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V tomto čísle:

Majstrovstvá Slovenska v polmaratóne

FITNESCENTRUM V PARKU
JE OFICIÁLNE OTVORENÉ

Koncom mája bolo oficiálne otvorené exteriérové fitnescentrum v žiarskom parku. Financie,
ktoré sa na jeho vybudovanie preinvestovali, získalo mesto zo vstupného z minuloročného City
festu. Strana 3.

STRANA 2

MESTO OTVÁRA MONTESSORI ŠKÔLKU

Od septembra bude v žiarskej škôlke otvorená špeciálna elokovaná trieda, ktorej jedinečnosť spočíva v pedagogike známej ako Montessori. Prihlásených je 17 detí. Viac informácií
na 2. strane.
AJ ŠTUDENTI SÚ SÚČASŤOU
OBČIANSKEHO ŽIVOTA

STRANA 5

Kosba prebieha
v meste
päťkrát do roka
STRANA 3

Výtlky po novom
opravia
do 48 hodín

Počas Dňa aktívneho občianstva sa študenti
stredných škôl naučili, ako sa aktívne zapájať
do občianskeho života. Podujatie je súčasťou
Európskeho roka občanov, do ktorého je zapojených 33 krajín. Strana 7.
INTERPELÁCIE ZO ZASADNUTIA MSZ

Aj na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom podali poslanci niekoľko interpelácií. Prinášame ich spolu
s odpoveďami predstaviteľov mesta. Strana 4.

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

0905 602 942

STRANA 3

2. ročník Dňa dospelých detí
v sobotu 8. júna od 17.00 hod. v MsKC

Rocková legenda Láďa Křížek
Tanečná zábava so ZH Bandom

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

0905 33 23 88
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Montessori škôlku otvorí mesto v septembri
Ako sme vás nedávno informovali, od jesene
by v Žiari nad Hronom mala začať fungovať
špeciálna elokovaná trieda miestnej Materskej
školy. Jej jedinečnosť spočíva v pedagogike
známej ako Montessori.
Zaujímavý projekt získal pracovný názov ALEŠ
– alternatívna ekologická škôlka. V prvej etape jej
vývoja však pôjde skôr o triedu s kapacitou 20 detí.
„Doposiaľ sa nám prihlásilo 17 detí vo veku nižšom
ako tri roky,“ vysvetľuje prednostka MsÚ, Mariana
Páleníková, ktorá zároveň priznáva, že starostlivosť
o deti v tomto veku je pre pedagógov podstatne
náročnejšia.
Vzhľadom na to, že Žiarčania o takýto druh vzdelávania svojich detí prejavili značný záujem, mesto
definitívne vyhlasuje, že Montessori škôlka bude
od septembra v Žiari otvorená. „Ohlasy od rodičov
sú veľmi dobré. O pobyt v takejto triede sa už zaujímajú aj takí rodičia, ktorí majú malé deti a iba
na ďalší školský rok by ich chceli umiestniť do materskej školy, príp. rodičia, ktorých deti dovŕšia tri
roky až v januári a vo februári,“ konštatuje Mariana
Páleníková.
Prípravy na otvorenie triedy, v ktorej sa bude
uplatňovať Montessori pedagogika, sú v plnom
prúde. Aktuálne do najbližšieho zasadnutia Mest-

Elokovaná trieda na Rudenkovej ulici.
ského zastupiteľstva pripravuje mesto návrh VZN
na zmenu poplatkov v materskej škole a pracuje
sa aj na projekte prestavby priestorov pre takúto
triedu. Počas letných mesiacov by sa tak mala
zabezpečiť prestavba a vybavenie triedy.
Za najvhodnejšie miesto bola zvolená elokovaná
trieda na Rudenkovej ulici na IBV. „V triede sa bude
používať špeciálny učebný materiál, ale budeme
poskytovať aj výučbu anglického jazyka s tým, že
jeden z vychovávateľov možno bude hovoriť len
po anglicky. Kompetentní zamestnanci už prešli
prvým školením,“ pokračuje Páleníková.
Je však už aj niečo, čo má svoju finálnu podobu.
„Máme malého maskota, ktorý bude pre deti, dúfam, motivačným kamarátom a taktiež slogan:
ALEŠ, s nami sa teš,“ uzatvára prednostka.

Žiar chce byť najtransparentnejšie mesto na Slovensku

V stredu 22. mája sa uskutočnil prvý workshop, kedy sa vedenie mesta Žiar nad Hronom
a niektorí pracovníci mestského úradu stretli
s expertmi z Transparency International Slovensko.
Transparency International Slovensko má ako
nezisková organizácia na starosti otvorenosť samosprávy – protikorupčné opatrenia. Zástupcovia
tejto organizácie sa stretli aj s pracovníkmi Mestského úradu v Žiari nad Hronom. „Na základe tých-

to stretnutí a rozhovorov, ktoré sme viedli, budú
vypracované odporúčania, ktoré by malo mesto
Žiar nad Hronom prijať,“ informuje hovorca mesta,
Martin Baláž a spresňuje: „Sú to opatrenia či už na
úrovni mestského zastupiteľstva, alebo mestského
úradu a systému práce jednotlivých odborov s cieľom, aby práca mesta bola čo najotvorenejšia smerom k ľuďom.“
Spolupráca s organizáciou by mala byť ukončená
do konca júla. „Experti z Transparency International
Slovensko nám pomôžu nastaviť jednotlivé procesy tak, aby bolo mesto čo najotvorenejšie svojim
občanom. V minulom roku sme v rebríčku transparentnosti obsadili 5. miesto, tento rok by sme radi
skončili na 1. mieste,“ dodáva hovorca žiarskej samosprávy.
Mesto bude rôzne opatrenia od spomínanej neziskovej organizácie prijímať a aplikovať do praxe
do konca tohto roka.
(li)
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Čo je Montessori?
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
Maskot Aleš. 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.
Predpokladaná
výška
poplatku
bude
pravdepodobne iná u detí do 3 rokov a iná u detí od
3 do 6 rokov. Podľa výpočtov mesta to predbežne
vychádza niekde na úrovni 100 – 130 eur za mesiac
na 1 dieťa. Deti, ktoré sú jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky, budú mať príspevok
znížený o sumu, ktorú dostáva mesto zo štátu, čo je
v súčasnosti 13,50 eura.
(li)

Deratizácia stojísk

Mesto Žiar nad Hronom – Odbor životného
prostredia zabezpečilo vykonanie deratizácie
jednotlivých stojísk zberných nádob v meste Žiar
nad Hronom v dňoch od 7.5. do 10.5. umiestnením
nástrahových staničiek na hlodavce. Žiadame občanov, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny a nedotýkali sa, ani ináč nezasahovali do nástrahových
staničiek.
OŽP

Feromónové lapače ochránia smreky pred lykožrútom
Koncom minulého roka boli na smrekoch
obyčajných v Parku Štefana Moysesa spozorované zmeny na kmeňoch a v korunách stromov.
V týchto dňoch boli preto v parku umiestnené
feromónové lapače na zachytávanie škodcov.
Stromy postupne začali vyschýnať a tým začali byť nebezpečné pre ľudí prechádzajúcich sa
po parku. „Ochorenie a následné vyschnutie viacerých smrekov spôsobil škodca lykožrút smrekový,“ konkretizuje Marcela Gendiarová, odborníčka
na zeleň a dodáva: „Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci so štátnym podnikom Lesy Slovenskej re-

publiky umiestnili v areáli parku pri smrekovej aleji
dva feromónové lapače, ktoré budú zachytávať
škodcov. Jeden feromónový lapač bol umiestnený aj v areáli kúpaliska. Po týždenných kontrolách
budú škodcovia odchytení a následne zlikvidovaní.“
Lykožrút smrekový spôsobuje na kmeňoch
a v korunách smrekov veľmi závažné ochorenie,
ktoré môže spôsobiť likvidáciu všetkých smrekov
v parku. „Pokiaľ sa lykožrút nepremnoží a nezačne
napádať aj zdravé stromy, zaisťuje omladenie lesa
a jeho dobrý zdravotný stav, pretože napáda len

staré, slabé a choré stromy. Touto cestou by sme sa
preto chceli poďakovať Lesom SR za poskytnutie
feromónových lapačov, ktoré by mali vyriešiť problém s lykožrútom smrekovým v našom parku,“ uzatvára Marcela Gendiarová.
(li)

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar
nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom... Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom
EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Šéfredaktor: Martin Baláž, telefón: 045/678 71 79, e-mail: martin.balaz@ziar.sk, redaktor: Lenka Ihradská, telefón:
045/678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@ziar.sk, foto: Dušan Petho. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Versus, a.s.,
Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií
grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika
k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

noviny.ziar.sk

Mestské noviny | 4. jún 2013

3

SPRAVODAJSTVO

Od budúcej zimy opravia výtlky v meste do 48 hodín
tento rok,“ hovorí zastupujúci primátor, a zároveň
konateľ mestskej eseročky, Peter Antal a dodáva:
„Nechceme už preto čakať, kým príde jar, aby sme
potom niekoľko mesiacov naprávali následky zimy,
chceme to robiť vtedy, keď výtlk priamo vznikne,
hneď po nahlásení obyvateľmi. Do dvoch dní na
nahlásené miesto prídu pracovníci technických
služieb a ešte v jeho zárodku ho upravia a zalejú.
Všetky výmole tak budú plnohodnotne opravené
už počas zimy.“
Technické služby, s. r. o., chcú od budúcej zimnej sezóny začať riešiť údržbu zimných výtlkov
novým spôsobom. Približne do 48 hodín by tak
mal byť každý výtlk, ktorý vznikne, opravený.
Nepôjde však o rekonštrukciu zimným asfaltom,
ktorá je drahá, ale o údržbu a opravy komunikácií
infra recykláciou za tepla. Takýto spôsob úpravy
predlžuje životnosť vozoviek a recykluje pôvodný
materiál vozovky, ktorý už vplyvom vonkajšieho
prostredia stratil svoju elasticitu. „Táto zima nám
ukázala, v akom stave sú naše cesty, a to myslím na
celom Slovensku, nielen v Žiari nad Hronom, a čo
s nimi ešte dokáže spraviť tak tuhá zima, ako bola

Na kúpu mechanizmov
chcú získať financie z projektu
Uvedeným systémom sa technické služby
inšpirovali v susednom Rakúsku, kde sa opravy
výtlkov bežne robia týmto spôsobom. V slovenských mestách zatiaľ tento systém nie je
štandardný. „Podľa mojich výpočtov a odhadov
by aj náklady na opravy výtlkov týmto spôsobom
nemali stúpnuť, naopak, je predpoklad, že ešte
ušetríme. Hneď opravované výtlky budú ešte
malé, dá sa povedať, že niekoľkocentimetrové.
Keď sa nechajú neopravené aj niekoľko mesiacov,

kým pominie sneh a ľad, stane sa z nich veľakrát
aj niekoľkometrová jama do šírky aj do hĺbky,“
konkretizuje Antal.
Na kúpu dvoch mechanizmov, ktoré takúto
úpravu cestných komunikácií budú zabezpečovať,
potrebujú technické služby približne 30-tisíc eur.
V súčasnosti je už podaný projekt. V prípade,
že bude úspešný, prostredníctvom neho chce
spoločnosť spomínané mechanizmy nakúpiť.
„Pokiaľ by aj projekt nebol úspešný, technické
služby investujú do kúpy týchto dvoch zariadení,
pretože je jednoznačný predpoklad, že v priebehu
niekoľkých rokov sa táto investícia vráti – finančne
a aj v zlepšení komunikácií v meste Žiar nad Hronom,“ dodáva na záver Peter Antal.
Výhody metódy opravy komunikácií infra recykláciou za tepla spočívajú najmä v dlhej životnosti.
Vozovku je možné opravovať aj pri mínusových
teplotách a oprava trvá 15 – 25 minút a do 1 hodiny
je možné obnoviť prevádzku na opravovanom
úseku vozovky. Takýmto spôsobom úpravy výtlkov
tiež dochádza k lepšiemu spojeniu pôvodného
a nového povrchu a poškodenú oblasť netreba
vybúravať, čo zaručuje nízku hlučnosť.
(li)

Vstupné zo City festu sa vrátilo v podobe fitka v parku
Na vybudovanie fitnescentra v prostredí
žiarskeho Parku Štefana Moysesa použilo vedenie mesta financie, ktoré sa podarilo vyzbierať
zo vstupného na minuloročnom City feste. Preinvestovalo sa približne 7-tisíc eur.
Otvorenie fitnescentra v Parku Štefana Moysesa
skomplikovala skutočnosť, že dodávateľská firma
omylom dodala dva rovnaké stroje. Približne od polovice mája je však exteriérové fitko plne k dispozícii všetkým, ktorí radi cvičia. Na jeho vybudovanie
použila žiarska radnica financie zo vstupného,
ktoré sa vyzbieralo minulý rok na City feste. „Už vtedy sme deklarovali, že peniaze, ktoré sa vyzbierajú
zo vstupného, budú investované naspäť do parku,“
vysvetľuje viceprimátor, Peter Antal a dodáva: „To
isté sa chystáme urobiť aj tento rok. Vyzbierané
peniaze zo vstupného budú opäť putovať do parku
na nejakú zaujímavú aktivitu.“
V exteriérovom fitku v parku môže cvičiť zadarmo
každý, kto vládze a môže. Či už využije kovové stroje, alebo drevené prvky, ktoré sú na posilňovanie
vlastným telom. Aj vybudovaním takéhoto fitnescentra v prírode chce mesto prilákať do parku viac
ľudí. Je preto určite zaujímavé sledovať, ako tam

chodia mladí ľudia a cvičia. „Toto som videla v Írsku,
v parkoch a ihriskách a povedľa chodníkov. Páčilo
sa mi to a nikto nemal záujem to ničiť,“ podelila sa
so svojím názorom na sociálnej sieti Maja a jednou
vetou ju doplnila aj Kornélia: „Tento projekt nemá
chybu.“

Cvičisko bude monitorovať
kamerový systém
Fitku sa potešili aj žiarski poslanci. „Fitko
v parku je výborný nápad, potešilo deti i dospelých,“ hodnotí poslankyňa Stella Víťazková,
ktorú zveľaďovanie parku potešilo: „Teší ma, že sa
park zveľaďuje a využíva v prospech všetkých
občanov. Veď s týmto zámerom v minulosti došlo
aj k zámene cirkevnej školy za Park Š. Moysesa,
ktorý patril cirkvi. Už počas krátkej existencie
som zaznamenala samé kladné ohlasy a jeden
podnetný, či by práve v tomto priestore nemohla
byť fontánka s pitnou vodou pre návštevníkov,
tak ako je to bežné vo svete. Verím, že kamerový
systém zabráni jeho poškodzovaniu a budeme

ho môcť využívať čo najdlhšie.“ Tak ako ostatné
časti parku, aj novovybudované fitnescentrum
bude chránené kamerovým systémom a pravidelne ho bude kontrolovať aj hliadka mestskej
polície. „Fitnescentrum v Parku Š. Moysesa je
novinkou v našom meste. Výrazne ovplyvňuje
a mení ráz neodmysliteľnej súčasti mesta,“
myslí si poslanec, Peter Dubeň a dodáva: „ Aplikovaním prírodných posilňovacích a cvičebných
prvkov sa stáva športovo-relaxačnou zónou
pre široké spektrum obyvateľstva. Je to pozitívny
prvok, ktorý pritiahne nielen výkonnostných či
rekreačných športovcov, ale aj rodiny s deťmi, no a
oddýchnuť si sem prídu i ľudia vyššieho veku. Vítam každú aktivitu, a nielen v tejto časti, ktorá podporí široké masy ľudí k aktívnemu pohybu.“
(li)

Systém kosenia v meste je rovnaký ako po minulé roky
Niektorí Žiarčania nie sú spokojní
s tohtoročným priebehom kosenia na území
mesta. Sťažujú sa na to, že niektoré časti mesta ešte neboli vôbec pokosené a porovnávajú
situáciu s ostatnými rokmi, pričom tento rok
podľa nich postupuje kosba v meste najhoršie
za posledné roky.
S touto problematikou sme sa obrátili priamo
na pracovníkov mestskej eseročky Technických
služieb. Ako sa nám podarilo zistiť, mesto sa kosí
tak isto ako po minulé roky, tým istým systémom,
s rovnakými strojmi a rovnakým počtom ľudí. Minulý rok sa s prvým kosením v meste začalo v pondelok 30. apríla a s druhou kosbou 4. júna. Tento
rok sa mesto prvýkrát kosilo v pondelok 29. apríla.

Už pred niekoľkými týždňami kontaktovali technické služby niekoľko firiem, ktoré kosia aj okolité
mestá a požiadali ich o možnú výpomoc. Odpoveď
však bola taká, že nestíhajú a dokončujú ešte iba
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prvé kosenie. Kým Zvolen sa kosí 4-krát ročne
a Levice 3-krát ročne, v Žiari prebieha kosba 5-krát
za sezónu. V čase, keď v našom meste sa bude
kosiť už štvrtýkrát, napr. v Leviciach to bude len
druhýkrát.
V súčasnosti majú technické služby zapožičaný už
druhý predvádzací stroj, ktorým kosia spolu s ostatnými mechanizmami. Pri kosení sa tráva vysýpa
priamo do vlečky a odváža. Keďže tento rok je viacej trávy, jeden vývoz trvá približne hodinu, kedy
musia kosačky stáť a čakať. Keďže vlečku je niekedy
potrebné naplniť aj štyrikrát za deň (v bežnej
sezóne je to iba jedenkrát), pristúpila spoločnosť ku
krajnému riešeniu – tráva sa ukladá na kopy, ktoré
sa odvážajú postupne.
(li)
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Interpelácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Interpelácia poslanca predstavuje otázku, alebo pripomienku, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti
mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom. Poslanci interpelácie podávajú buď písomne, alebo ústne na
zasadnutiach mestského parlamentu.
Na poslednom zasadnutí MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré sa uskutočnilo 26. apríla 2013, podali
poslanci nasledujúce interpelácie. Prinášame ich aj
s odpoveďami predstaviteľov mesta.
Veronika Balážová: 1. Predložila otázku, akým
spôsobom sankcionovať obyvateľov, ktorí nosia
vyprodukovaný bioodpad zo záhradiek do stojísk
bytových spoločenstiev.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Sankcionovať môžeme až vtedy (alebo mestská polícia), keď niekoho prichytíme pri čine. Pokiaľ
obyvatelia majú vedomosť, že niekto do stojísk
nosí takýto odpad, nech privolajú mestskú políciu.
Tá potom môže konať.
2. Zaujímala sa, či sa v dohľadnom čase plánuje s
opravou schodiska pred MsKC.
Odpovedá Peter Antal, viceprimátor: Technické služby majú opravu schodiska v pláne, v tomto
roku budú schody zrekonštruované.
Rastislav Uhrovič: 1. Zaujímal sa, či budú osadené kamery v lokalite pri Kortíne, na Ul. Dukelských
hrdinov a Ul. Hutníkov.
Odpovedá Peter Antal, viceprimátor: Zatiaľ nie.
V prípade potreby je možné osadiť fotopascu alebo
mobilnú kameru. Avšak, počíta sa s osadením kamery na Ul. Dukelských hrdinov pred prevádzkami
oproti hvezdárni.
2. Pýtal sa, či sa plánujú vyčleniť finančné prostriedky na rok 2014 na sprevádzkovanie ľadovej
plochy na zimnom štadióne.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Návrh rozpočtu na budúci rok ešte nie je pripravený. Hľadáme možnosti ako nielen ľad spustiť,
ale aj ako zimný štadión dokončiť bez toho, aby to
platilo mesto.
Katarína Dekýšová: 1. Tlmočila od občanov
mesta poďakovanie a pochvalu všetkým, ktorí sa
podieľajú na rozvoji Parku Š. Moysesa. Upozornila
na čiernu skládku pri záhradkách pod Šibeničným

vrchom a tlmočila požiadavku občanov z Ul. Štefánikovej, ako sa majú bytové spoločenstvá brániť
voči čiernym skládkam vo svojich stojiskách.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Čierna skládka je zaevidovaná a bude
zneškodnená. Bytové spoločenstvo môže dať žiadosť na osadenie mobilnej kamery, ktorá sníma
stojisko a tým pádom aj možných pôvodcov čiernych skládok v stojiskách. Potom môžeme voči nim
začať správne konanie.
2. Či sa plánujú sprevádzkovať mestské verejné
toalety.
Odpovedá Peter Antal, viceprimátor: Od
1. júna budú v pracovné dni verejné WC otvorené.
Jozef Tomčáni: Tiež sa zaujímal o otvorenie
mestských verejných WC. Opätovne upozornil na
nefunkčný mestský rozhlas na miestach od Nám.
Matice slovenskej po Ul. Dr. Janského a požiadal
o zveľadenie detského ihriska Mravček (opílenie
konárov, doplnenie piesku do pieskoviska a vyčistenie ihriska).
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Doplnenie hlásičov na mestský rozhlas
na Ul. Š.Moysesa v súčasnosti nie je možné. Úpravy
na detskom ihrisku sa dejú v tomto období.
Stella Víťazková: Žiadala o vybudovanie prídlažbového chodníka na sídlisku Pod vŕšky.
Odpovedá Peter Antal, viceprimátor: Chodník
vybudujeme ešte v tomto roku.
Richard Rišňovský: Požiadal, aby sa pri údržbe
komunikácií vyznačilo vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na Ul. Pártošovej.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Značenie parkovacích miest sme mali naplánované a už sa realizuje.
Martin Sklenka: Požiadal zaradiť do plánu opráv
aj opravu chodníka v medziblokovom priestore
oproti plavárni smerom k Ulici Pártošovej.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Chodník sme zaradili do plánu opráv a jeho
rekonštrukcia sa bude realizovať podľa finančných
možností.
Norbert Nagy: V súvislosti s neodstraňovaním
psích exkrementov navrhol na mestskej stránke

zriadiť „tabuľu hanby“, kde by boli zverejňovaní
nedisciplinovaní psičkári, zachytení kamerovým
systémom.
Odpovedá Peter Antal, viceprimátor: Môžeme
o tom uvažovať vtedy, pokiaľ takéto veci kamerový
systém zachytí a bude to aj dostatočne viditeľné.
Lýdia Cígerová: Upozornila na rozbitý chodník
na Ul. Dr. Janského pred strednou školou (od penziónu po I. ZŠ) a požiadala vedenie mesta o rokovanie s VÚC o jeho oprave, keďže chodník je ich
majetkom.
Odpovedá Peter Antal, viceprimátor: Ďakujeme za upozornenie, s vlastníkom sa skontaktujeme
a požiadame o rekonštrukciu.
Monika Balážová: Informovala sa, v akom dohľadnom čase sa budú premaľovávať priechody
pre chodcov a či by nebolo možné monitorovať
priestory pred Jadranmi (najmä pred prostredným), nakoľko ľudia majú strach prechádzať touto
lokalitou.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Priechody pre chodcov sa vždy maľujú
v jarných mesiacoch, tak je to aj v tomto roku. Do
budúcnosti je možné rozšíriť kamerový systém aj
na lokalitu v okolí Jadranov, zatiaľ to môžeme riešiť
častejším hliadkovaním mestskej polície.
Peter Dubeň: Požiadal vybudovať betónovú
plochu pri MŠ na Ul. M. R. Štefánika, nakoľko autá,
ktoré zásobujú MŠ poškodzujú trávnatú plochu a
požiadal o zakomponovanie do plánu opráv poškodený chodník v medziblokovom priestore smerom od Ul. Jiráskovej k tržnici.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Obidve požiadavky sme zaevidovali a pokúsime sa ich zrealizovať.
Mária Biesová: Na základe podnetu občanov
ulíc Dukelských hrdinov a Hutníkov požiadala,
aby mestská polícia vykonávala častejšie kontroly
v medziblokových priestoroch v tejto lokalite, nakoľko sa tam zdržiavajú občania Kortíny, ktorí svojim nevhodným správaním znepríjemňujú život
okoliu.
Odpovedá Peter Antal, viceprimátor: Mestská
polícia bude v tejto lokalite hliadkovať častejšie.

V programe tohtoročného City festu zahrá šesť hudobných hviezd
Ďalší ročník City festu sa uskutoční v sobotu 10.
augusta a bude opäť v Parku Štefana Moysesa.
Prinášame vám mená prvých účinkujúcich, ktorí
sa predstavia na najväčšom hudobnom festivale
v žiarskom okolí.
Aj keď sa po skončení predchádzajúceho ročníka
avizovalo, že sa bude City fest konať v inom prostredí, nakoniec zostal v hre opäť žiarsky park. „Sme veľmi
radi, že sa nemení miesto konania ako sme avizovali,
ale že vedenie mesta nechalo festival v parku, kde právom patrí,“ hovorí producent žiarskeho Céčka, Janko
Kulich a dopĺňa: „Zvažovali sa rôzne alternatívy, nové
i overené priestory, ale adekvátna náhrada za park sa
nenašla aj vzhľadom k požadovanej diváckej kapacite.
City fest je totiž široko-ďaleko najväčším hudobným
festivalom.“
Okrem hlavného pódiového programu, na ktorom
sa opäť predstavia známi i menej známi hudobní
interpreti, sa návštevníci podujatia môžu tešiť aj na
sprievodné akcie a aktivity. „Žiarčania sú už zvyknutí
na kúpalisko zdarma, nafukovacie atrakcie pre malých
i veľkých či na rôzne aktivity pre najmenších, ktoré nebudú chýbať ani tento rok. Pred časom sme uvažovali
aj nad malou scénou pre domácich umelcov, menšie
formácie, divadlá, čo však nie je realizovateľné vzhľa-

dom k finančným nákladom,“ priznáva Janko Kulich.
Umelcov, ktorí vystúpia na žiarskom City feste,
oslovuje produkcia už niekoľko mesiacov dopredu,
nezriedka je to aj rok pred samotným podujatím. Produkcia žiarskeho Mestského kultúrneho centra každý
rok jedná s tými najväčšími menami slovenskej a českej hudobnej scény a zvažujú sa tiež ponuky legiend
zahraničnej scény, ktoré sa finančne vyrovnávajú
požiadavkám slovenských top umelcov. „Cieľom je
vybrať umelca, ktorý sa bude ľuďom páčiť, ktorý ich
zabaví, ktorého poznajú a ktorý je v našich finančných
možnostiach. Nepristupujeme na nezmyselné finančné požiadavky, ktoré by vzali väčšinu z celkového rozpočtu na akciu. Chceme priniesť komerčné hviezdy,
ale aj nové, menej známe skupiny a umelcov a, samozrejme, aj kvalitu a umenie,“ vysvetľuje stratégiu žiarskeho Céčka jeho producent.
Program je pripravený pre všetky vekové kategórie
Mená hlavných účinkujúcich sa dozvieme až neskôr.
My vám však prinášame prvé informácie o umelcoch,
ktorí tiež nebudú chýbať na obľúbenom podujatí.
„Som presvedčený, že zostavený program dokáže
uspokojiť všetky vekové generácie, od nenáročných
poslucháčov až po fajnšmekrov. Pre tento rok avizuje-
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me v programe šesť hviezd, pričom každá je hviezdou
svojho žánru. Pár mien už dnes môžeme prezradiť.
Hip-hop scénu bude zastupovať čoraz populárnejšia
formácia Moja reč so skupinou Komplot. Pre fajnšmekrov zahrá a hlavný program otvorí exkluzívny
ľudový orchester známy vďaka televíznej talentovej
šou Rusín, Čendeš Orchestra. Jednou zo šiestich spomínaných hviezd bude aj populárna speváčka Katka
Knechtová so skupinou. Domácu scénu bude zastupovať v popolnočnom programe skupina Sitňan,“ prezrádza na záver Janko Kulich.
Súčasťou hlavného večerného programu bude opäť
aj odovzdávanie Zlatých klincov žiarskym umelcom,
talentom, osobnostiam kultúrneho a spoločenského
života. Vstupné zostáva ako minulý rok, a to vo forme
príspevku vo výške 1 eura. Vyzbierané vstupné bude
opäť použité na revitalizáciu parku po festivale, prípadne na jeho ďalšie zatraktívnenie.
(li)
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Tituly z polmaratónu patria Berešovej a Sahajdovi
Súťažilo takmer 300 pretekárov
V rámci 4. ročníka Žiarskeho mestského polmaratónu sa v sobotu 25. mája v našom meste
uskutočnili aj Majstrovstvá Slovenskej republiky v polmaratóne mužov a žien.
Pretekári súťažili vo viacerých kategóriách. Súťažnou disciplínou bol aj štafetový beh, do ktorej
sa zapojili napríklad aj niektorí žiarski poslanci či
účastníci projektu Bež s nami a schudni. Okrem
hlavných kategórií, do ktorých sa zapojili aj hobby bežci, bol súčasťou polmaratónu aj 6. ročník
Slovenského inline pohára. Slovenský inline pohár
pozostáva zo šiestich pretekov, z čoho sa do celkového hodnotenia započítavajú štyri najlepšie
výsledky. Prvý pretek pohára sa uskutočnil práve
v našom meste ako súčasť Žiarskeho mestského
polmaratónu.
Polmaratónu v Žiari sa zúčastnila aj olympionička
a naša najlepšia maratónkyňa, Katarína Berešová.
V Žiari sa chystala prekonať traťový rekord, čo sa
jej aj podarilo. Časom 1:17:48 výrazne prekonala
ženský rekord podujatia, ktorý držala od vlaňajška
s časom 1:25:11 Natalija Malaja z Ukrajiny. Splnila
tak nominačný limit na júlovú Svetovú univerziádu, ktorá sa uskutoční v ruskej Kazani. Ako povedal
Berešovej tréner, Gabriel Valiska, jeho zverenkyňa
splnila, čo si na začiatku pretekov stanovili, a to pokoriť hranicu 1:18 hod. „Preteky rozbehla rýchlejšie,

ako sme si naplánovali, ale postupne jej ubúdali
sily. Ani trať nebola rovinatá, ako sme si pred štartom mysleli, musela absolvovať dovedna až štyri
kilometre tiahleho stúpania,“ uviedol pre agentúru
SITA Gabriel Valiska.
V kategórii mužov získal prvé miesto Tibor Sahajda, na druhom mieste sa umiestnil Jozef Urban
a tretie miesto získal víťaz prvého ročníka polmaratónu, Imrich Pástor. „Bežalo sa mi celkom dobre,“ povedal krátko po odbehnutí polmaratónu
Tibor Sahajda a dodal: „S posledným kolom som
sa trošku trápil, ale inak to bolo v pohode. Prípravu som nemal takmer žiadnu. Čo týždeň, to nejaký
pretek. Špeciálny tréning mám iba jedenkrát do
týždňa, inak je to všetko iba o pretekaní, to je moja
príprava. Mojím cieľom bolo bežať na víťazstvo,
a to sa mi aj podarilo.“
V súťaži družstiev sa najviac darilo družstvu TJ
Obal servis z Košíc. Za pretekármi z tohto tímu
skončili minuloroční víťazi, JM Demolex Bardejov.

V štafete aj žiarski poslanci

dvakrát do týždňa sa však snažili zabehnúť okruh,
ktorý bežali aj v štafete. „Špeciálna príprava spočívala v tom, že po každom 5-kilometrovom okruhu
sme si dali pivo v bufete,“ prezradil so smiechom
poslanec Vozár a na záver dodal: „Chcem poďakovať Jozefovi Tomčánimu, ktorý nám zabezpečil
na vlastné náklady bežecké oblečenie a tým, ktorí
nás prišli povzbudiť.“
Súčasťou polmaratónu bol tiež Deň športu
a zdravia. V rámci programu sa v sobotu predstavili
aj mestské športové kluby ako sú aikido, basketbal,
volejbal, futbal, karate, stolný tenis či tanečníci z TŠK
Stella. Nechýbali ani sprievodné akcie ako fitnes
centrá pod holým nebom, atrakcie pre deti, súťaže,
hry či predaj zdravých produktov a občerstvenia.
(li)

Česť medzi pretekármi hájili aj žiarski poslanci
Emil Vozár, Peter Dubeň, Richard Rišňovský a Norbert Nagy, ktorí súťažili v štafetovom behu. „S mojim výkonom som maximálne spokojný, rovnako
tak s výkonom všetkých členov našej štafety,“ povedal Emil Vozár a dodal: „Myslím si, že sme sa oproti
vlaňajšku aj trochu zlepšili, čo je znak toho, že sme
poctivo trénovali. Štafetu sme bežali iba druhýkrát,
ale chceme založiť do budúcna tradíciu, že v tom
budeme pokračovať každý rok. Už teraz sa nám vyhrážajú kolegovia poslanci, že urobia konkurenčnú
štafetu, takže sa tešíme, že sa o rok stretneme s konkurenciou z radov žiarskych poslancov.“ Žiarski
poslanci neabsolvovali žiadnu špeciálnu prípravu,

Zlikvidovali rozsiahlu čiernu skládku v Šášovskom Podhradí
Čierne skládky sú neustálym a pretrvávajúcim
problémom všetkých samospráv. Čierna skládka predstavuje opustený odpad, odpad, ktorého sa niekto zbavil nezákonným spôsobom, a to
uložením na miesto iné, ako na miesto na to určené v zmysle zákona o odpadoch a všeobecne
záväzného nariadenia mesta.
Či už ide o odpad uložený k stojisku, odhodený mimo zbernej nádoby, alebo uložený niekde
v prírode. Zákon o odpadoch definuje problematiku opusteného odpadu, tzv. čiernych skládok
v § 18. Nelegálnu skládku môže ktokoľvek oznámiť obvodnému úradu životného prostredia alebo
obci. Ak sa nezistí pôvodca odpadu čiernej skládky
a nedokáže sa zodpovednosť vlastníka pozemku
za vznik čiernej skládky, tak odpad musí odstrániť
mesto (ak ide o komunálne a drobné stavebné odpady,) alebo obvodný úrad životného prostredia
(ak ide o iné odpady, napr. nebezpečné a pod.)
Mesto Žiar nad Hronom pravidelne monitoruje
stav vzniku čiernych skládok a následne zistené alebo nahlásené čierne skládky rieši v zmysle zákona.
Jednou z väčších čiernych skládok, ktoré mesto evidovalo na základe podnetu, bola aj rozsiahla čierna
skládka odpadu v Šášovskom Podhradí v priesto-

roch bývalej betonárky. Išlo o miesto na periférii
mesta, ktoré je z hlavnej cesty neprehľadné, a tak
„vhodné“ na nelegálne zbavenie sa odpadu. Odpad bol rôznorodý, išlo najmä o viacrozmerný odpad, pneumatiky, plasty, ale aj stavebný odpad.
Keďže k pozemkom viedla asfaltová cesta, bolo
jednoduché odpad doviesť motorovým vozidlom.
Táto skládka bola v apríli tohto roku odstránená,
celkovo sa na tejto ploche vyzbieralo neuveriteľných 58,38 tony odpadu. V záujme zneprístupniť
túto lokalitu pre ďalšie nelegálne odkladanie odpadu došlo k zataraseniu cestnej komunikácie.
Je však viac ako nepochopiteľné, že pôvodcovia
odpadu majú niekoľko spôsobov, ako sa legálne
zbaviť odpadu, napriek tomu odnášajú a odvážajú
odpad priamo do prírody. Možností pre občanov je
niekoľko. Mesto Žiar nad Hronom v pravidelných
intervaloch dvakrát ročne poskytuje občanom
veľkoobjemové kontajnery, ako aj mobilné zberne, kde môžu odovzdať príslušný odpad zdarma.
Takisto je k dispozícii zberný dvor, ktorý je verejnosti sprístupnený od pondelka do soboty v čase o
d 8.00 do 20.00 hod. V prípade, že občanom chýbajú informácie ohľadom nakladania s komunálnymi odpadmi, môžu sa obrátiť na bezplatnú Zelenú
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linku s číslom 0800 500 501, alebo priamo na dbor
životného prostredia na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom. Uvedomme si, že uložením odpadu
do prírody či mimo zbernú nádobu nespôsobujeme len neestetické životné prostredie, ale spôsobujeme aj veľkú záťaž pre prírodu, a teda pre nás
samých. V neposlednom rade, takýmto konaním
dochádza k porušeniu zákona a všeobecne záväzného nariadenia, ktoré je finančne postihnuteľné
uložením sankcie za spáchaný priestupok.
OŽP
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Mesto školilo svoje opatrovateľky
Mesto Žiar nad Hronom poskytuje opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/20008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov. Služby sa poskytujú v prirodzenom
domácom prostredí a majú pomôcť občanovi
prekonávať každodenné problémy, ktoré prináša osamelosť, zhoršený zdravotný stav, pribúdajúci vek.
Starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých
ľudí je veľmi náročná. V praxi sa stretávame čoraz
častejšie s rôznymi prejavmi náhlych príhod, zhoršením zdravotného stavu, demenciou, citovou labilitou, depresiou. Mesto Žiar nad Hronom si túto
skutočnosť uvedomuje. Má záujem o odbornú
prípravu a rozvoj vlastných zamestnancov v súlade
so svojimi strategickými záujmami a potrebami.
V dňoch od 20. 5. do 24. 5. mesto Žiar nad Hronom

z vlastných zdrojov zorganizoval školenie opatrovateľov – zamestnancov mesta. Prednášky na tému
prvá pomoc pri srdcovom záchvate, náhlej cievnej
mozgovej príhode, pri zástave dýchania, epileptickom záchvate, pri dusení cudzím predmetom
prezentovali na vysokej úrovni lektori Slovenského červeného kríža. Cieľom školenia bolo zvýšiť
vzdelanostnú úroveň opatrovateliek, a tým aj úroveň poskytovaných služieb, čo bude mať vplyv aj
na pohotové a odborné reagovanie na novovzniknuté problémy, ale aj náhle zmeny zdravotného stavu opatrovaného klienta. V nemalej miere
prispeje k skvalitneniu a poskytovaniu služieb na
vyššej odbornej, teoretickej i praktickej úrovni a individuálnemu prístupu k jednotlivým klientom.

Nádobu na jedlý olej
zo Svätokrížskeho námestia
odstránili

Odbor životného prostredia oznamuje občanom žijúcim v časti Svätokrížskeho námestia, že
nádoba na použitý jedlý olej bola z ich lokality
odstránená. Nádoba bola neustále prepĺňaná
komunálnym odpadom, pričom nádoba bola
výlučne určená na použitý jedlý olej a tým strácala svoje opodstatnenie.
V prípade, že obyvatelia Svätokrížkeho námestia budú mať použitý jedlý olej na zlikvidovanie,
môžu ho zaniesť do zbernej nádoby umiestnenej
pred Športovou halou na Partizánskej ulici alebo
na Zberný dvor na Ulici SNP 131.
OŽP

Dagmar Štifnerová

Študenti zhotovovali jednoduché bábky
V piatok 24. mája sa v priestoroch Pohronského
osvetového strediska stretli študenti a pedagógovia, aby sa na workshope venovanom bábkarstvu
naučili vyrobiť jednoduchý druh bábky.
Workshop viedla Dorotka Sykorjaková, ktorá študuje scénografiu na VŠMU v Bratislave. Pozvanie na
stretnutie prijali študenti Súkromnej pedagogickej
a sociálnej akadémie EBG v Žiari nad Hronom, ich pedagogičky a zastúpenie mala i žiarska Materská škola.
V úvode stretnutia oboznámila lektorka prítomných
s jednotlivými typmi bábok. V druhej časti workshopu si študenti mohli vyskúšať svoje zručnosti a sami

sa pokúsili vytvoriť jednoduchý druh bábky. Pracovalo sa so štetcom, farbami, gumičkou, kartónom, rukavicou, ihlou, niťou a nožnicami. „Workshop zameraný
na výrobu bábok sa našim študentom veľmi páčil,
nakoľko tieto nové nadobudnuté zručnosti môžu
využívať aj na hodinách metodiky hudobnej výchovy, metodike literatúry aj výtvarnej,“ hovorí Jana Golebiowska, pedagogička a dodáva: „V neposlednom
rade tieto poznatky a zručnosti využijú hlavne pri
práci s deťmi či už v škôlkach ako učitelia v MŠ, alebo ako sociálno-výchovný pracovníci v zariadeniach
sociálnych služieb v priamej výchovnej činnosti.“ (li)

:

ROMAN ZAŤKO: ŽIARČAN NA PLNÝ ÚVAZOK

Ako by ste sa vy sám charakterizoval? Obyčajný
človek, Žiarčan. S prestávkami som prežil v našom
meste 38 rokov. Skúsil som Banskú Bystricu a aj ruch
nášho hlavného mesta, a napriek mnohým lákadlám
týchto miest som sa opäť vrátil domov.
Prečo je pre Vás práve Žiar domovom? Myslím,
že je to dôsledok prežitého - nekonečnými prechádzkami mestom so starkými, zbieraním gaštanov pri
starom kostole, detskými hrami na dvore, prvými láskami, ale predovšetkým môj vzťah k Žiaru ovplyvnila
moja mamina. Pochádza z Horných Opatoviec. Ako
učiteľka celý svoj pracovný život zasvätila školstvu a
deťom, neskôr na dôchodku bola kronikárkou mesta
a dnes sa aktívne podieľa na činnosti OZ Horné Opatovce. Snažím sa o vytvorenie obdobného vzťahu k
nášmu mestu mojich detí.
Čo Váš pracovný život? Pôsobil som ako asistent
generálneho riaditeľa Slovalco a.s., neskôr som pôsobil v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania a taktiež som 2 roky pôsobil na diplomatickom protokole Ministerstva zahraničných vecí

SR. Prácu, ktorá ma skutočne napĺňala
mi prinieslo
ĺ
naše mesto. Bolo to 8 tvorivých rokov vo funkcii zástupcu primátora Žiaru nad Hronom.
Môžete byť konkrétnejší? V r. 2002 som prišiel na
úrad, ktorý akoby bol 20 rokov pozadu vo vývoji, keď
napríklad na sekretariáte primátora bol jeden počítač
a dámy, ktoré tam pracovali si ho navzájom požičiavali. Prišiel som na úrad, kde bolo bežnou praxou došlé žiadosti občanov a ich problémy neriešiť. Mesto v
tom čase bolo tiež v ťažkých finančných problémoch.
Som presvedčený, že dnes každý z nás Žiarčanov cíti,
že toto je už dávna minulosť. Nielen o týchto premenách mesta bolo tých spomínaných 8 rokov. Systémovými zmenami sme dosiahli, že mesto sa mohlo
„nadýchnuť“ a pustiť sa aj do množstva odvážnych
investičných projektov. /Pozn. redaktora: Mesto bolo
úspešné aj v eurofondoch./ Áno, naše mesto spomedzi porovnateľných miest v rámci Slovenska určite
patrí medzi najúspešnejšie. Nepoznám mesto, ktoré
by malo v podobnom rozsahu zveľadené objekty
materských a základných škôl. Úspešní sme boli aj na
poli projektov v oblasti životného prostredia a mohli
sme pristúpiť tiež ku zmene centrálnej mestskej zóny.
Dodnes som vďačný všetkým ľuďom, ktorí sa spolu so
mnou podieľali na tomto úspechu mesta.
Je ešte niečo, na čo ste hrdý? Hrdý asi nie je to
správne slovo, pretože pracovný život neprináša len
úspech a slávu, ale častokrát má aj tienisté chvíle. Skôr
by som povedal, že som vďačný za to, že som mal
možnosť dať zo seba to najlepšie čo viem. Teším sa
z toho, že dodnes materské či základné školy a Centrum voľného času naďalej rozvíjajú projekt Protech,
o ktorého prospešnosti som ich presvedčil v r. 2006.
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Dobrý pocit mám aj z toho, že i naďalej v rámci záujmového združenia právnických osôb InTtech spolupracujú najväčší zamestnávatelia žiarskej priemyselnej zóny, BBSK, Technická univerzita v Košiciach a
mesto, ba čo viac, združenie sa v r. 2008 stalo zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy technickej (bývalé hutnícke učilište). Je ešte mnoho ďalších
podobných príkladov.
Svojou kandidatúrou chcete nadviazať na týchto 8 rokov? Tak ako som už spomenul, bolo to obdobie správnych a prospešných rozhodnutí, avšak
určite sa nájdu aj také, ktoré je možné vylepšiť alebo napraviť. Som presvedčený, že dokážem priniesť
aj ďalšie riešenia na prospech nášho mesta. Pretože
chcem nielen žiť v tomto meste, ale aj žiť spolu s ním
a prispieť k tomu, aby sa v ňom žilo lepšie aj ostatným.
Kandidujete ako nezávislý. Viem však, že ste
boli aktívnym členom a funkcionárom politickej
strany SDKÚ – DS. Áno, je to pravda, avšak preto,
že som pred komunálnymi voľbami v našom meste
v roku 2010 vyjadril svoj názor, som bol stranou a
predovšetkým jej miestnymi predstaviteľmi potrestaný vylúčením. Myslím si, že toto viac nie je potrebné
komentovať. Som presvedčený, že bez straníckych
tričiek je možné prinášať slobodnejšie a kvalitnejšie
rozhodnutia pre ľudí.
Rozhodnutie ísť do volieb je vždy ťažkým rozhodnutím. Kde čerpáte svoju silu alebo oporu?
Rozhodujúcou je pre mňa samozrejme, podpora
mojich najbližších. Teším sa však aj z toho, že mi pomáhajú mnohí moji priatelia a známi. Podporu cítim
tiež v bežných rozhovoroch so Žiarčanmi. Všetkým
ďakujem.
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Politické strany:
„Za podporu od Antala nechceme nič.“
Väčšina politických strán, ktoré sú aktívne
v meste Žiar nad Hronom, sa rozhodla podporiť
v primátorských voľbách, ktoré sa uskutočnia
29. júna, súčasného zástupcu primátora Petra
Antala. Ide konkrétne o Smer-SD, SDKÚ, KDH a
SNS. Peter Antal pri prijatí tejto podpory vyhlásil: „Ďakujem politickým stranám, ktoré pôsobia
v Žiari nad Hronom, že sa stotožňujú s mojimi
výsledkami práce a víziou mesta, ktorú som im
predložil. Prehlasujem, že ich podpora mne, ako
nezávislému kandidátovi, sa nezakladá na žiadnych zákulisných dohodách či povinnostiach,
ktoré by som po voľbách musel plniť. Strany
nemajú žiadne požiadavky na obsadzovanie
pracovných miest na meste Žiar nad Hronom.
Naša spolupráca sa zakladá na vzájomnej dôvere
a otvorenej komunikácii mesta voči obyvateľom
mesta.
O vyjadrenie sme požiadali aj predstaviteľov politických subjektov:
Michal Žurav, predseda OR SNS v Žiari nad
Hronom: „Petra Antala sme podporili, lebo sa
stotožňujeme s jeho víziou a výsledkami, ktoré reálne v meste vidno. Nemali sme, nemáme
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a nebudeme mať žiadne požiadavky, či už personálneho, alebo iného charakteru. Vnímame ho
ako nezávislého kandidáta.“
Igor Korbela, predseda miestneho zväzu
SDKÚ-DS v Žiari nad Hronom: odmieta akékoľvek politikárčenie pri voľbe primátora alebo
dohody pri obsadzovaní miest na mestskom
úrade. „Petra Antala sme podporili preto, lebo sa
stotožňujeme s jeho spôsobom vedenia mesta.“
Milan Boldiš, vedúci klubu SMER-SD v Žiari
nad Hronom: „Vedenie mestského klubu Smer-SD podporilo p. Antala z toho dôvodu, že jeho
vízia nám bola veľmi blízka, na rozdiel od druhého kandidáta, ktorého zámery sú nejasné. Nikdy
sme nemali žiadne požiadavky v personálnej oblasti, záleží nám na tom, aby mesto bolo v dobrých rukách a osoba primátora otvorene komunikovala s občanmi, tak ako to robí Peter Antal.“
Radoslav Junas, okresný predseda KDH Žiar
nad Hronom: „Okresná rada KDH a Kresťanskodemokratický klub v Žiari nad Hronom sa
rozhodli podporiť na základe prezentácie jeho
programových priorít a vzájomnej diskusie a bez
personálnych požiadaviek viažucich sa na prípadné volebné víťazstvo.“

Deň aktívneho občianstva
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA zorganizoval v stredu 29. mája Deň aktívneho občianstva pre študentov a všetkých, ktorí
mali záujem dozvedieť sa, ako sa aktívne zapájať
do občianskeho života.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa mládeže ako súčasť Európskeho roka občanov.
„Cieľom Európskeho týždňa mládeže a jednotlivých
podujatí, ktoré sa organizujú v 33 krajinách, je priblížiť mladým ľuďom program Mládež v akcii, možnosti,
ktoré ponúka, ukázať im praktické príklady organizácie jednotlivcov, ktorí robili rôzne projekty a aktivity
a povzbudiť mladých ľudí k aktívnemu občianstvu,“
vysvetlila Darina Diošiová z Iuventy a spresnila: „Aby
bola aktívni všeobecne a chceme ich namotivovať aj
do roku 2014, kedy budú voľby, aby sa do nich zapojili.“ Účastníci podujatia postupne absolvovali rozhovory na 10 stanovištiach, pričom na každom z nich
dostali stručnú informáciu o tom, aká organizácia sa
na stanovišti prezentuje. „Mladí ľudia sa nepovažujú
za aktívnych občanov, preto ich bolo potrebné vyviesť z omylu,“ povedala Jela Šuleková zo žiarskeho
POS a dodala: „Na záver podujatia sme ukázali, že mladí majú svoje mesto pevne v rukách a vytvorili sme
symbolický kruh v záhrade Pohronského osvetového
strediska,“ dodala Jela Šuleková.
Pozvanie do diskusie okrem organizátorov prijali za
mesto Žiar nad Hronom Peter Antal, zastupujúci primátor, zástupcovia BBSK – POS Žiar nad Hronom, IUVENTA, Mládežnícky parlament, ICM Krupina, mládež
Slovenského červeného kríža, Klub mladých Dolná
Ždaňa, OZ Kužeľ Banská Štiavnica, Defensores – historická skupina a Eurodesk.
(li)

Žiarčania potrebujú pokojné a vnímavé mesto
klapať, bude rád, ak mi ľudia dajú dôveru a mesto
po ňom prevezmem. Že sa tak stane za iných okolností, už na konci roku 2012, sa mi ani nesnívalo,“
spomína viceprimátor.

Ekonomický zázrak na technických
službách, prebytok na účte mesta
Peter Antal chodí po názory ku všetkých
vekovým kategóriám.

Peter Antal, súčasný zástupca primátora a nezávislý kandidát v júnových primátorských voľbách, je
v súčasnosti funkčne najstarším poslancom Mestského zastupiteľstva. „V žiarskom parlamente som
už 15 rokov, čiže štvrté volebné obdobie,“ spomína.
„Prišiel som tam ako „poslanecké ucho“, veď som
mal 25 rokov. Preto viem veľmi dobre akou cestou
prešlo naše mesto za toto obdobie. Za 15 rokov
v poslaneckej lavici som sa stretol s množstvom
obyvateľov, riešil ich každodenné problémy. Aj preto, že som „Starokrižan“, pôvodom z Partizánskej
ulice, a potom zo štvorbytovky pri nemocnici,
aj preto, že som v komunálnej politike tak dlho,
dôkladne poznám, čo mojich spoluobčanov trápi.“
Peter Antal, vyštudoval právo a pracoval aj ako
advokátsky koncipient alebo podnikový právnik.
Neskôr pôsobil v riadiacich funkciách vo viacerých
spoločnostiach, alebo sa venoval developerskej
činnosti po celom Slovensku. Odvtedy, ako mu
v roku 2010 Ivan Černaj ponúkol post zástupcu primátora, sa mestu Žiar nad Hronom venuje na plný
úväzok. „Ivan ma oslovil s predstavou, že okrem
dopracovania rozrobených projektov mám priniesť
mestu nový vietor do plachiet a že ak všetko bude

„Za polovicu volebného obdobia vo funkcii viceprimátora som sa stihol dokonale zorientovať
v problematike riadenia mesta. Bol som dokonca
poverený riadením mestskej eseročky Technické
služby. Som hrdý, že sme s mojimi kolegami dokázali po 1,5 roku vykázať zisk viac ako 14-tisíc eur,
kompletne sme vymenili vozovú techniku a vytvorili služby, ktoré prinášajú firme profit,“ rekapituluje
Antal.
Výborne hospodári aj celé mesto Žiar nad Hronom, veď za vlaňajší rok vykázalo v dnešných ťažkých časoch prebytok 1,3 milióna eur. „Ku kladnému hospodárskemu výsledku mierime aj v tomto
roku. A to bez toho, že by sme museli škrtiť tak, aby
to obyvatelia pocítili na kvalite služieb, ktoré mesto
svojim občanom zabezpečuje.“

Žiarčania si zaslúžia pokojné mesto
Podľa Antala mesto potrebuje na najbližšie roky
predovšetkým pokoj. Veľké rozvojové projekty,
ktoré plánuje, sa dajú realizovať jedine vtedy, keď
medzi primátorom a poslancami, a taktiež medzi
mestom a verejnosťou jestvuje jednota. „Nie je
tajomstvom, že v minulých rokoch sa tu vystup-
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ňovalo napätie a panovala zlá spoločenská klíma.
Neviem si predstaviť, ako by v takej atmosfére
poslanci schvaľovali „miliónové“ projekty. Okrem
toho, že my s našimi poslancami máme vytvorenú výbornú spoluprácu a vysoký stupeň dôvery,
myslím, že s nikým v tomto meste nemám taký
problém, ktorý by nám znemožňoval spolupracovať, alebo kvôli ktorému by sme sa napádali
v médiách.“

Počúvam ľudí a mením veci v meste
Veľké veci a projekty sú podľa Antala pre mesto
povinnosťou: „Napríklad kvalitné školstvo, rozvojové projekty, kladné hospodárenie mesta a podobne sú nevyhnutnosťou, ktoré musí samospráva
brať ako povinnosť.“ V minulosti sa však pri veľkých
projektoch zabúdalo na malé veci, ktoré nestoja
takmer nič, no ľudia ich chcú alebo si ich žiadajú. „Občanov treba počúvať, a to čo nám radia, aj
robiť. Toho sa držím. Každého obyvateľa prijmem,
s každým sa rád stretnem, na každý e-mail či príspevok na facebooku odpoviem.“ Dôsledkom
otvorenej komunikácie je napríklad renesancia
Parku Štefana Moysesa. „Len som počúval ľudí.
A tak sme znova oživili minizoo, vybudovali fitko
v parku, nasadili ryby do rybníkov. A Žiarčania tam
radi chodia. Taktiež mi hovoria, aby sme opravovali
cesty a chodníky, sadili zeleň, rekonštruovali športovú halu, zastrešili a spustili zimný štadión, stavali
cyklotrasy a mnoho mnoho ďalšieho. Mojou povinnosťou je zabezpečiť to, čo chcú, veď na to sme
my, mestskí predstavitelia, volení. S týmto aj idem
do volieb na primátora – počúvať ľudí a robiť to, čo
žiadajú. Tak ako to robím doteraz.“
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PRE PRIATEĽOV PRÍRODY

Klub Essenia v spolupráci s Mestskou obývačkou Žiar nad Hronom (OZ Zažiar) a Turistickým
klubom Žiar nad Hronom pozýva všetkých milovníkov prírody na stretnutie s názvom Liečivá
sila prírody.
Akcia sa uskutoční 19. júna 2013 (streda), zraz
o 14.00 hod. pri obchodnom dome Kaufland.
Bližšie informácie u Viery Bielej – 0908 694 766
alebo na viera.biela@gmail.com.
Náplňou bude turistická vychádzka do prírody s návštevou Biskupskej studničky, ktorá
sa nachádza pod jazerom Slobodné. Cestou sa
dozviete zaujímavosti o prepojení prírody s ľudským bytím.
Tešíme sa na vás.
TIBETSKÉ NÁUKY V KAŽDODENNOM
ŽIVOTE

Dňa 6. júna o 17.00 hod. sa v Zasadačke MsKC
uskutoční s lámom Tiborom Gelienom prednáška na tému Tibetské náuky v každodennom
živote. Na prednášku vás srdečne pozývajú študenti ATN Zvolen a žiarske MsKC.
ŽARNOVICKÝ JARMOK

Mesto Žarnovica vás pozýva na tradičný Žarnovický jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 21.
a 22. júna v Mestskom športovom areáli (štadión). Okrem tradičných jarmočných ponúk
predajcov a sprievodného programu budú 22.
júna od 14.00 hod. jeho súčasťou Folklórne
slávnosti s bohatým kultúrnym programom
a v čase od 8.00 do 16.00 hod. prezentácia ľudových remeselníkov.
Informácie pre predajcov: MsÚ Žarnovica –
Klientske centrum, č. t.:045/683 00 19. Organizačné pokyny a prihlášky na www.zarnovica.sk.
Informácie k programu: Odd. kultúry mládeže
a športu MsÚ, č. t.:045/681 37 13.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Klub paličkovanej čipky
– dňa 4. júna o 14.00 hod. v POS.
•Slovenčina naša – workshop. Dňa 14. júna
o 9.00 hod. v POS.
•Remeselná zručnosť – textilná koláž.
Dňa 7. júna o 9.00 hod. v DSS Doména.
•Tanečná škola Wanted
Výučba tancov rôznych štýlov HIP-HOP s lektorom Štefanom Chlebom. Tréningy sa konajú každý
pondelok a piatok v mesiaci od 15.30 hod. v sále
POS Žiar nad Hronom. Deti a mládež – vekovo
neobmedzené. Možnosť zápisu do TŠ každý deň
na t. č.: 0908 962 514.
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 7. júna o 20.00 hod.
•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Multimediálny program s využitím možností
planetária je určený pre celú rodinu. Dňa 14. júna
o 20.00 hod.
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OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE
KONANIA VOLIEB
Podľa § 27 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov mesto Žiar nad Hronom oznamuje, že:
voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia
29. júna 2013 od 7.00 hod do 20.00 hod.
miestom konania volieb podľa miesta trvalého pobytu je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza vo volebnom okrsku č. 4 – Základná škola, Ul. Dr. Janského
2.
Adresa trvalého pobytu občanov: Žiar nad Hronom.
Upozornenie: volič je povinný preukázať sa pred
hlasovaním preukazom totožnosti.
(r)
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Prímestský tábor: Šikovné ruky

Termín: 1.7. – 4.7. Čas: od 7.30 do 15.30 hod. Cena:
7 €/na deň. V cene je zahrnuté: obed, pitný režim,
vstupné, tvorivý materiál.
Pobytový tábor: Intergalagtické prázdniny
Termín: 14. 7. – 20.7. Miesto: rekreačné stredisko
Púšť (Prievidza). Cena: 135 €. V cene je zahrnuté:
ubytovanie, celodenné stravovanie, pitný režim,
vstupné, materiál na činnosť, režijné náklady. Doprava: individuálna.

Prímestský tábor: Letom svetom

Termín: 5.8. – 9.8. Čas: od 7.30 hod. do 15.30 hod.
Cena: 9 €/na deň (v cene je aj doprava výletov).
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné, materiál, doprava.
Termín podania prihlášok je do 20. júna. Prihlášky a bližšie informácie nájdete na stránke CVČ www.cvczh.edu.sk, alebo sa môžete
informovať osobne v čase od 8.00 do 18.00
hod v CVČ na Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar
nad Hronom, prípadne telefonicky: 045/673 33 48,
0905 295 556.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
8.6. ProCare, MUDr. Németová, Priemyselná 12, Žiar
nad Hronom (601 13 16)
9.6. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 73)
15.6. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar nad
Hronom (672 20 74)
16.6. VK Stom, MUDr. Krnčoková, M. R. Štefánika 24,
Lutila (672 20 71)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú

v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu,
nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Putovná výstava bábok
v Mestskej knižnici
Vítězslava Klimtová je česká spisovateľka, ilustrátorka a výtvarníčka, ktorá svojou fantáziou
obohacuje svet detí. Ako sama hovorí: „Nie je
nič krajšie, ako stvoriť svoj vlastný svet a potom
ho dať ostatným.“
Od 3. do 13. júna si môžu deti, ale aj dospelí pozrieť v Mestskej knižnici Michala Chrásteka v detskom oddelení zaujímavú putovnú výstavu škriatkov a víl Vítězslavy Klimtovej Rozprávková krajina.
Výstava originálnych bábok putovala najskôr po
českých knižniciach a od septembra 2009 skrášľuje
priestory knižníc na Slovensku. Každá zo 17 bábok
má svoje meno a zaujímavý príbeh. Na rozžiarené
detské očká čaká Vodníček kanálníček, Permoník
knižný, Žmoloko nenápadný a ďalšie postavičky.
Klimtová vdýchla rozprávkovým bytostiam život,
dala im láskavú, priateľskú podobu a umožňuje
tak deťom ale aj dospelým uveriť kúzlam a rozprávkam. Výstava je sprístupnená denne od 9.00
do 18.00 hod., v stredu od 9.00 do 15.00 hod..
Božena Kaššová

noviny.ziar.sk

Hľadám domov
DIXO

Našli ma ležať pri potoku a najskôr si mysleli, že
už nežijem. Priviazal ma
tam môj „pán“ a opustil
ako vec. Ľudia chodili
okolo mňa a nikoho som
netrápil. Len som tam
tak ležal bez vody, bez jedla a čas utekal. Neviem
či som tam bol hodiny alebo dni, ale našli ma,
keď som už nemal ani chuť žiť. Dali mi jesť a piť,
zavolali doktora, ktorý ma ošetril a ja som zistil,
že sa ešte oplatí ľuďom dôverovať. Dali mi meno
Dixík.
REBEKA

Skutočne originálne 4
– 5-mesačné šteniatko je
Rebeka. Maličký vzrast,
farba a tvárička ako chrt a
telo dlhé skoro ako jazvečík. Je veľmi milá a krehká, vhodná len do bytu.
DENA

Denka je asi 6-ročná sučka malého vzrastu. Vyzerá
ako kríženec jazvečíka.
Je veľmi milá a dobručká.
Bude dobrá a nenáročná
spoločníčka do bytu či
domu (vzhľadom k jej srsti
len do vnútra). Bude odčervená, čipovaná, očkovaná a kastrovaná.
HESSY

Hessy je krížencom
nemeckého ovčiaka. Má
4 mesiace a nie je nesocializovaná. Žila doteraz
v koterci s ďalšími dvoma
sučkami. Všetko je pre ňu
nové, je vystrašená. Keď
jej dá niekto domov a pocit istoty, tak svojho človeka nedá za nič na svete.
Je vhodná do rodinného domu.
LADY

Lady má asi 10 mesiacov, je to aktívna sučka,
vhodná do rodinného domu s prístupom
do vnútra (hlavne
v zime). Nie je vhodná
k mačkám, s psami sa
znesie bez problémov.
Je očkovaná, čipovaná.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu
psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú
na čísle: 0908 661 737 alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 609 772 (prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám vecičky pre psíkov, nosené, ale veľmi zachovalé. Niektoré
celkom nové. Veľkosť 32 – 40. Tričká, mikiny, svetríky, tepláky, tep4/11
lákové súpravy. T: 0911 992 994

www.geodesy-service.sk

•Predám počítač Intel Celeron 3,19Ghz, 1,0 GB RAM, 32 bitový OS
Windows 7Ultimate, 160 GB HDD, NUDIA GeForce 8400GS, monitor
Prestige17.Bez klávesnice a myši. Cena: 130 €. Dohoda možná. T: 0905
289 310
8/11

Práce v katastri nehnuteľností:

•Predám krásny zachovalý kočík Chicco Trio Tour 4 v čierno-zelenej
kombinácii v modernom športovom štýle. Sadu kočíka tvorí ľahká
hliníková konštrukcia, na ktorú sa Click Clack systémom ľahko osadí
vanička, resp. autosedačka. Vanička má pevnú rúčku, ktorú je možné
sklopiť k praktickému prenášaniu, strieška má vzadu zips na vetranie.
Športový kočík je priestranný, s polohovaním chrbta a 5 bodovým
bezpečnostným pásom. Konštrukcia kočíka má výškovo nastaviteľnú
rúčku, jednoduché ovládanie, zadné kolesá sú veľké, odpružené,
predné menšie s aretáciou. Autosedačka má striešku, možnosť upevnenia do pevnej základne systém Auto Fix Plus, je určená do 13 kg.
Súčasťou sady je vak na kočík, zimný fusak a prechodný fusak, ktorý
sa dá použiť aj ako nánožník. T: 0902 599 469
17/11
•Predám skleník za symbolickú cenu. T: 0944 554 721

•Predám MP3, CD, VHS, DVD, časopisy, plagáty, knihy, kalendáre,
stránky a iné (hudba, film, porno) a 10 CD box punk rock. Cena: 20
24/11
€. T: 0902 828 424
•Predám CD Beatles: Let It Be, A Hard Day´s Night, Help, Abbey
Road. Cena: 5 €/kus. Pri odbere 4 kusov: zdarma CD Beatles The Best of
Beatles III (33 piesní). Predám 3 CD Beach Boys – Surfer Girl + BB výber,
+ Surf In The USA. Cena: 5 €/kus. CD Rock is Cool – výber heavy. Cena:
2 €. Elvis Presley – Lives! – výber 32 piesní. Cena: 2 €. T: 0902 828 424
25/11

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

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

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
P172/2013

P175/2013

P154/2013

P098/2013

P197/2013

•Predám garáž za Jadranom. Cena dohodou. T: 045/673 47 11, 0905
84 64 99 – po 15.00 hod.
1/11

P215/2013

2/11

•Predám 1-izbový byt s rozlohou 34 m2, na Etape v Žiari nad Hronom. Cena dohodou. T: 0905 465 195
3/11

P203/2013

•Predám garáž za Planetáriom. Cena: 5 500 €. T: 0905 636 173 5/11
•Predám 4 árovú záhradu so záhradným podpivničeným
domčekom s malou terasou, blízko zimného štadióna. Rovinatý
zatrávnený pozemok s jabloňami, hruškou a slivkou. Bez EE a vody.
Vhodné napr. na chov psov. Cena: 6000 €, pri rýchlom jednaní dohoda
možná. Foto na vyžiadanie. T: 0949 681 211
9/11

P186/2013

P173/2013

2

•Predám pozemok v Lovči (750 m ). Cena dohodou.
T: 0911 146 465
10/11

P121/2013

•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, s balkónom, v pôvodnom stave. Cena: 16 500 €. Zľava možná. T: +420 608 631 305 12/11
•Predám kompletne zrekonštruovaný priestranný 2 a 1/2-izbový
byt v Žiari nad Hronom s úžitkovou plochou 65,36 m2, nachádzajúci sa
na najvyššom III. poschodí. Bytový dom je bez výťahu, kompletne zateplený, po rekonštrukcii strechy z roku 2012. Byt je po rekonštrukcii
bytového jadra, nové stierky, nové elektrické rozvody podľa platnej
normy, plávajúce podlahy + dlažba v kuchyni, chodbe a kúpeľni s WC,
bezpečnostné vchodové dvere ADLO, plastové okná, sadrokartónové
stropy s bodovými svetlami a nové interiérové dvere. Byt je priestranný a slnečný, bez balkónu. Mesačné náklady na bývanie sú 160 € +
energie 40 €. T: 0908 265 666
13/11

P183/2013

•Predám nebytový priestor v Žiari nad Hronom (bývalý Dom
služieb), rozloha 13 m2. Cena: 9 900 €. T: 0918 510 189
15/11

P061/2013

P213/2013

P212/2013

•Predám rodinný dom v ZH: Šášovské Podhradie - Píla. Cena dohodou. T: 0903 178 838, 0907 806 779
16/11
•Predám 2-izbový byt s rozlohou 62 m2, tehlový, na Ul. Cyrila Metoda, blízko centra mesta (pri bývalej 3. ZŠ). Byt je v pôvodnom stave
vhodný na prerobenie podľa predstáv budúcich majiteľov. Nachádza
sa na treťom poschodí z troch, bez balkóna. K bytu prináleží pivnica,
kúpou sa byt uvoľní. Cena: 28 000 €. T: 0944 155 928
18/11
•Predám novopostavený RD v Žiari nad Hronom, Ul. M. Benku. Cena
dohodou. T: 0917 718 926
21/11

P214/2013

BYTY:
Panelová garsónka s loggiou v Žiari
nad Hronom, Ul. Sládkovičova, v pôvodnom
stave. Nová cena 10.600 EUR (pôvodná cena:
15.500 EUR), výmera: 22 m2
Panelová garsónka s loggiou v Žiari
nad Hronom, Ul. M. Chrásteka, čiastočne
zrekonštruovaná. Cena 18.990 EUR, výmera:
25 m2
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 21.000
EUR, výmera: 35 m2
1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom,
centrum mesta, v pôvodnom stave. Cena:
28.560 EUR, výmera: 43 m2
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, v pôvodnom stave, zachovalý.
Cena: 26.500 EUR, výmera: 49 m2
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, ulica Dukelských hrdinov,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 26.000 EUR,
výmera 51 m2
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, ulica Dukelských hrdinov,
kompletná rekonštrukcia. Cena: 32.000 EUR,
výmera 55 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
3 -izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad
Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom
stave. Nová cena: 34.290 EUR (pôvodná cena
35.990 EUR), výmera: 63 m2
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari
nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočne
zrekonštruovaný.
Nová cena: 41.000 EUR, (pôvodná cena 42.000
EUR), výmera: 69 m2
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari
nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 45.000 EUR,
výmera: 72 m2
3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, v pôvodnom stave. Cena:
39.000 EUR, výmera: 73 m2
3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 45.000 EUR,
výmera: 82 m2
4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari
nad Hronom, Nám. Matice slovenskej,
čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 59.000
EUR, (pôvodná cena 67.000 EUR), výmera:
80 m2
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad
Hronom, Ul. Hviezdoslavova, kompletne
zrekonštruovaný. Cena: 58.000 EUR,

P177/2013

P176/2013

P151/2013

P174/2013

P193/2013

P185/2013

P207/2013

P162/2013

P149/2013

P180/2013

P004/2013

P126/2013

P132/2013

výmera: 83 m2
4- izbový panelový byt sloggiou v Žiari nad
Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 52.000 EUR,
(pôvodná cena 62.000 EUR), výmera:
84 m2
DOMY:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočne
zrekonštruovaný. Cena: 63.000 EUR, výmera
pozemku: 996 m2
Rozostavaný RD v Lutile. Nová cena: 99.000
EUR, (pôvodná cena 110.000 EUR), zastavaná
plocha: 298 m2, úžitková plocha: 360 m2,
výmera pozemku: 1.819 m2
RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave
pripravený na rekonštrukciu. Nová cena:
25.000 EUR, (pôvodná cena 26.500 EUR),
zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozemku:
595 m2
RD v Slaskej, v pôvodnom stave. Cena: 53.000
EUR, zastavaná plocha: 157 m2,výmera
pozemku: 1.776 m2
RD v Prestavlkoch, kompletná rekonštrukcia.
Cena: 53.000 EUR, zastavaná plocha:
138 m2,
výmera pozemku: 1.303 m2
RD v Starej Kremničke, v pôvodnom zachovalom stave. Cena: 93.000 EUR, výmera
pozemku: 815 m2
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 67.500 EUR, úžitková plocha: 100 m2,
výmera pozemku: 410 m2
POZEMKY:
stavebný pozemok v Lutile (časť „Nová
Lutila“), určený na stavbu RD, siete
na pozemku. Cena: 41.000 EUR, výmera: 694
m2
stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred
obce), určený na stavbu RD, siete na pozemku.
Cena: 27.000 EUR, výmera: 605 m2
stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské
lúky), určené na priemyselnú výrobu, siete
pri pozemku. Cena: 33,20 EUR/m2, výmera
77.107 m2
stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul.
SNP), určený na priemyselnú výrobu siete
na a pri pozemku. Nová cena: 81.000 EUR
(pôvodná cena: 100.000 EUR), výmera
3.116 m2
OSTATNÉ:
obchodný
priestor
pohostinstvo
v Žiari nad Hronom Ul. Hviezdoslavova, výmera
130 m2. Cena 45.000 EUR

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

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do dlhodobého prenájmu garáž za bývalou STS.
T: 00421 917 647 086

Práce v inžinierskej geodézii:

20/11

•Predám zberateľské mince: 100 $ Benjamin Franklin, knieža Pribina, súprava pamätných mincí, A. Dubček, 2 eurá – návrhy Vatikánu,
Jánošík, 20 rokov nezávislosti, 20 ks Delaware & Pennsylvania, replika 1 $ Liberty Head, 10 rokov eura, 10 rokov euromincí Monako,
strieborný dolár Flow Hair 1794, replika Zlatého orla z r. 1933, koruna
sv. Václava, člen EÚ Slovensko, 10 rokov eura Swarovski, 2 euro Grace
Kelly, Gigant 10 rokov eura – 70 mm. T: 0902 828 424
23/11

•Predám staršiu chalupu v Prestavlkoch. Cena dohodou.
T: 0907 816 324

•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

7/11

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

•Hľadám prenájom garsónky alebo 1-izbového bytu na dlhodobo
pre 1 osobu v Žiari nad Hronom. Cena: do 200 €. T: 0917 444 221 14/11

•Kúpim 3-izbový byt v Žiari nad Hronom (okrem Hviezdoslavovej
ul.). T: 0917 718 926
22/11

•Prenajmem garsónku na Sládkovičovej ulici, pri Soc. poisťovni, rozloha 20 m2. Cena: 150 € bez energií. T: 0919 089 441 - do 15.00 hod.

AUTO MOTO

19/11

•Predám Daciu Logan, r. v. 2005, naj. 53 000 km, garážovaná. Cena:

noviny.ziar.sk

3 100 €. T: 0905 636 173

6/11

•Predám disky 17, aj s pneumatikami, na Renault Laguna. T: 0948
508 563
26/11
•Predám Seat Toledo, r. v. 1996, v dobrom stave. T: 0903 178 838
27/11
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
SPOMIENKAtĺk
Kto v srdciach žije, neumiera...
Dňa 11. júna uplynie 15 rokov od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec
Ján Môc.
S láskou spomínajú manželka, synovia Peter, Radoslav a dcéra Danka s rodinami a vnúčatá.
SPOMIENKAtĺk
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 27. mája sme si pripomenuli
3. výročie od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec, dedko a brat
Marcel Koščo.
S láskou v srdci spomínajú manželka, dcéry s rodinami a príbuzní.
SPOMIENKAtĺk
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 8. júna si pripomíname
2 roky od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil
náš
Ján Šimonovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk
Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len spomienkou musíme
žiť.
Dňa 13. júna si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá
Otília Pavelková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.
Spomínajú dcéry s rodinami a ostatná rodina.

noviny.ziar.sk

SPOMIENKAtĺk
Dotĺklo srdce,
ktoré nás milovalo,
zamdleli ruky, ktoré pre
nás toľko vykonali.
Dňa 1. júna sme si pripomenuli 20. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá mamička
Anna Vyletelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Spomína syn Ivan.
SPOMIENKAtĺk

Hlboká vďaka, úcta
a láska smrťou
nekončí.
Odišiel si cestou,
ktorou ide každý sám
a len otvorená kniha
spomienok zostáva nám.
Dňa 2. júna sme si pripomenuli
3 roky od chvíle, keď nás po ťažkej
chorobe opustil milovaný manžel,
otec a starý otec
Ladislav Bárdi.
Spomína manželka, deti, vnúčence
a ostatná rodina.

SPOMIENKAtĺk
Kto v našich
srdciach žije,
ten neumiera.
Dňa 5. júna si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec,
syn a brat
Peter Bohoš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca
rodina.
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Cirkevná škola oslávila 20. výročie

V Žiari sme najlepší
V škole sme veľmi spokojní so skutočnosťou,
že sa nám podaril spojiť zdravý životný štýl
s výsledkami v učení. Dosiahli sme v rámci žiarskych základných škôl, ktorých zriaďovateľom
je mesto Žiar nad Hronom, opäť najlepšie výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov,
a to nad celoslovenský priemer.
Netreba deväť rokov čakať na celoslovenské meranie, stačia napríklad výsledky prijímacieho konania na osemročné gymnázium. Ako absolútne
najlepší bol náš žiak Adam Jančok. Úprimne mu
blahoželáme k úspechu. V prvej desiatke bolo až
6 našich žiakov. Je to brilantná ukážka toho, ako
vedia učitelia pripraviť našich žiakov. Dokázali
sme to, že šport vedie k disciplíne, sebadisciplíne,
schopnosti presadiť sa v živote, ale aj k spolupráci, pomoci, svedomitosti a mnohým ďalším hodnotám. Všetko sme spojili s utvorením dobrých
podmienok na učenie, skvelou prácou učiteľov. Nik
nemôže povedať, že žiaci sa neučia. Učia sa a ešte
ako. Od prvého ročníka majú dve hodiny predmetu
Zdravý životný štýl, ktorý sa vyučuje čisto v anglickom alebo nemeckom jazyku. Tento predmet spája
najmodernejšie trendy v učení jazykov, a zároveň
zdravý spôsob života. Samozrejmosťou sú aj klasické hodiny vyučovania cudzích jazykov a plánujeme u nás pridať aj francúzsky jazyk. V budúcom
školskom roku si podalo žiadosť o prestup do na-

šej školy množstvo rodičov žiakov, ktorí pochopili,
čo je pre život naozaj dôležité – vybrali si spojenie
vzdelania a zdravia. Ide napríklad o veľké množstvo
futbalistov. V triedach nie sú len chlapci, ale aj dievčatá. Poriadok, disciplína, učenie a pohyb v spojení
s kreativitou, samostatnosťou – čo viac môžeme
deťom dať? Ale môžeme, dávame im ochranu zdravia pred drogami, dávame rodičom pocit, že ich
dieťa je v bezpečí. Spolupracujeme úzko s rodičmi,
len sa príďte pozrieť na naše rodičovské združenia
do športových tried. Úplne samozrejme je trieda
usporiadaná tak, aby sa v nej rodičia na rodičovskom združení cítili príjemne, sú prítomní všetci
učitelia hlavných predmetov, pohoda, príjemná
atmosféra a dôvera – to je štýl našej spolupráce.
A vedenie? Kedykoľvek nás môžete prísť osloviť
so svojimi nápadmi, postrehmi, návrhmi na spoluprácu a podobne.
Týmto ďakujem aj svojim kolegom riaditeľom,
ktorí svojim prístupom umožnili bezproblémový
prestup žiakov do našej školy a dali zdraviu zelenú.
PaedDr. Marian Majzlík, riaditeľ „Štvorky“

„Dvojka“ v máji cestuje, súťaží a prezentuje
Opäť sme tu, milí priatelia, aby sme sa s vami
podelili o zážitky posledných dní. Keďže naše
usilovné fandenie slovenským hokejistom netrvalo dlho, venovali sme sa okrem učenia sa
iným, väčšinou cestovateľským či súťažným
disciplínam.
Naši piataci sa zmenili na biovýskumníkov a išli sa
pokochať krásami botanického sveta do Arboréta
v Tesárskych Mlyňanoch. Samozrejme, nevynechali ani príležitosť dozvedieť sa veľa zaujímavého
zo života a chovu koní v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach. Šiestaci si prakticky overili teoretické
vedomosti z chémie o vode, jej čistení a úprave,
a to priamo v Čističke odpadových vôd v Žiari nad
Hronom.
Deti z 2. B triedy majú nového „spolužiaka“ –
škrečka Kika, ktorého predstavili aj svojim kamarátom – predškolákom, ktorí pravidelne navštevujú
„Dvojku“ a s pomocou školákov plnia zábavné
úlohy na e-Beam tabuli, alebo sa zapájajú do spoločných pohybových aktivít. Druháci nezabúdajú
ani na psíkov – útulkáčov, nielenže ich potešili návštevou, ale obrovskú radosť im urobili spoločnou
prechádzkou na Šibeničný vrch.
Štvrtáci absolvovali besedu s policajtkou Jankou
Šmondrkovou a že boli naozaj veľmi pozorní, dokázali v okresnom kole preventívneho projektu Policajt – môj kamarát, v ktorom zvíťazili a postúpili
do krajského kola. Siedmaci a ôsmaci sa vydali na
dobrodružnú výpravu počas besedy s Romanom
Vehovským, ktorý sedem rokov stopom putoval
cez Áziu do Austrálie.
Po zime sme už všetci vybrali z úkrytov aj naše
bicykle a pre zopakovanie si základných pravidiel
bicyklovania naši piataci absolvovali okresné kolo
súťaže Na bicykli bezpečne. Veľmi milé prekvapenie nám pripravili naše futbalistky, ktoré v obvodnom kole turnaja Coop Jednota získali bronzové
medaily.
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Prezentovali sa aj na Dni žiarskych škôl
„Dvojka“ je plná šikovných modelárov, milovníkov stavebníc, drevo aj kovo obrábačov a návrhárov technických hračiek. Všetci si so svojimi
výrobkami dali stretnutie v školskom kole súťaže
Mladý technik projektu ProTech. Odborná porota
s pomocou laickej poroty vybrala tie najlepšie diela
na celomestskú súťažnú prehliadku.
V priebehu celého mesiaca prichádzali jednotlivé triedy do zážitkových izieb v MsKC v Žiari nad
Hronom, aby lepšie spoznali život ľudí s telesnými
handicapmi a zoznámili sa s arabskou kultúrou.
A, samozrejme, nezabudli sme ani na naše mamičky. Deti si pripravili s pomocou učiteliek a vychovávateliek popoludňajšie stretnutia pre mamičky
plné pesničiek, básničiek a tančekov, ktoré doplnili
vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Najväčšiu radosť ale urobili mamičkám tie detičky z 1. stupňa,
ktoré sa v zdraví a spokojné vrátili z týždenného
pobytu v škole v prírode v Jedľových Kostoľanoch.
Sviatkom pre našu „Dvojku“ bolo, keď sme sa
mohli prezentovať na Dni žiarskych škôl. Ten sa
uskutočnil na námestí zaplnenom prevažne žiakmi z našej „Dvojky“ pod taktovkou úžasnej dvojice
našich dievčat Andrejky a Natálky, ktoré celé podujatie moderovali. V našom stánku mohol náš tím,
ktorý je niekoľkonásobným víťazom najvyšších kôl
súťaže Hliadky mladých zdravotníkov, prakticky
nielen ukázať, ale aj záujemcov naučiť postup kardiopulmonálnej resuscitácie dospelých a detí. Zároveň naši súťažiaci žiaci svojou aktivitou prispeli
k 1. a 2. miestu svojich družstiev a tým ukázali, že sa
dokážu bez problémov dohodnúť a úspešne spolupracovať so žiakmi iných škôl. A o to „Dvojke“ vždy
išlo a naďalej pôjde.
Máj končí a všetky deti sa už tešia na svoj detský
deň. Aký bol na „Dvojke“, vám prezradíme nabudúce.
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika, ZH
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Nadišiel deň „D“– 16. máj 2013. Dospelí i deti
prichádzali do školy s úsmevom i v slávnostnejšom
šate. Postupne po triedach odchádzali do kostola.
Presne o 9.00 hod. cez kostol prichádzal sprievod
miništrantov a kňazov, na konci ktorého šiel náš
nový diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec.
Celou cestou nás požehnával. Pán dekan Hlaváčik
ho v mene celej farnosti privítal. Otec biskup nadviazal so školou prvý kontakt, keď žiakov jednotlivých tried vyzýval, aby sa prihlásili. Pri spytovaní
svedomia a zvlášť v kázni zdôraznil slovo vďačnosť.
Hovoril o jej dôležitosti zvlášť v dnešných časoch,
pri budovaní medziľudských vzťahov a tiež vzťahu
k Bohu. Počas celej svätej omše sa spievali detské
náboženské piesne. Zúčastnili sa jej tiež pozvaní
hostia zo štátnej správy, štátnych i cirkevných škôl
a, samozrejme, deti a ich rodičia.
Po jej skončení sme sa presunuli do Pohronského
osvetového strediska. Na začiatku sa prihovorila ku
všetkým prítomným riaditeľka školy, Mária Ulrichová. Potom odovzdala ďakovné listy piatim pedagógom za 20-ročnú obetavú prácu v našej škole. Ocenení boli E. Bistová, D. Cvejkušová, J. Mižúrová, J.
Repiská a J. Šimková. Taktiež našej riaditeľke, ktorá
stála pri zrode tejto školy, odovzdal ocenenie otec
biskup. K prítomným sa milým slovom prihovoril
i zastupujúci primátor Peter Antal.
Nasledovalo
vystúpenie
našich
žiakov
od škôlkarov až po deviaty ročník. V ňom
akoby si len do Žiaru „odskočili“ svätí bratia Cyril
a Metod. Z ich vzájomného dialógu bolo vidno,
že im záleží na nás, na našej škole, hlavne na duchovno-kultúrnom poli. Okolo obeda sme prešli do
našej jedálne, kde bol pripravený slávnostný obed.
Potešila nás účasť hostí i bývalých zamestnancov
a priaznivcov školy. Vďaka Božej prozreteľnosti za
jeho nevyspytateľné milosti a dary. Môžeme spolu
so žalmistom zhodne tvrdiť: „Toto je deň, ktorý dal
nám Pán...“
ZŠ s MŠ Š. Moysesa

Cesta dejinami na „Jednotke“
V snahe zvyšovať záujem žiakov o našu históriu, využívame v Základnej škole na Ul. Dr. Janského na vyučovaní zážitkové metódy a formy
práce.
Aj to bol hlavný dôvod na privítanie šermiarskej
skupiny Via Historica, ktorá nielen žiakom pripravila netradičnú hodinu dejepisu. V stredu 15. mája sa
na našom školskom dvore zrazu ozývalo rinčanie
šablí a streľba z muškiet. Vtipnými scénkami nás
prítomní páni previedli dejinami Slovenska od príchodu Slovanov, cez turecké nájazdy až po stavovské povstania. Samozrejme, o humor nebola núdza,
schuti sme sa nasmiali a aj naši učitelia si oprášili
vedomosti z histórie.
To však nebolo všetko. Na nasledujúci deň si naši
siedmaci a ôsmaci pripravili pre všetkých prekvapenie. Vystúpenie žiakov v troch príbehoch o živote Konštantína a Metoda podfarbené stredovekou
hudbou, staroslovienčinou, prezentáciou o Veľkej
Morave a testom ukončilo náš projekt. Projekt, ktorý sa mohol uskutočniť aj vďaka programu Školy
pre budúcnosť z Nadácie Orange. Žiaci nedočkavo
čakali na to, kto bude hrať jednotlivé postavy a neskôr so záujmom počúvali svojich spolužiakov. Verím, že bodka za programom bola daná len obrazne a že sme v žiakoch zasiali zrnko národnej hrdosti
a záujem o našu históriu.
V. Fridrichová, učiteľka dejepisu
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Novinky z Dalkie
Dalkia na Slovensku pôsobí už od roku 1993,
kedy založila svoju prvú filiálku. V súčasnosti
má deväť pobočiek a dodáva teplo pre obyvateľov 27 miest a obcí v rámci celého Slovenska.
V Žiari nad Hronom zabezpečuje výrobu a
dodávku tepla a teplej úžitkovej vody od roku
2008.

Už 20 rokov na Slovensku
Ak by sme pátrali po histórii Dalkie vo všeobecnosti, museli by sme sa preniesť do roku 1937,
do malého mestečka Villiers-Saint-Denis vo Francúzsku. Dlhodobo pôsobila pod názvom CGC
(Compagnie Générale de Chauffe), aby sa neskôr premenovala na Dalkiu. Na Slovensko prišla
v roku 1992 a prvú filiálku založila v roku 1993
v Senci. Postupne pribúdali ďalšie mestá, v ktorých Dalkia zabezpečovala dodávku tepla a teplej
úžitkovej vody (TÚV). V súčasnosti má na Slovensku 9 pobočiek a dodáva teplo pre obyvateľov
27 miest a obcí. V Žiari nad Hronom má ako v jedinom meste 2 pobočky. Jedna pôsobí pod názvom Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. v areáli ZSNP a vyrába a distribuuje teplo a elektrickú
energiu pre spoločnosti sídliace v areáli, ale aj pre
obyvateľov mesta Žiar. Druhou spoločnosťou, ktorá pôsobí priamo v meste je Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. (ex-Teplo) zabezpečuje dodávku tepla
do jednotlivých objektov v meste. „Prínosom
Dalkie sú najmä dlhoročné skúsenosti s rôznymi
technológiami. Pri modernizácii zariadení, sme
často aplikovali už odskúšané riešenia. Samozrejme, všetko je to aj o ľuďoch, Dalkia zamestnáva
odborníkov vo svojich odboroch, ktorí prinášajú
návrhy na neustále zlepšenia výsledkov našej práce,“ hovorí Ľudmila Hoffmanová, riaditeľka stredoslovenského regiónu.
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INZERCIA
Okrem poskytovania kvalitných služieb Dalkia
nezabúda na sociálny a spoločenský rozmer svojich aktivít v mestách, v ktorých pôsobí. Pre deti
ZŠ pravidelne organizuje projekty zameraného na
ochranu životného prostredia a poskytuje učiteľom pedagogické materiály s touto tematikou.

dého bytu.
•Po vnútornom vyregulovaní TÚV bude cena
za1 m3 teplej vody porovnateľná pre všetkých
vlastníkov bytov.
•Splnenie zákonnej povinnosti.
•Zníženie spotreby tepla na ohrev TÚV znížením
teploty spiatočky TÚV.

Vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej
vody (TÚV) – povinnosť, ktorá prináša výhody

Doporučený postup pre vlastníkov alebo
správcov bytových domov

Vedeli ste, že vo vašom dome majú byť vyregulované rozvody teplej vody? Prečo to tak je a aké
výhody vyregulovanie prináša?
Povinnosti vyplývajú zo zákona 476/2008 Z. z.
o energetickej efektívnosti.
Pre správcov a vlastníkov bytových a nebytových
priestorov podľa § 6, odst. 1, tohto zákona vyplýva:
•Zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú
vykurovaciu sústavu v budove.
•Vybaviť sústavu tepelných zariadení slúžiacich
na vykurovanie automatickou reguláciou para-

•Skontrolovať a prípadne vymeniť nefunkčné
hlavné uzávery na potrubí teplej vody (funkčnosť
týchto uzáverov umožňuje realizovať vyregulovanie kedykoľvek, bez nutnosti obmedziť ďalších
odberateľov na vetve, zároveň v prípade havárie
v dome umožňuje ihneď zastaviť prívod vody).
•Osloviť odborne zdatného projektanta.
•Spracovať projekt - vybrať regulačné armatúry.
•Vybrať dodávateľa diela.
•Podľa novely zákona 476/2008 Z. z. dielo ukončiť
najneskôr do 31. 12. 2015. Vyregulovanie odporúčame zrealizovať čo najskôr.

metrov teplonosnej látky na každom spotrebiči
v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných
miestnostiach s trvalým pobytom osôb.
•S centrálnou prípravou teplej vody je povinný
zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované
rozvody teplej vody.
Veľkou budovou na účely tohto zákona sa rozumie budova, ktorej celková úžitková plocha je väčšia ako 1 000 m2.

Nezabudnite: Pri výmene stúpačiek teplej
vody treba myslieť aj na ich odvzdušnenie!

Aký je vplyv regulácie teplej vody a dopady
na cenu a spotrebu? Prečo vyregulovať TÚV?
•Vplyvom vyregulovania TÚV v bytovom dome
dôjde k zlepšeniu kvality dodávky TÚV – minimálne rozdiely vstupnej teploty teplej vody do kaž-

Radíme - ako vybrať kvalitnú regulačnú armatúru?
Kvalitná regulačná armatúra pre hydraulické vyregulovanie cirkulácie teplej vody by mala mať
nasledovné funkcie:
•Materiál odolný voči korózii.
•Umožňovať automatickú reguláciu prietoku v závislosti od teploty vody v cirkulačnom potrubí.
•Regulačný ventil s prednastavením.
•Umožňovať tepelnú dezinfekciu proti legionele.
•Možnosť odčítať nastavenú teplotu.
•Uzatváranie prietoku.

Žiarske deti sa dozvedeli viac o obnoviteľných zdrojoch energií
Dalkia pripravila pre žiakov základných
škôl už 8. ročník podujatia zameraného
na ochranu životného prostredia, tento rok
pod názvom Energie okolo nás. Cieľom podujatia je vytvárať a prehlbovať vzťah detí
k životnému prostrediu. „Sme veľmi radi, že
si tento druh podujatí, ktoré organizujeme
pre základné školy už niekoľko rokov, našiel
svojich priaznivcov medzi žiakmi aj učiteľmi
a vďaka ich aktívnemu prístupu sa nám darí
šíriť osvetu v oblasti ochrany životného prostredia,“ povedal Vincent Barbier, generálny
riaditeľ Dalkie.
Slávnostné vyhodnotenie prác detí zo žiarskych
základných škôl sa uskutočnilo 11. apríla. Víťazom lokálneho kola sa stala trieda 3. B zo ZŠ
s MŠ Š. Moysesa. Na druhom mieste sa umiestnila trieda 4. B tiež zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa a tretie
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miesto obsadila trieda 2. A zo ZŠ na ul. Dr. Janského 2. Práce týchto tried postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa konalo koncom apríla
v Košiciach, ale žiaľ v silnej konkurencii sa im
nepodarilo vyhrať.
Každá prihlásená trieda dostala pracovný kufrík obsahujúci Zošit pre učiteľa, Cvičný zošit a
Pracovné listy pre každého žiaka a magnetickú
tabuľu s dvoma hrami, ktoré súvisia s tematikou energií a výroby tepla. Okrem toho každej
prihlásenej škole venovala Dalkia animované
náučné DVD Zmenšime našu ekologickú stopu!, set vzoriek biomasy a plagát Moje ekogestá. Vďaka týmto učebným pomôckam,
vypracovaným špeciálne pre tento projekt, sa
deti dozvedeli veľa informácií o obnoviteľných
a iných zdrojoch energie a o vzniku a výrobe
tepla.
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ŠPORT

Mladí futbalisti zo Žiaru majstrami Slovenska
Obrovský úspech dosiahli futbalisti FK Pohronie pod hlavičkou ZŠ Dr. Janského v Žiari nad
Hronom, keď vo finálovom turnaji v Nitre (27. a
28.5.2013) zvíťazili v konkurencii až 970 základných škôl z celého Slovenska na jubilejnom 15.
ročníku Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1.stupňa ZŠ McDonald´s Cup
2012/2013!
Patrónom tohto podujatia je jeden z najúspešnejších slovenských futbalistov, Marek Hamšík,
ktorý aktuálne hrá za taliansky klub SSC Neapol. Do
finálového turnaja v Nitre postúpili z krajských kôl
okrem našej ZŠ Dr. Janského v Žiari nad Hronom
tieto tímy: ZŠ Okružná 17 Michalovce, ZŠ Prostějovská Prešov, ZŠ Limbová Žilina, ZŠ s MŠ Slatina
nad Bebravou, ZŠ Štúrova Malacky, ZŠ Tribečská
Topoľčany, ZŠ Vajanského Skalica. Mladí Žiarčania
pod dohľadom skúseného pedagóga a športového
odborníka, učiteľa Petra Nemca, turnajom prešli
doslova ako „nôž maslom“ a okrem prvého ťažkého
zápasu v skupine so Žilinou, v ktorom zvíťazili tesne
3:2 po napínavom boji, nenechali nikoho na pochybách a po výhrach nad Prešovom 7:0 a Skalicou 6:3
postúpili zaslúžene do finálovej skupiny z prvého
miesta. V semifinále ich čakalo prekvapenie turnaja
zo Slatiny nad Bebravou. Ale „žiarska mašinéria“, ako
našich malých futbalistov nazval moderátor DIGI
Sportu a turnaja, Slavomír Jurko, sa nezastavila. Ba
naopak, nadelila súperovi zo Slatiny riadnu porciu
gólov a vyhrala vysoko 10:1. Týmto výsledkom si
zabezpečila finále, kde ich čakal znovu skupinový
súper Prešov, ktorý porazil vysoko Malacky a zaslúžene sa opäť stretol s našimi nádejnými futbalistami.
Finále malo jednoznačný priebeh a dobre nabudení
chlapci vedúcim tímu p. Šusterom, napriek prvému
gólu v ich sieti, si už celkové prvenstvo na turnaji
nenechali uchmatnúť a po spanilej jazde bez jedinej
prehry od školského kola hladko zvíťazili aj vo finále 9:3. Súperom nastrieľali v piatich zápasoch až 35
gólov, dostali len 9 a okrem toho hrali oku lahodiaci
kombinačný futbal, ktorý musel potešiť nejedného
diváka na hlavnom ihrisku štadióna FC Nitra, kde
„drali trávu“ také futbalové osobnosti ako Ľubomír
Moravčík, Michal Hipp, Miroslav Konig, Igor Demo,
Marián Bochnovič a veľa ďalších. Práve jeden z nich,
reprezentačný tréner Michal Hipp spolu s hráčom FC
Janov Jurajom Kuckom, dekorovali zúčastnené tímy
a aj víťazov zo ZŠ Dr. Janského.

Do Neapola za Hamšíkom
Hlavnou výhrou pre víťazné družstvo finálového
turnaja je zahraničný zájazd do Neapola spojený
s návštevou klubu slovenského futbalového reprezentanta Mareka Hamšíka. A toto ocenenie si za-

slúžili títo hráči FK Pohronie a žiaci ZŠ Dr. Janského
v Žiari nad Hronom: Július Daniel Žember, Martin
Šuster, Samuel Rajčan, Tomáš Kukučka, Martin Krčmár, Radoslav Beňo, Viktor Tatár, Samuel Solga, Matej Dovčík a Peter Beňo, spoločne s učiteľom Petrom
Nemcom. Okrem toho si individuálne ocenenie vystrieľal, najmä vo finálovom zápase s Prešovom s neskutočnými 8 gólmi, Viktor Tatár, ktorý na najlepšieho strelca strácal práve pred týmto zápasom takýto
počet gólov. Spolu ich vsietil do súperových brán až
20! A tak sa o toto ocenenie podelili dvaja hráči. Na
nitrianskom štadióne ich bol vo finálovom dni povzbudiť aj početný tím rodičov a známych spoločne
s ich trénerom Rastislavom Urgelom, ktorí chlapcom
vytvorili parádnu atmosféru vo finále. Tréner Rastislav Urgela o svojich hráčoch, úspechu a budúcnosti
povedal: „Chcel by som sa poďakovať všetkým hráčom aj učiteľovi Petrovi Nemcovi, ktorí sa podieľali
na tomto krásnom úspechu a vzorne reprezentovali
svoju školu, klub FK Pohronie, mesto Žiar nad Hronom a celý región. Veď majstrom Slovenska sa človek nestáva každý deň. Práve pre takéto úspechy
a radosť z nich má práca s deťmi význam a ja verím,
že prídu aj ďalšie, ešte väčšie. Som o tom presvedčený a už teraz viem, že náš futbal v meste má svetlú
budúcnosť. Samozrejme, ak deťom vytvoríme adekvátne podmienky na výchovu, vzdelanie a šport, aby
nám neodchádzali do iných miest a klubov. Už teraz

sa o to snažíme a som rád, že sme na klubovej úrovni
nadviazali od septembra 2013 spoluprácu so ZŠ na
Jilemnického ul. (4. ZŠ) v Žiari nad Hronom, kde nám
tieto podmienky budú vytvorené a malých futbalistov budeme mať sústredených v športovej a predšportovej triede v tomto pilotnom futbalovom
projekte. Už teraz je o tieto triedy značný záujem,
čo sme veľmi radi a tešíme sa, že práve naši víťazi
budú tí, ktorí to pod dohľadom kvalifikovaných trénerov a skúsených pedagógov správne naštartujú.
Vďaka patrí na záver aj výbornej partii rodičov okolo
tohto tímu, bez ktorej by sa tento úspech nedostavil. Nebyť práve nich (hlavne aktivity p. Šustera a p.
Beňa), takýto úspech by chalani nedosiahli, lebo by
necestovali ani na okresné kolo. Poďakovanie chcem
vyjadriť aj konateľovi MŠK, Jozefovi Tomčánimu, za
sprostredkovanie dopravy na finálový turnaj do Nitry. Ďakujem ešte raz všetkým.“
(ru)

Výsledky zo skupiny:
Žiar nad Hronom – Žilina 3:2, Žiar nad Hronom
– Prešov 7:0, Žiar nad Hronom – Skalica 6:3, Semifinále: Žiar nad Hronom – Slatina nad Bebravou
10:1, Finále: Žiar nad Hronom – Prešov 9:3, Konečné umiestnenie: 1. Žiar nad Hronom, 2. Prešov,
3. Malacky.

Ďalšie štyri cenné kovy pre žiarskych plavcov
Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávani
Takmer 200 plavcov z 12-tich klubov sa v sobotu 18. mája stretlo v Žiline na Majstrovstvách
stredoslovenskej oblasti v plávaní. Je to posledný pretek pred Majstrovstvami Slovenska a posledná možnosť vylepšiť si svoje osobné rekordy z 50-tkového bazéna.
Naše mesto reprezentovali traja plavci – Ema Barančoková, Alex Karkuš a Jakub Debnár. Napriek
tomu, že podať maximálny výkon v takomto bazéne je namáhavejšie, pretože nemajú možnosť na
takom trénovať, podali krásne výkony. Všetci traja
navyše tento rok súperia so staršími plavcami.
Najúspešnejšími boli Jakub Debnár a Ema Barančoková, obom sa podarilo medailovo presadiť.
Pre Jakuba to bola takpovediac premiéra, ktorá mu

priniesla okrem nových skúseností aj dva cenné
kovy. V disciplíne 100 m znak si vyplával striebro a
v disciplíne 100 m prsia bronz. Nešťastné 4. miesto
obsadil v disciplíne 50 m voľný spôsob, 6. miesto
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v disciplíne 100 m znak a 9. miesto za 100 m voľný
spôsob. Ema si okrem svojich nových osobných rekordov, ktoré vylepšila v troch disciplínach, vyplávala taktiež dve medaile. Striebro získala v disciplíne 400 m voľný spôsob a bronz v disciplíne 200 m
voľný spôsob. Piate miesto obsadila v disciplíne
50 m motýlik, trikrát obsadila 6. priečku, a to
v disciplínach 50 m, 100 m voľný spôsob a
50 m znak, 7. miesto v disciplíne 100 m znak. Alex
svoje majstrovské tituly z minulého roka v konkurencii starších neobhájil, napriek tomu vylepšil všetky svoje osobné rekordy. Dvakrát
skončil na 4. mieste (50 m a 200 m voľný spôsob) a päťkrát na 5. mieste (50 m a 100 m znak,
50 m a 100 m motýlik, 100 m voľný spôsob).
PK MŠK Žiar nad Hronom.
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Mladší mini basketbalisti na Majstrovstvách
Slovenska bronzoví

Začíname behať
– začíname chudnúť

BASKETBAL-MLADŠÍ MINI

Mladší minibasketbalisti MŠK BK Žiar nad
Hronom dosiahli na Majstrovstvách Slovenska
v basketbale mladších mini chlapcov v Leviciach skvelý úspech, keď obsadili 3. miesto a
domov si priniesli bronzové medaily. Nadviazali
tak na úspech z minulej sezóny, kedy sa spolu so
svojimi staršími spoluhráčmi umiestnili tiež na
treťom mieste.
Majstrovstvá SR v basketbale mladších mini
chlapcov sa hrali v Leviciach v dňoch od 17. do 19.
mája za účasti najlepších tímov západnej oblasti:
BKM SPU Nitra a Basketbal Levice, strednej oblasti:
MBK Victoria Žilina a BK MŠK BK Žiar nad Hronom, a
východnej oblasti: KAC Jednota Košice a BK 04 AC

LB Spišská Nová Ves. Hrací systém turnaja bol každý
s každým, v piatok a sobotu každé družstvo odohralo dva zápasy a v nedeľu jeden zápas.
Žiarčania dokázali vyhrať tri z piatich zápasov
a zaslúžene získali medailu. Prehrali len s majstrom
zo Žiliny a vicemajstrom z Levíc, ktorých však poriadne potrápili.
Za predvedený výkon, bojovnosť a obrovské
nasadenie treba pochváliť všetkých hráčov. Ani
v jednom zápase im nechýbala chuť po víťazstve
a snaha zdolať svojho súpera. Veď poraziť dva najlepšie tímy východného a jeden z najlepších tímov
západného Slovenska bolo pre naše, vekovo najmladšie, družstvo veľkým úspechom.
Úspech Žiarčania dosiahli nielen ako kolektív, ale
za individuálne výkony boli ocenení aj dvaja hráči.
Do B tímu All stars turnaja sa dostal Patrik Ďurica
a Matej Golebiowski.
Juraj Horváth,
tréner a Jozef Janovič, asistent
O úspech sa zaslúžili: Marek Novák, Hugo Kucej,
Matej Ihring, Marek Grochal, Matej Golebiowski,
Jakub Švec, Richard Truben, Matúš Tomášik, Juraj
Greguš, Jakub Babiak, Pavel Király, Patrik Ďurica,
Adam Dekýš, Juraj Kret.
Realizačný tím:
Juraj Horváth, tréner a Jozef Janovič, asistent.

Foltán potvrdil
vzostupnú výkonnosť
CYKLISTIKA

V dňoch 25. a 26. mája sa cyklisti MŠK Žiar nad
Hronom úspešne predstavili na medzinárodných
cyklistických pretekoch v českých Lounoch. Štart
na tomto podujatí mal charakter prípravného
preteku pred blížiacimi sa nominačnými pretekmi na Európsky Olympijský festival mládeže.
Napriek značne nepriaznivému počasiu organizátor podujatia TJ Stadion Louny zvládol organizáciu
na výbornú. Na štarte sa prezentovalo 157 pretekárov a Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom mal
zastúpenie v kategórii starších žiakov a kadetov.
V sobotu 25. mája bola na programe v Lenešiciach
časovka jednotlivcov na 13 km. V „etape pravdy“
v kategórii starších žiakov podal najlepší výkon
Jakub Varhaňovský, ktorý časom 20:09,57 obsadil
výborné štvrté miesto. Nestratil sa ani Adam Foltán, ktorý obsadil časom 22:07,80 deviate miesto.
Víťazom časovky v tejto kategórii sa stal s časom
19:39,37 pretekár CK Bítovská Praha Daniel Babor.
Pre kadetov mal štart na pretekoch v Lounoch
nesmiernu dôležitosť z pohľadu prípravy. V dňoch
14. až 19. júla sa v holandskom Utrechte uskutoční
Európsky Olympijský festival mládeže. V osemčlennej širšej nominácii reprezentačného výberu SR
na toto podujatie sú zaradení až traja cyklisti MŠK
Žiar nad Hronom – Adrián Foltán, Kristián Zimány
a Henrich Hasch. Dňa 10. júna výkonný výbor Slovenského zväzu cyklistiky potvrdí Slovenskému
Olympijskému výboru trojicu, ktorá bude na tomto
vrcholnom mládežníckom podujatí reprezentovať
Slovensko. Z tohto pohľadu potešil svojím výkonom v časovke Adrián Foltán, ktorý časom 18:43,49

obsadil pekné tretie miesto a potvrdil vzostupnú
výkonnosť. Kristián Zimány obsadil časom 19:11,16
deviate, Nicolas Jelža 19:15,00 jedenáste, Henrich
Hasch 19:33,26 šestnáste, Matej Truban 19:41,14
osemnáste a Matej Foltán 20:11,99 dvadsiate prvé
miesto. Suverénnym víťazom časovky v tejto kategórii sa stal pretekár Remerx Merida Kolín, Lukáš
Kunt.
V nedeľu 26. mája bol v Tuchořiciach odštartovaný cestný pretek, ktorý sa jazdil za krajne nepriaznivého počasia v členitom 10 km okruhu.
V kategórii starších žiakov, ktorí absolvovali okruh
3x, obsadil Jakub Varhaňovský celkové deviate
miesto, ale za svoju bojovnosť a aktivitu na trati
si zaslúži pochvalu. Adam Foltán v náročnom stúpaní stratil kontakt s vedúcou skupinou, zaostal
a obsadil 14. miesto. Víťazom tejto kategórie sa
stal pretekár Madeta Fitnnes/Haibike, Petr Klabouch.
V kategórii kadetov opäť potešil svojím výkonom Adrián Foltán, ktorý v záverečnom špurte
vedúcej skupiny obsadil tretie miesto. Kristián
Zimány bol klasifikovaný na 15. mieste, Henrich
Hasch na 17., Matej Foltán na 22., Matej Truban na
28. miesto a Nicolas Jelža z preteku pre zdravotné
problémy odstúpil. Víťazstvo v tejto kategórii putovalo do Berouna zásluhou Matěja Ruffera.
V dňoch 8. a 9. júna sa cyklisti MŠK Žiar nad Hronom predstavia tentoraz na domácom podujatí,
a to na Slovenskom pohári v Partizánskom.
F. Sitora
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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.
Počul som o tréningovom pláne, tzv. indiánsky beh, mohli by ste byť konkrétny a
bližšie vysvetliť, aký je to beh a komu ho
odporúčate?
Skvelé, že sa snažíte získať informácie o tréningových metódach. Je to lepšie, ako napodobňovať tréning vrcholového bežca. Indiánsky beh sa nazýva tréning, v ktorom striedate
beh s chôdzou, a teda striedavo zaťažujete telo
rôznymi intenzitami. Učíte sa tak efektívnejšie
regenerovať. Je vhodný pre všetkých. Začiatočníci takto vydržia dlhšie v pohybe a pokročilí
bežci ním regenerujú. Ja osobne mám takýto
beh veľmi rád a využívam ho na konci ťažkých
tréningových cyklov. Inšpiráciou bol pre vznik
modernejšieho prostriedku, tzv. fartleku.
Je dobré behať každý deň, alebo sú potrebné aj dni na odpočinok, resp. regeneráciu?
Na túto otázku je len jedna odpoveď. Odpočívajte a regenerujte. Odpočinok je rovnako
dôležitý ako tréning, počas neho tvoríte regeneračné prostriedky, a teda sa pripravujete
na vyššiu záťaž. Ak ste začiatočník, využívajte
pomer 2:1, dva dni tréningu, jeden deň voľna.
Ja behávam v zime na páse a na jar a jeseň
vonku. Je to správny postup?
Chvályhodné je, že beháte celý rok. Skúste
si zabehať vonku v zime (aj v snehu) a zažijete
špeciálny pocit pokoja a sebadôvery, pretože
ste ťažké podmienky zvládli. Pás využívajte, len
ak je vonku veľmi zlé počasie.

Kadet Adrián Foltán.
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Žiarsky Karate klub má troch majstrov republiky
KARATE

Najdôležitejším turnajom sezóny sú pre karatistov z MŠK Žiar nad Hronom jednoznačne Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa tento rok konali
18. mája v Prievidzi. Dosiahnuté výsledky počas
celej sezóny naznačovali, že aj tento rok by sa
mohli žiarski karatisti opäť zaradiť medzi špičku
v republike. A nebolo tomu inak.
Majstrovstvá republiky sú náročné z hľadiska
kvalitatívnej i kvantitatívnej obsadenosti turnaja.
Všetci zúčastnení pretekári sa musia na tento turnaj
nominovať z regionálnych súťaží alebo Slovenského pohára, čím je zaručená vysoká úroveň. Z nášho
klubu sa podarilo postúpiť deviatim pretekárom.
V súborných cvičeniach kata v chlapcoch
5 – 7-ročných nastúpil za naše farby Šimon Sečkár.
Šimon je celkovým víťazom Slovenského pohára, a
preto sme dúfali, že aj tu by mohol niečo dosiahnuť. Šimon nesklamal, keď nedal súperom najmenšiu šancu. Jednotlivé kolá prechádzal bez straty
rozhodcovského hlasu a inak tomu nebolo ani vo
finále. Hneď po prvej kategórii sme sa spolu so Šimonom tešili z titulu Majster Slovenskej republiky.
V súborných cvičeniach kata mladších žiačok
8 – 9-ročných nastúpila Viktória Pavlová, pre ktorú
je toto prvá súťažná sezóna, a preto samotný postup na majstrovstvá republiky bol vzhľadom na
jej vysokú snahu veľkou odmenou. Viktória prešla
prvým kolom víťazne, no v druhom kole sa z víťazstva tešila naša súperka.

Šimon Sečkár pridal k medaile z kata
aj bronz z kumite
V disciplíne športový zápas kumite sme to
už naplno rozbalili. V chlapcoch 5 – 7-ročných
do 24 kg nastúpil opäť Šimon Sečkár. Svoju všestrannosť ukázal aj tu, keď sa prebojoval až do
semifinále. Tu na svojho súpera nestačil, no v boji
o tretie miesto opäť zažiaril a k medaile z kata pridal aj medailu z kumite.
V mladších žiakoch 8 – 9-ročných nastúpil Adam
Dolnický. Medailistovi z Majstrovstiev kraja sa
vo svojej republikovej premiére nepodarilo prejsť
prvým kolom a z ďalších bojov vypadol.
V starších žiakoch 10 – 11-ročných nad 40 kg nastúpil Marko Kováč, pre ktorého to bola premiéra
na majstrovstvách republiky. Marko v prvom zápase zo začiatku viedol, no na konci sa súperovi
podarilo obrátiť stav zápasu v náš neprospech a
Marka tým z ďalších bojov vyradil. V tej istej vekovej kategórii, ale do 40 kg, sme mali dvoch pretekárov – Zdenka Vanku a Erika Sklenku. Pre Zdenka to
bola taktiež premiéra na takomto turnaji. Zdenko
už počas celej sezóny ukazoval, že z neho vyrastá
nádejný zápasník. V prvom kole narazil na neskoršieho finalistu, s ktorým tesne prehral, no v repasáži
o tretie miesto už nedal súperom šancu a postup-

ne sa prebojoval až k vytúženej bronzovej medaile.
Skúsenejší Erik postupoval z druhej strany vyraďovacieho pavúka čoraz bližšie ku finále, keď hlavne
svojou čistou technikou nechával za sebou porazených súperov. Nezastavilo ho ani napínavé semifinále. Vo finále na neho čakal Zdenkov premožiteľ,
a tak bolo čo „vracať“. Finále bolo veľmi vyrovnané
a nakoniec skončilo remízou. Rozhodcovia však
hlasovaním nakoniec za víťaza určili práve nášho
pretekára Erika, čo našej výprave opäť prinieslo neopísateľnú radosť.
V starších žiačkach 10 – 11-ročných do 40 kg sme
mali najhorúcejšie želiezko v ohni na titul majsterky v Natálke Rajčanovej. Natálka je žiačkou športovej triedy ZŠ na Jilemnického ulici, a preto má šport
doslova v krvi. Jej víťazstvá počas sezóny naznačovali, že toto je jej sezóna a ona to na tomto turnaji
len potvrdila. Vyraďovacie kolá prechádzala veľmi
peknými výkonmi, až sa nakoniec prebojovala
do vytúženého finále. Obe finalistky sa dobre poznali už zo Slovenského pohára, kde sa dvakrát
stretli vo finále a aj keď zvíťazila stále Natálka, boli
to veľmi tesné víťazstvá. Obe dievčatá predviedli
veľmi napínavý finálový zápas, v ktorom sa hneď
od začiatku chytila vedenia Natálka a svoj bodový
náskok postupne zvyšovala. Po konci zápasu sa
naša výprava opäť tešila z ďalšieho majstrovského
titulu.

Žiaru patrí 6. miesto spomedzi 60 klubov
V mladších dorastenkách nad 45 kg nás reprezentovali Dominika Veisová a Nina Jelžová. Dievčatá
nastúpili v snáď najvyrovnanejšej kategórii turnaja.
Dominika hneď vo svojom prvom kole dostala

za súperku celkovú víťazku Slovenského pohára.
Zápas s oveľa vyššou súperkou bol pre Dominiku
veľmi náročný. Nakoniec sa ani jednej z dievčat
nepodarilo zabodovať, a tak za stavu 0:0 posunuli
do ďalších bojov našu aktívnejšiu súperku. Na
druhej strane vyraďovacieho pavúka Nina svoje
prvé kolo veľmi pekne rozbehla, keď súperku rozbila na body 8:3. V druhom kole na ňu čakala veľmi
dobrá pretekárka. Nina podala aj v tomto zápase
pekný výkon, no na našu skúsenejšiu súperku to
tentoraz nestačilo.
Posledným štartujúcim bol Michal Výrostko. Michal počas sezóny našiel minimálne počet premožiteľov, a preto sme od tohto bronzového medailistu zo svetového pohára právom očakávali nejaký
medailový výsledok. Michal opäť v zápasoch ukázal
svoj temperament, keď svojich súperov vyraďoval
väčšinou pred časovým limitom. Jediným problémom bol semifinálový boj s oveľa urastenejším súperom. Tu Michal prehral, no v boji o tretie miesto
za hlasného povzbudzovania našou výpravou opäť
zabojoval, a tak uzavrel našu zbierku cenných kovov bronzom.
Na turnaj sa nominovalo 463 pretekárov
zo 60 klubov z celého Slovenska. Naša medailová
bilancia 3 zlaté a 3 bronzové medaile nám v hodnotení klubov priniesla 6. miesto. Nechali sme za
sebou aj veľkokluby s profesionálnymi trénermi,
preto je naša radosť z dosiahnutých výsledkov obrovská. Na záver sa chcem poďakovať mestu, MŠK,
sponzorom a „Štvorke“ za vytvorenie výborných
tréningových podmienok a v neposlednom rade
aj rodičom našich pretekárov, ktorí nás podporujú.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner Karate

