milanovi sa nepodarilo prejsť prvým kolom cez neskoršieho víťaza. 13-ročná Dominika po ostaršení
nastúpila do kategórie 14 – 15-ročných doraste-

Prvé miesto, Natália Rajčanová.
niek do 54 kg. Dominika je známa svojou bojovnosťou, ktorú preukázala aj tentoraz. V úvodných
kolách sa nezľakla starších súperiek a postupne sa
prebojovala do napínavého semifinále, kde na ňu
čakala chorvátska reprezentantka. Ani tu však Dominika nezaváhala a nakoniec sa prebojovala do
vytúženého finále, kde jej bola súperkou slovenská
reprezentantka. Tu Dominike ušiel úvod zápasu a
skúsenosti a technické majstrovstvo našej súperky
boli už nad jej sily. Strieborná medaila však zachránila našu výpravu a mohli sme opäť konštatovať, že
sme neobišli naprázdno.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner karate klubu

BASKETBAL – MLADŠÍ MINIBASKETBALISTI „A“

BK MŠK ZH – BC Prievidza 40:15 (8:2, 16:5,
10:5, 6:3)
Body: Ihring 16, Novák 6, Kucej 4, Kret 4, Ďurica 4,
Grochal 2, Švec 2, Dekýš 2.
V sobotu 27. apríla si mladší minibasketbalisti „A“ vybojovali po vzore svojich spoluhráčov
z družstva starších mini postup na Majstrovstvá
Slovenska.
V posledných dvoch zápasoch privítali na domácej pôde hráčov z Prievidze. Žiarčanom stačilo
na postup vyhrať jeden zápas, prípadne prehrať
obidva, ale nie o viac ako 14 bodov. Hneď na prvý
zápas sme nastupovali s cieľom vyhrať a nenechať
nič na náhodu. Opak bol však pravdou. Družstvo

hostí nemalo čo stratiť a bolo to vidno aj na ich hre.
Hrali jednoduchý, ale efektívny basketbal a dokázali využiť každé jedno naše zaváhanie. Nespočetné
množstvo našich stratených lôpt, ktoré sme strácali
už na našej polovici, plus ďalšie lopty, ktoré dokázali
v súbojoch vybojovať hostia pre seba, demotivovalo celé naše družstvo. Nepomáhali ani rady trénera
a povzbudzovanie divákov. Prvý zápas sme prehrali o 7 bodov. Prestávka našim chlapcom prospela.
Na druhý zápas chlapci nastúpili ako vymenení.
Bojovnosť a snaha získať každú loptu z nich priam
sršala. Hneď od prvej sekundy sa prezentovali výbornou obranou, kolektívnou hrou a nesmiernou
chuťou po víťazstve. Druhý zápas bol od začiatku
v našej réžii a chlapci už nepripustili žiadny zvrat
a zápas s prehľadom vyhrali. Svoj najlepší zápas
odohral Matej Ihring, ktorý zaznamenal 16 bodov.
Chválu si však zaslúžia aj ostatní hráči, ktorí sa podieľali na výhre a postupe na Majstrovstvá Slovenska.
Juraj Horváth, tréner

Začnite s volejbalom
Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom zahajuje prípravu dievčat z prvého stupňa základných škôl (3. – 5. ročníkov) a dovoľuje si vás
pozvať na náborový tréning.
Tréning sa uskutoční v stredu 15. mája
2013 o 16.00 hod. v športovej hale pri futbalovom štadióne, pod vedením odbornej
trénerky Aleny Bielikovej, trénerky Moniky Hrčkovej a pedagogičky a trénerky Beaty Šikeťovej.
So sebou si prineste športové oblečenie, športovú
obuv, niečo na pitie a uterák. Pravidelné tréningy
sa budú konať v telocvični Gymnázia M. Rúfusa

Slovenský pohár v karate
KARATE

Mladší minibasketbalisti si vybojovali postup na majstrovstvá
BK MŠK ZH – BC Prievidza 27:34 (8:8, 8:9, 3:11,
8:6)
Body: Kucej 7, Ďurica 6, Dekýš 4, Golebiowsky 2,
Ihring 2, Švec 2, Novák 2, Truben 2.
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(dátum a čas bude dodatočne spresnený), pod
vedením skúsených a kvalifikovaných trénerov.
Prípravka je prvým krokom v postupnom zaradení sa do súťažných družstiev vo volejbale, ktorý
je v našom meste pre dievčatá športom číslo 1!
Dajte svojim deťom šancu, môcť sa venovať tomuto krásnemu športu. Najkrajšie a najpevnejšie
priateľstvá vznikajú predsa na ihrisku.
Tešíme sa na vás.
Kontakt: Monika Hrčková – 0907 406 007.
Volejbalový team

noviny.ziar.sk

Tretie záverečné kolo Slovenského pohára
detí, žiakov a dorastencov v karate sa konalo 20. apríla v Žiline a zúčastnilo sa ho takmer
400 pretekárov z celého Slovenska. Vysoká
účasť predznamenávala, že sa ide tvrdo bojovať
o posledné body do celkového poradia a tým aj
o nomináciu na Majstrovstvá Slovenska.
Naši karatisti z MŠK Žiar nad Hronom sa svedomito pripravovali na tento dôležitý turnaj, čo nakoniec bolo vidieť aj na dosiahnutých výsledkoch.
V disciplíne súborné cvičenia kata sa v najmladšej
vekovej kategórii chlapcov 5 – 7-ročných podarilo
Šimonovi Sečkárovi obsadiť tretie miesto. Bodová
bilancia aj z predchádzajúcich dvoch kôl ho celkovo v súčte vyniesla na prvé miesto, a tak sa Šimon
stal celkovým víťazom Slovenského pohára v tejto
kategórii. Pochvala patrí aj našim dvom menej skúseným pretekárkam Viktórii Pavlovej a Ester Šiškovej, ktoré sa prebojovali do druhého kola.
V disciplíne športový zápas kumite sa nám v najmladších kategóriách zo začiatku veľmi nedarilo,
keď nám pretekári povypadávali už v úvodných
kolách. Smolu pretrhol až Zdenko Vanka, ktorý sa
v kategórii 10 – 11-ročných chlapcov do 40 kg prebojoval až do semifinále. Tu zo začiatku aj viedol, no
koniec zápasu patril nášmu súperovi. Zdenko tak
nastúpil do boja o tretie miesto a tu sa mu podarilo opäť pekne zabojovať, keď zvíťazil. V kategórii
10 – 11-ročných dievčat do 40 kg nás veľmi potešila
Natália Rajčanová, ktorá patrí medzi špičku vo svojej kategórii a nebolo tomu inak ani teraz. Natálka
nenašla premožiteľku, a tak ako aj na druhom kole
opäť zvíťazila. Je škoda, že na prvom kole neštartovala pre chorobu, celkové víťazstvo v Slovenskom
pohári jej preto ušlo len o vlások.

Do Žiaru vybojovali
z každého cenného kovu
V mladších dorastencoch (12 – 13 rokov) nastúpili
naši najskúsenejší pretekári a aj tentoraz ukázali, že
je na nich spoľahnutie. Michal Výrostko na ceste do
finále nedal svojim súperom najmenšiu šancu a vysokými bodovými rozdielmi sa prebojoval do finále
hmotnostnej kategórie nad 50 kg. V napínavom finále sa nakoniec z víťazstva tešil náš súper. Dievčatá sa tiež nedali zahanbiť. Dominika Veisová a Nina
Jelžová nastúpili v kategórii nad 45 kg. Rozbehnutú Ninu v semifinále zastavila až neskoršia víťazka.
V boji o tretie miesto však Nina svojou húževnatosťou porazila papierovo silnejšiu obávanú súperku.
Dominika sa z druhej strany pavúka postupne prebojovala až do finále. Vo finále na ňu čakala Ninina
premožiteľka, ktorá má v tejto kategórii výškovú i
váhovú prevahu. Dominika aj napriek zraneniu zabojovala bez rešpektu, no zvíťaziť sa jej nakoniec
nepodarilo. Druhé miesto je však v tejto náročnej
kategórii veľmi cenné.
Medailová bilancia 1 – 2 – 3 nám v celkovom hodnotení tohto turnaja priniesla 12. miesto spomedzi
55 zúčastnených klubov. Pretekárom ďakujeme
za vzornú reprezentáciu.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner karate klubu
www.karatezh.sk
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Jubilejný Beh oslobodenia mesta

Mestský úrad – Odbor školstva a športu v spolupráci s Centrom voľného času a Atletickým
klubom v Žiari nad Hronom zorganizovali v piatok 19. apríla už 25. ročník Behu oslobodenia
mesta.
Jubilejný 25. ročník podujatia sa uskutočnil na
futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom. Súťaže sa
zúčastnilo 251 pretekárov.
Najviac, 47 pretekárov bolo v kategórii chlapcov, ročník narodenia 1999 – 2000 – beh na 3000
metrov. Početné zastúpenie mali aj dievčatá s ročníkom narodenia 2001 – 2002 v behu na 1500 metrov. V tejto kategórii súťažilo 29 pretekárok.
Výsledky:
Beh 100 metrov, chlapci (2007 a mladší): 1. Lukáš Menšík, 2. Jonáš Šouc, 3. Marán Laho. Spolu:14
pretekárov.
Beh 100 metrov, dievčatá (2007 a mladší): 1.
Lenka Beliančinová, 2. Karin Krátka, 3. Alexandra
Kolláriková. Spolu: 7 pretekárov.
Beh 400 metrov, chlapci (2006 – 2005): 1. Miroslav Medo, 2. Šimon Sečkár, 3. Tomáš Bartošík.
Spolu: 13 pretekárov.
Beh 400 metrov, dievčatá (2006 – 2005): 1. Natália Bieliková, 2. Dominika Šikeťová, 3. Emma Ihringová. Spolu: 13 pretekárov.
Beh 800 metrov, chlapci (2004 – 2003): 1. Boris
Balogh, 2. Adrián Kukučka, 3. Michal Sučák. Spolu:
29 pretekárov.
Beh 800 metrov, dievčatá (2004 – 2003): 1. Sára
Balážová, 2. Nina Krajčíková, 3. Sofia Beliančinová.
Spolu: 15 pretekárov.
Beh 1900 metrov, chlapci (2002 – 2001): 1. Samuel Horváth, 2. Dominik Bahno, 3. Sebastián Lau-

ko. Spolu: 26 pretekárov.
Beh 1500 metrov, dievčatá (2002 – 2001): 1.
Monika Blahyová, 2. Timea Mazúrová, 3. Tamara
Mazúrová. Spolu: 29 pretekárov.
Beh 3000 metrov, chlapci (2000 – 1999): 1.
Matej Záhorec, 2.Tomáš Jančík, 3. František Kováč.
Spolu: 47 pretekárov.
Beh 1900 metrov, dievčatá (2000 – 1999): 1.
Zuzana Krajčíková, 2. Ivana Kaločajová, 3. Diana Vašová. Spolu: 20 pretekárov.
Beh 3000 metrov, chlapci (1998 – 1997): 1. Lukáš Muha, 2. Daniel Nagy, 3. Róbert Višňovský. Spolu: 20 pretekárov.
Beh 1900 metrov, dievčatá (1998 – 1997):
1. Laura Balážová, 2. Lenka Fekiačová, 3. Nikola
Bahnová. Spolu: 12 pretekárov.
Beh 3000 metrov, chlapci (1996 – 1994): 1. Jakub Forgáč, 2. Rastislav Mihálik, 3. Peter Smelákálik.
Spolu: 6 pretekárov.

Jeden z majstrovských titulov zostáva v Žiari
STRELCI

Športovo-strelecký klub MŠK v spolupráci
s mestom Žiar nad Hronom zorganizovali podujatie pod názvom Cena mesta Žiar nad Hronom
o titul Majster SR.
Základná škola na Jilemnického ulici hostila
26. apríla viac ako 30 nominovaných strelcov, ktorí
súperili o majstrovské tituly v disciplíne vzduchová
puška Slávia 30 výstrelov.
V kategórii chlapci do 14 rokov presvedčivo zvíťazil Ondrej Kováč, reprezentant MŠK Žiar nad Hronom, keď nastrieľal 284 bodov z 300 možných, čo
bol najlepší výsledok celého preteku. Druhé miesto
si vystrieľal Marcel Juriga z MŠK Žiar (282 b.) a tretie
miesto patrilo Slavomírovi Kušpálovi zo ZŠ Kalinovo (272 b.). V kategórii chlapci do 16 rokov zvíťazil
František Golčiter zo ZŠ Kalinovo, ktorý nastrieľal

280 bodov. Druhé miesto patrilo Lukášovi Roštárovi zo ZŠ Slovenská Ľupča (250 b.) a bronz získal Filip
Šulek z MŠK Žiar (249 b.)
V kategórii dievčatá do 14 rokov zvíťazila Veronika Konderčíková zo ZŠ Kalinovo (275 b.), druhú
priečku získala Mária Holková zo ZŠ Partizánske
(252 b.) a tretie miesto patrí Viktórii Kováčovej
zo ZŠ Nitra (251 b.). V kategórii dievčatá do 16 rokov zvíťazila Martina Randová zo ZŠ Slovenská Lupča (274 b.), druhé miesto patrí Ľudmile Pipíšovej
zo ZŠ Sebechleby (259 b.) a tretie miesto Pavlíne
Struhárovej tiež zo ZŠ Sebechleby (255 b.).
Umiestnenie ďalších reprezentantov MŠK: Lukáš
Fúska, 4. miesto (255 b.) a Marek Slašťan 5. miesto
(252 b.). Všetci reprezentanti MŠK sú žiakmi ZŠ
na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom. M. G.
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Začíname behať
– začíname chudnúť
Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí chcú
začať behávať. Či už kondične, alebo rekreačne, určite sa vám zíde zopár užitočných rád,
ako „to“ robiť správne. Svoje otázky môžete
posielať do našej redakcie na adresu mn@ziar.
sk. Pravidelne vám na ne bude odpovedať Miroslav Čaba, ktorý sa bežeckej problematike
venuje už 23 rokov.
Behám, ale nechudnem. Prečo?
Veľmi často dostávam túto otázku. Je chvályhodné vaše predsavzatie schudnúť a odhodlanie
pustiť sa do tréningu. Na všetky činnosti, ktoré
vykonávate, potrebujete energiu. Podľa intenzity činnosti, používajte rôzne energetické zdroje.
Čiže, ak chcete schudnúť, zbaviť sa tuku, musíte ho
použiť ako zdroj energie. Má to svoje pravidlo. Tuk,
ako energiu, naše telo využije v aeróbnom režime,
teda pri dostatku kyslíka. Je to nízka intenzita
behu, u začiatočníkov beh striedaný s chôdzou. Ak
trénujete intenzívne, prioritne míňate glykogén,
tuk menej. Takže, buď beháte zbytočne rýchlo,
alebo prijímate viac energie, ako miniete. Odporúčam vám prehodnotiť zloženie, množstvo a načasovanie stravy.
Aké chyby ľudia najčastejšie robia?
Ak sa bavíme o športovom pohybe, ako som už
minule spomenul, váš najväčší nepriateľ sa volá
ZAJTRA a má kama- rátku NETRPEZLIVOSŤ. Potom
tam je kopa zná- mych: nedisciplinovanosť,
preceňovanie sa, prehnané sebavedomie. Inými
slovami – odkladáte začiatok tréningu na zajtra,
pondelok, prvého, atď... Keď už konečne začnete,
prebudí sa vo vás výčitka, že ste niečo zameškali,
tak to chcete dohnať, nedodržíte tréningový plán,
pretože si myslíte, že vás zdržuje. Tréningom, ktorý
je nad vaše sily, si privodíte zranenia, alebo si „vykradnete“ telo a nebudete schopný pokračovať.
Takže po eufórii z rýchleho nárastu výkonnosti,
nasleduje pád do depresie a možno k prejedaniu
sladkosťami (nie z nešťastia, ale z akútneho nedostatku glykogénu v tele). V nešportovo živote je
tých chýb, samozrejme, oveľa viac (ale to je téma
pre psychológa).
Miroslav Čaba je tiež jedným z hobby bežcov,
ktorý sa určite zúčastní Žiarskeho mestského
polmaratónu. Súčasťou je aj príprava naň, kedy
nechce nič nechať na náhodu, ani nič zanedbať.
Dal si určité ciele, ktoré chce dosiahnuť, a preto
je samozrejmé, že tomu musí predchádzať určitá
príprava. Na polmaratón sa začal poctivo pripravovať začiatkom februára. Prinášame vám
niekoľko jeho postrehov o tom, ako príprava
prebiehala počas posledných aprílových dní.
Všetko je, ako má byť. Teplotná liečba šokom
zabrala. Depresie, zachmúrené čelo a panika sú
minulosťou. Žiadne prechodné obdobie, z otepľovačiek rovno do trenírok. Milujem ten pocit, keď
vybehnem z domu rovno do vyhriateho dňa. Milujem vôňu lúky, aj kopce sa mi zdajú byť milšie
ako v zime, keď som na ne zodpovedne nadával.
Nevadí mi teplo, nevadí mi spotené tričko (mokré
tričko u bežkýň je pozitívum leta), nevadí mi ťažký tréning, nevadí mi neustále pitie, ani „opálené
tielko“. Teším sa z každého dokončeného tréningu
(nielen svojho), teším sa na žiarsky polmaratón.
Teším sa z kontrolného behu na 5 km, ktorý som
odpálil z plnej prípravy za 21:28,9. Očakával som
magickejšie číslo (20:59,99), ale vzhľadom na silný
vietor a „prašnú búrku“, spôsobenú vodičom vyklápačky, je to OK.
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Rázne vykročili za postupom
VOLEJBAL - STARŠIE ŽIAČKY

K svojmu predsezónnemu cieľu – postupu
do najvyššej súťaže, vykročili žiarske volejbalové staršie žiačky. Svojho finálového súpera
z Rimavskej Soboty dvakrát zdolali.
Play-off - finále (1. dvojzápas):
VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Slovan Rimavská Sobota 3:0 (15, 20, 18)/3:1 (-22, 7, 23, 20);
na zápasy 2:0
Žiarčanky od začiatku plnili taktické pokyny a
proti kvalitnému súperovi si v každom sete prvého stretnutia dokázali postupne vypracovať náskok, ktorý udržali až do konca a zvíťazili 3:0. Úvod
druhého stretnutia im nevyšiel. Napriek tomu,
že viedli 20:16, prehrali prvý set 22:25. V druhom
sete však svoje súperky doslova zvalcovali 25:7. Vo
zvyšných dvoch setoch sa hral vyrovnaný volejbal,
v ktorom sa domáce nevyhli viacerým zaváhaniam,
no setmi 25:23 a 25:20 potvrdili víťazstvo 3:1. Dievčatám v play-off výrazne pomáha aj divácka kulisa,
vďaka ktorej mali pravú domácu atmosféru nielen
v domácich zápasoch, ale aj v odvete semifinále
v Čadci.
(tg, pk)

Postúpili do najvyššej súťaže
Posledná prekážka na ceste do I. triedy čakala na staršie žiačky Volejbalového klubu MŠK
v sobotu 27. apríla. Na potvrdenie postupu potrebovali Žiarčanky vyhrať v Rimavskej Sobote
aspoň dva sety.
Play-off - finále (odveta):

Staršie žiačky VK MŠK Žiar nad Hronom. Foto: tat.
VK Slovan Rimavská Sobota – VK MŠK Žiar
nad Hronom 0:3 (-11, -24, -20); na zápasy 0:3,
do I. triedy postúpil Žiar nad Hronom
Žiarčanky vstúpili do zápasu veľmi dobre, keď sa
ujali vedenia setom 25:11. V druhom sete domáce
zabojovali, využívali chyby našich volejbalistiek a
po celý set viedli. V závere sa však žiarske dievčatá
dotiahli a úspešnou koncovkou 26:24 predčasne
rozhodli o svojom postupe do najvyššej súťaže.
Tretí set sa už len dohrával, koncentrácia chýbala
tak domácim, ako aj hostkám. Konečný stav 25:20
potvrdil víťazstvo Žiarčaniek v Rimavskej Sobote
v pomere 3:0, pričom rovnakým skóre skončila aj

celá finálová séria.
(tg)
O víťazstvo v II. triede Stred ročníka 2012/2013
sa zaslúžili hráčky (v abecednom poradí) Nikola Antalová, Zuzana Drienková, Kristína Gallová,
Zuzana Hriňová, Barbora Hrončeková, Dominika
Kartíková, Vanesa Kazárová, Katarína Krajčiová,
Vanessa Krajčiová, Dáša Krčová, Kristína Kružlicová, Barbora Kupčiová, Petronela Rakytová, Terézia
Rihová, Barbora Romancová, Natália Rusnáková,
Karin Silná, Natália Šedivcová, Veronika Šestáková,
Eleonóra Uhrovičová, Eva Vargová, Veronika Wagingerová, Ema Zorkóczyová, Ivana Zošiaková, tréner: Peter Kollárik a asistent trénera: Tomáš Gemza.

Žiarsky basketbal sa o budúcnosť obávať nemusí
BASKETBAL – MLADŠÍ MINIBASKETBALISTI „B“

MŠK BK Žiar nad Hronom „B“ – IMC Považská
Bystrica 40:16 (7:4, 17:3, 8:5, 8:4)
Strelci: Šonkoľ 13, Ziman 6, Barcík 6, Krnčoková 4,
Balogh 4, Sivoková 2, Sirotný 2, Holic 2, M. Kosmeľ
1.
MŠK BK Žiar nad Hronom „B“ – IMC Považská
Bystrica 38:24 (4:5, 14:5, 12:6, 8:8)
Strelci: Krnčoková 6, Šonkoľ 6, Holic 6, Ziman 5,
Sirotný 4, Barcík 4, Tončík 3, M. Kosmeľ 2.
V obidvoch zápasoch o výsledku rozhodla
druhá štvrtina. Týmto dvojzápasom tiež mladší
minibasketbalisti ukončili sezónu.
V tejto časti hry sme výbornou obranou získali
množstvo lôpt a z následných protiútokov sa nám
podarilo úspešne skórovať. Ďalším dôležitým faktorom v tomto zápase bola skutočnosť, že sme
ubránili súperovho najnebezpečnejšieho hráča.
Veľký podiel na tom mala dvojica Balogh a Tončík.
Svoj najlepší tohtoročný výkon podal Šonkoľ. Bola
radosť pozerať sa na jeho prieniky pod súperov kôš.
Týmto dvojzápasom sme ukončili súťažnú sezónu. Keďže sme hrali proti o rok starším hráčom,

naším cieľom nebol postup na Majstrovstvá Slovenska, ale získať čo najviac basketbalových skúseností. Hráči počas celej sezóny výkonnostne
napredovali, čo sa prejavilo vo viacerých zápasoch,
v ktorých sme aj so skúsenejšími súpermi dokázali
držať krok a niektorých sa nám podarilo aj poraziť.
Chcel by som všetkým chlapcom a dvom dievčatám poďakovať za úsilie, ktoré vynaložili počas

tréningov, za bojovnosť a nezlomnú vôľu, ktorú
ukázali v zápasoch proti neraz aj o dve hlavy vyšším súperovým hráčom. Chcel by som poďakovať
aj fantastickým rodičom, na ktorých som sa ako
tréner počas celej sezóny mohol spoľahnúť. Žiarsky
basketbal sa o svoju budúcnosť obávať nemusí.
Marek Baláž a Ladislav Balogh, tréneri

