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V tomto čísle:
DO ZELENE INVESTOVALO MESTO
TAKMER 24 - TISÍC EUR

Otvorili Ihrisko Mareka Rakovského

V ostatných
týždňoch pribudla v meste
a v medziblokových priestoroch nová zeleň.
Stromy vysadili
aj do Parku Štefana Moysesa.
Bližšie informácie na strane 3.
O TITUL MLADÉHO TECHNIKA SÚPERILO
TAKMER 400 DETÍ

STRANA 3

Polmaratónu dominoval skúsený veterán
Mladý technik je súťaž, ktorá je určená deťom
vo veku do 15 rokov. Zapojiť sa do nej môžu jednotlivci aj kolektívy. Tento rok v prehliadke súťažilo 81 prác. Viac na 4. strane
KÚPALISKO OTVORIA V POLOVICI JÚNA

STRANA 2
Podobne ako minulý rok, aj tentokrát otvoria
sezónu na žiarskom plážovom kúpalisku ešte
pred prázdninami. Návštevníci sa okrem kúpania môžu tešiť aj na pestrejšiu ponuku jedál.
Strana 2.
ŽIARSKY CHLPÁČ 2014

Koncom júna sa uskutoční už 3. ročník podujatia Žiarsky chlpáč. Majitelia môžu svojich psíkov
prihlasovať do súťaže v niekoľkých kategóriách.
Prihlášku nájdete na strane 5.

Foto: Miroslava Taranzová

NÁHODNÝ VÝSKYT
Autorská výstava diel Michaely Lajčiakovej
23.5.-11.6.
Výstavná sála MsKC
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Jubilejný piaty ročník polmaratónu vyhral 51-ročný Vladimír Buchal
V poradí 5. ročník Žiarskeho mestského
polmaratónu sa uskutočnil v sobotu 24. mája.
Zúčastnili sa ho nielen domáci bežci, ale aj
pretekári z celého Slovenska či Poľska, Čiech
a Ukrajiny.
Žiarsky polmaratón je zaradený do kalendára
bežeckých podujatí na Slovensku. Ako po minulé
roky, aj tentokrát boli jeho súčasťou aj preteky
in-line korčuliarov, beh na 100 metrov pre deti
materských škôl a I. stupňa základných škôl a beh
zdravia pre rekreačných bežcov v dĺžke 1100
metrov. „Súčasťou polmaratónu je i štafetový beh,“
vysvetľuje Ján Žiak, riaditeľ žiarskeho polmaratónu
a pokračuje: „ Z roka na rok máme väčší záujem
o túto súťaž. Kým v predchádzajúcom ročníku
sme mali zaregistrovaných 18 štafiet, tento
rok ich už bolo 27.“ Aj záujem o polmaratón zo
strany pretekárov každým rokom stúpa. „V tomto
ročníku sme zaregistrovali 348 pretekárov, ktorí
boli zo Slovenska, Poľska, Čiech a Ukrajiny. Pre
porovnanie, v minulom roku sa polmaratónu
zúčastnilo 298 bežcov,“ konkretizuje Ján Žiak.
Víťazom 5. ročníka sa nakoniec s časom 1:20:53.192
stal Vladimír Buchal z Kremnice, ktorý preteká za
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom. S rozdielom
1:00.232 minúty ako druhý do cieľa dobehol
poľský pretekár, Jan Wydra a na treťom mieste
skončil Robert Bíreš z Ružomberka. V mužskej
kategórii spolu súťažilo 116 pretekárom, pričom
do cieľa ich dobehlo 90. V kategórii žien bolo

zaregistrovaných 25 pretekárok, do cieľa dobehlo
15. S časom 1:32:42.302 ako prvá cieľovou rovinkou
dobehla Sylvia Šebestián zo Žiliny. Na druhom
mieste skončila Svetlana Lipárová z Partizánskeho
a na treťom mieste Jitka Hudáková z Trenčína.
Z domácich pretekárok sa najviac darilo Marcele
Kocholovej z Kremnice, ktorá preteká za žiarsky
AK MŠK. Do cieľa dobehla s časom 1:51:05.662 na
6. mieste.

V štafetovom behu sa nedali
zahanbiť ani žiarski poslanci
Štafetový beh sa beží na štyri kolá po 5,274
kilometra. Najlepší v ňom boli bežci z Atletického
klubu MŠK Žiar nad Hronom, ktorí ju zabehli
v čase 1:20:04.381, pričom najlepší čas jedného
kola zabehli za 17:57.906 minúty. Druhé miesto
získali Chlapci spod Sitna s celkovým časom
1:23:05.620. Najlepšie kolo zabehli pretekári
z tohto zoskupenia v čase 19:11.244 minúty.
Tretia priečka patrí v tomto roku štafete Domec
Kremnica, ktorá polmaratón odbehla s časom
1:24:26.797. Najlepší čas pritom dosiahli v čase
19:37.106 minúty za jedno kolo. Štafetový beh si
už po tretíkrát zabehli aj žiarski poslanci v zložení
Emil Vozár, Norbert Nagy a Peter Dubeň. Richarda
Rišňovského, ktorý mal pracovné povinnosti,
na poslednú chvíľu zastúpila Lenka Jašková

Víťaz polmaratónu, Vladimír Buchal.
a doplnila tak poslaneckú štafetu. Žiarski poslanci
nakoniec skončili na 21. mieste s celkovým časom
1:55:38.990. Najrýchlejším pretekárom bol Emil
Vozár, ktorý odbehol jedno kolo s časom 27:06.487
minúty. „Chcem sa poďakovať poslancom
a kolegom, ktorí nás prišli podporiť a povzbudiť,“
hovorí Emil Vozár a pokračuje: „Poďakovanie patrí
aj kolegom poslancom, ktorí sa spolu so mnou
zúčastnili poslaneckej štafety, ktorú sme bežali
už po tretíkrát. Aj takto sme Žiarčanom ukázali, že
sme jeden kolektív, vieme sa navzájom dohodnúť
a vieme žiť nielen prácou, ale aj športom.“
Na štyri kolá sa pretekalo aj v 3. In-line preteku,
ktorý bol zároveň 2. kolom Slovenského pohára.
S celkovým časom 37:13.337 minúty nakoniec
zvíťazil Kristián Terebeši z Košíc, ktorý štartoval
v kategórii juniorov.
(li)
Foto: Miroslava Taranzová

Kúpalisko otvoria ešte pred letnými prázdninami
Minulý rok padli na žiarskom plážovom
kúpalisku rekordy v návštevnosti. Aj tento
rok sa jeho brány otvoria ešte pred začiatkom
letných prázdnin.
Letná sezóna na plážovom kúpalisku sa
tento rok začne v sobotu 14. júna. „Minulý rok

bol najväčšou novinkou a atrakciou žiarskeho
kúpaliska 43 metrov dlhý tobogan. Na jeseň sme
tiež v areáli kúpaliska vysadili stromčeky, ktoré
keď vyrastú, budú vytvárať príjemný tieň,“ hovorí
Peter Jagoš z mestských Technických služieb
a dodáva, že pred touto letnou sezónou sa žiadne
rekonštrukcie ani úpravy na kúpalisku nerobili.
Vstupné zostáva rovnaké ako minulý rok.

Pestrejšia ponuka jedál
Pred otvorením kúpaliska sa natrel bazén
modrou farbou.

Okrem bazéna pre plavcov, neplavcov
a detského bazéna si návštevníci kúpaliska
môžu zahrať beach volejbal, tenis, pingpong či nohejbal. Rovnako tak môžu využiť

stravovacie služby, ktoré sa v areáli kúpaliska
nachádzajú. „Tento rok prechádza bar pri bazéne
rekonštrukciou. Ponuka jedál bude v tejto sezóne
pestrejšia,“ sľubuje Peter Jagoš. Minulý rok padli
rekordy v návštevnosti, kedy na kúpalisko prišlo
za tri mesiace 34 203 návštevníkov. „Najväčšiu
návštevnosť sme zaznamenali v júli, kedy vstupné
zaplatilo 17 743 návštevníkov, v auguste ich bolo
12 264 a v júni, kedy bolo kúpalisko otvorené dva
týždne, prišlo na kúpalisko 4196 návštevníkov,“
vyratúva Peter Jagoš. Kremnické kúpalisko už
avizovalo, že v tejto sezóne zostanú jeho brány
zatvorené. Keďže ho navštevujú aj obyvatelia
nášho mesta a okolitých obcí, v Žiari preto
očakávajú ešte väčší počet návštevníkov.
(li)

Nad parkom krúžili dravce
V mesiaci máj sa v Parku Štefana Moysesa
uskutočnilo sokoliarske vystúpenie. Zúčastnili
sa ho žiarski predškoláci a žiaci prvého stupňa
základnej školy.
Sokoliarske vystúpenie si pre žiarske deti
pripravila sokoliarska skupina svätého Bavona
z Banskej Štiavnice. „Vystúpenie sokoliarov bolo
akýmsi bonusom k biologickej ochrane v meste,“
vysvetľuje Marcela Gendiarová z Odboru

životného prostredia MsÚ a dodáva: „Deti mali
z vystúpenia veľký zážitok a boli nadšené.
Sokoliari predviedli ukážky dravcov, ich let na
korisť a v rámci vystúpenia predstavili aj sovu
plamienku.“ Takmer dvojhodinové vystúpenie
bolo spojené aj so spoznávaním žiarskeho parku.
„Deti navštívili mini ZOO, pozreli si zvieratá
a školáci navyše spoznávali stromy v našom
parku,“ dodáva Marcela Gendiarová.
(li)
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Mesto investovalo do zelene takmer 24-tisíc eur
Za posledné týždne pribudlo do parku, na
území mesta a aj do materských škôl približne
tristo kusov novej zelene. Nové stromy či
kríky doplnili už existujúcu zeleň, prípadne
nahradili tú, ktorá musela byť z rôznych
dôvodov nevyhnutne odstránená.
Keď dostane mesto rozhodnutie na výrub, musí
namiesto neho zrealizovať náhradnú výsadbu.
Stromy či kríky sa však pravidelne vysádzajú aj
už do existujúcich alejí či na voľné priestranstvá.
„Pri výsadbe sme sa snažili pokryť celé mesto, aby
boli obyvatelia všade spokojní,“ hovorí Marcela
Gendiarová z odboru životného prostredia
a pokračuje: „Stromy či kríky nevysádzame iba
v jednej lokalite, ale snažíme sa ju dopĺňať všade,
aj do medziblokových priestorov. Nové kusy
stromov nahradili aj vyschnuté kusy, alebo tie,
ktoré sme museli odstrániť výrubom.“ Dopĺňanie
či vysádzanie novej zelene sa realizuje aj na
veľkých plochách. „Snažíme sa, aby neboli stromy
umiestnené príliš blízko pri bytových domoch,
aby v budúcnosti nepoškodzovali fasádu či
základy bytových domov. Na výsadbu vyberáme
plochy, ktorú sú väčšie, kde bude daný strom rásť
solitérne a, čo je dôležité, kde nie sú inžinierske
siete. Prihliadame aj na to, aby výber vhodnej

lokality bol vhodný pre daný druh stromu. Nie je
totiž vhodné, aby strom, ktorý si vyžaduje slnečné
prostredie, bol zasadený do tieňa a opačne,“
spresňuje Marcela Gendiarová.

Naďalej rozširujú aj Kútik zdravia
v škôlkach
Na jeseň ešte pribudnú po tri kusy čučoriedok
do všetkých areálov materskej školy. „Kútik
zdravia, ktorý sme začali vysádzať ešte v minulom
roku, tak rozširujeme o ďalšie nezvyčajné drobné
ovocie. Na budúci rok do škôlok opäť pribudnú
ďalšie kríky. Deti tak budú vidieť, ako stromčeky
a kríky rastú, aké majú plody a aj si ich odtrhnúť
a zjesť,“ vysvetľuje ďalej Marcela Gendiarová.
O tom, kde a aké stromy v meste pribudnú,
rozhoduje mesto aj na základe požiadaviek od
bytových spoločenstiev, ktoré časť výsadby hradia
zo svojho rozpočtu. „Na základe ich požiadaviek
a na základe projektu hodnotíme, či je výsadba
adekvátna a či aj druhové zloženie bude
v poriadku. Zeleň v meste vysádzame každoročne,
a to nielen čo máme dané v rozhodnutiach,
ale aj na základe požiadaviek od obyvateľov,
ktorým takto vychádzame v ústrety,“ podotýka
Gendiarová.

V parku pribudlo 50 rododendronov.

Nová zeleň tak pribudla na uliciach A. Dubčeka,
Partizánskej, SNP, Dukelských hrdinov, Vansovej,
Dr. Janského, A. Kmeťa, v Parku Štefana Moysesa
aj pri ohniskách a v medziblokových priestoroch.
„Snažíme sa vyberať také druhy zelene, ktoré
sú farebné listami, čo na ľudí pôsobí pozitívne.
V meste tak pribudla jarabina, tuje, okrasné
čerešne, platan, rôzne druhy javoru, okrasné
buky a čučoriedky. V parku sme dosadili 50 kusov
rododendronov a dva stromy sú zasadené aj pri
ohniskách, aby v budúcnosti mohli tvoriť príjemný
tieň,“ dodáva na záver Marcela Gendiarová.
Výsadbu realizovalo mesto v spolupráci
s mestskými Technickými službami, na čo bolo
použitých takmer 24-tisíc eur z rozpočtu mesta.
(li)

Novootvorené ihrisko nesie meno tragicky zosnulého poslanca
V piatok 30. mája bolo slávnostne otvorené
multifunkčné ihrisko na Partizánskej ulici,
v časti Medzi vodami. Najväčšiu zásluhu na
jeho vybudovaní má tragicky zosnulý Marek
Rakovský.
Na multifunkčnom ihrisku, ktoré má povrch
z umelej trávy s pieskom na betónovom povrchu,
si jeho návštevníci môžu zahrať futbal, tenis,
nohejbal, basketbal, prípadne hokejbal. „Ihrisko
vzniklo vďaka iniciatíve Mareka Rakovského,“
uviedol počas slávnostného otvorenia primátor
mesta, Peter Antal a dodal: „Približne pred rokom
za mnou prišiel s myšlienkou na vybudovanie
multifunkčného ihriska na Partizánskej ulici.
Ostal som prekvapený, pretože viem, koľko stojí
jeho vybudovanie. Nie je to malá čiastka a dať
v dnešnej dobe takú sumu dokopy je veľmi
ťažké. Marek však už mal väčšiu časť financií
sľúbenú od sponzorov. Bohužiaľ, on už nestihol

dokončiť, čo začal. Po jeho smrti sa toho preto
ujali ostatní členovia Urbárskeho a pasienkového
spoločenstva, najmä Jozef Zúbrik a Milan Filús,
ktorí dotiahli Marekovu myšlienku dokonca.“
Multifunkčné ihrisko bude k dispozícii
obyvateľom mesta zadarmo. Starať sa oň a ďalej
ho zveľaďovať bude mesto Žiar nad Hronom. „V
krátkej dobe plánujeme s finančnou pomocou
spoločnosti Nemak okolie športoviska zatraktívniť
aj vhodnými detskými prvkami, aby tu čas mohli
tráviť aj tí najmenší,“ podotkol žiarsky primátor.
Multifunkčné ihrisko nesie meno tragicky
zosnulého poslanca, Mareka Rakovského.
„Pri výbere názvu ihriska nikto neváhal.
Jeho aktivita vysoko presahovala povinnosti
poslanca mestského zastupiteľstva. Meno
Mareka Rakovského bude niesť ako autora tejto
myšlienky a ako pamiatku na mladého človeka,
ktorý nedobrovoľne a nespravodlivo musel odísť

Otvorenia sa zúčastnil aj otec Mareka Rakovského
(druhý zľava).

z tohto sveta. Verím, že nové športovisko bude
využívané Žiarčanmi, že sa tu budú stretávať,
oddychovať, športovať a že na ňom vyrastú nové
športové talenty,“ dodal na záver Peter Antal.
Výstavbu športoviska finančne podporili
Nadácia ZSNP a Slovalco a spoločnosť Nemak
v sume viac ako 50-tisíc eur.
(li)

Nezamestnaných zapoja do prác na obnove hradu
Už začiatkom júna by sa mohlo na Šášovskom
hrade začať s prípravou rekonštrukčných
prác na strážnej veži. Združeniu na záchranu
hradu Šášov sa vďaka projektu na svoju
činnosť podarilo získať finančné prostriedky
z Ministerstva kultúry SR, čo zároveň dáva
príležitosť zamestnať vďaka dotácii z Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny na hrade deväť
nezamestnaných.
Finančné prostriedky, ktoré združenie získalo,
budú použité na materiál, výskumy a realizácie
prác. „S prácami by sme chceli začať koncom mája,
najneskôr začiatkom júna,“ spresňuje Rastislav
Uhrovič, predseda Združenia na záchranu hradu
Šášov a pokračuje: „Deväť nezamestnaných ľudí
zamestnáme na obdobie šiestich mesiacov.
Dvaja odborní pracovníci sa budú podieľať
predovšetkým na tesárskych a murárskych

prácach a siedmi pomocní pracovníci budú zase
zabezpečovať najmä dovoz a prípravu materiálu.
Zapojíme ich aj do odstraňovania náletovej
vegetácie.“
Prioritou je strážna veža, v ktorej chcú realizovať
obnovu, prípadne konzerváciu okenných
záklenkov. „Tie by sme chceli zakonzervovať
a do budúcna uzatvoriť strážnu vežu, obnoviť
niektoré podlažia, s čím by však muselo súvisieť
aj vybudovanie zrejme skrytej strechy, čím by sa
vytvorilo zázemie priamo na hornom hrade. Pri
prácach sa vždy snažíme ísť cestou pôvodných
technológií, čiže bude potrebné pracovníkov
určitým spôsobom zaškoliť, napr. ich naučiť,
ako sa pripravuje malta tradičným spôsobom
z nehaseného vápna. Murovanie tiež nie je
klasické, ale riadkové, čiže z kameňa. Potrebné
bude preto dodržiavať štruktúru muriva, akou
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sa na hrade murovalo v minulosti,“ konkretizuje
ďalej Rastislav Uhrovič. Nad všetkými prácami
bude mať odborný dohľad koordinátor ako aj
pamiatkari. Finančné prostriedky, ktoré sa podarilo
z ministerstva získať, sú vo výške 19 360 eur. Už
teraz však má združenie schválené ďalšie projekty,
ktoré sa pripravujú priebežne. „Keďže nám nebola
schválená celá suma, o ktorú sme žiadali, musíme
hľadať prostriedky na dofinancovanie. Podarilo
sa nám získať finančné prostriedky z Nadácie
Pontis – Nadačného fondu Telekom a aktuálne
aj menší grantík z Nadácie Orange – Program
pre optimistov, za čo touto cestou ďakujeme.
Máme podané aj ďalšie žiadosti a ďalšie tiež
pripravujeme,“ dodáva na záver predseda
združenia.
(li)
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Mesto venuje zvýšenú pozornosť obnove a ochrane svojich pamiatok

Z iniciatívy primátora mesta, Petra Antala, sa
v tomto roku mesto rozhodlo venovať zvýšenú
pozornosť obnove a ochrane pamiatok na
svojom území. Pod týmto pojmom sa rozumie
nielen evidencia pamiatok, ich propagácia
a ochrana, ale aj rekonštrukcia, čistenie
a pravidelné dozeranie na ich stav.

V súčasnosti si mohli obyvatelia mesta všimnúť ľudí,
ktorí sa„točia“ okolo niektorých sôch.„Sochy v našom
meste sú z prevažnej väčšiny vyrobené z kameňa
s vysokou porozitou, ako napríklad pieskovec,“
vysvetľuje archeológ Peter Mosný a dodáva: „Počas
mnohých rokov dochádzalo k usadzovaniu nečistôt
a pôsobeniu kyslých dažďov na ich povrch, preto sa
momentálne prevádza prvá fáza základnej obnovy,
a to povrchová očista jednotlivých skulptúr. Veľká
časť týchto obnovovaných sôch nesie na sebe
stopy sekundárneho poškodenia, a preto musia byť
doplnkovo ošetrené reštaurátorským zásahom, čo
je už špecializovaná odborná činnosť. Dúfame, že
sme týmto začali obdobie pravidelnej starostlivosti
o ochranu a obnovu pamiatok, ktorá je výsledkom
snahy „otcov“ nášho mesta o spríjemnenie a
skultúrnenie prostredia pre našich obyvateľov
a zachovanie histórie Žiaru nad Hronom.“
(r)

V prehliadke Mladý technik súťažilo 81 prác
Už ôsmy ročník prehliadky technickej tvorivosti
žiakov Mladý technik sa uskutočnil v pondelok
26. mája. Zo školských kôl, ktorého sa zúčastnilo
392 detí, postúpilo do finále 81 prác.
Cieľovou skupinou projektu sú deti do 15 rokov,
ktoré súťažia v kategóriách stavebnicové práce, lego
stavby, výrobky z dreva, výrobky z kovu, modelárske
výtvory, technická hračka, skladanie origami
a vedecká úloha. „Cieľom súťažnej prehliadky
je prezentovať technické činnosti jednotlivých
škôl a technické zručnosti žiakov,“ vysvetľuje
Helena Gáfriková, riaditeľka Centra voľného času.
Jednotlivé kategórie súťaže sú rozdelené pre deti do
6 rokov, do 10 rokov a pre deti od 10 do 15 rokov.
Súťažiť môžu jednotlivci aj kolektívy. „Na prehliadku
Mladý technik postúpili zo školského kola z každej
súťažnej i vekovej kategórie dva najlepšie výrobky,
za jednotlivca aj za kolektív. V rámci výstavy každá
škôlka a škola vybrala, okrem súťažných prác, tri
práce, ktoré sme nainštalovali v priestoroch súťažnej
prehliadky,“ spresňuje ďalej Helena Gáfriková.
Okrem vyhodnotenia najlepších prác boli ocenení
aj najlepší učiteľ, najlepšia škola a najlepší žiak či
kolektív, ktorým patrí titul Mladý technik. „Tento
rok sme titulom Najlepšia škola ocenili Základnú

Mladých technikov prišiel podporiť aj
primátor Peter Antal.
školu na Ulici M. R. Štefánika. Ocenenie za prínos
v oblasti rozvoja technickej tvorivosti detí získala
pedagogička Jana Bystričanová, ktorá učí tiež na
„Dvojke“. Titul Mladý technik patrí tento rok Igorovi
Bajtošovi za prácu Ekologický pasívny dom. Za
prácu piesoelektrické nohavice a topánky získal
Cenu Inoval SAV Matúš Hudec,“ dodáva na záver
Helena Gáfriková.
Organizátorom podujatia je Centrum voľného času
v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom, Ústavom
materiálov a mechaniky strojov SAV – INOVAL SAV
a Mestským kultúrnym centrom.
(li)

Voľby do europarlamentu sprevádzala nízka účasť
V sobotu 24. mája sa uskutočnili voľby
do Európskeho parlamentu. Volebná účasť
Slovákov bola rekordne nízka, dosiahla iba
13 percent.
Slováci si do europarlamentu vyberali z 29
politických strán, pričom mandát mohlo získať
13 poslancov. Najväčšiu podporu voličov získal
vládny Smer, ktorý podporilo 24 percent voličov.
V europarlamente ho tak budú zastupovať štyria
poslanci. Najviac preferenčných hlasov získal Maroš
Šefčovič, s ktorým sa do parlamentu prekrúžkovali
aj Monika Flašíková Beňová, Boris Zala a Vladimír
Maňka. Keďže Šefčovič už avizoval, že sa mandátu
vzdá a opäť bude eurokomisárom, nahradí ho
stranícka kolegyňa Monika Smolková, ktorá skončila
piata.
Trinásť percent voličov podporilo stranu KDH, ktorá
bude mať v europarlamente dvoch poslancov.
Rovnako dva mandáty získala aj SDKÚ – DS. Po
jednom poslancovi získali strany OĽaNO, NOVA,

Most – Híd, SaS a SMK. KDH budú zastupovať Anna
Záborská a Miroslav Mikolášik, SDKÚ Ivan Štefanec
a Eduard Kukan, OĽaNO Branislav Škripek, Most –
Híd József Nagy, NOVU Jana Žitňanská, SaS Richard
Sulík a SMK Pál Csáky.
Nízku volebnú účasť sme zaznamenali aj v Žiari
nad Hronom. V 15 volebných okrskoch máme
zapísaných 15 590 voličov, z ktorých však
k volebným urnám prišlo iba 1855, čo predstavuje
11,89 percentnú účasť. V celom žiarskom okrese
bola účasť o čosi vyššia ako v samotnom Žiari.
V 112 volebných okrskoch máme 74 030 voličov,
z ktorých prišlo odvoliť 10 463, čo predstavuje
14,13 percentnú účasť.
Rovnako ako na celom Slovensku, aj v našom
okrese dostala najväčšiu podporu voličov politická
strana Smer, ktorej odovzdalo hlas 1958 voličov,
čo predstavuje 35,97 percent. Na druhom mieste
v okrese skončilo KDH s 13,30 percentami a na
treťom mieste OĽaNO s 8,24 percentami.
(li)
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Hrou proti AIDS

Do boja proti HIV sme sa rozhodli zapojiť aj
žiarsku mládež, keďže AIDS sa stalo celosvetovou
hrozbou. Hrou proti AIDS je projekt primárnej
prevencie HIV/AIDS, ktorého cieľom je dať
možnosť mládeži netradičným spôsobom získať
základné informácie o spôsoboch prenosu
vírusu HIV, ako i ďalších pohlavne prenosných
infekcií, ochrane pred nežiadúcim otehotnením
a premýšľať o vlastných postojoch a správaní
v možných rizikových situáciách.
Projekt sa osvedčil už vo viacerých krajinách a i u nás
v Žiari sa stretol s pozitívnym ohlasom. Preto sa
Mestská obývačka, sídliaca v priestoroch Mestskej
plavárne, rozhodla zapojiť do spomínaného
projektu, ktorý žiarskej mládeži prišiel priblížiť
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari
nad Hronom a jeho lektorky – lekárka Eva Striežová
a Monika Osvaldtová. Prednášky sa zúčastnili žiaci
Základnej školy na Jilemnického ulici a Združenej
strednej školy obchodu a služieb v Žiari nad
Hronom. „Na Slovensku bolo k 31. decembru 2013
registrovaných 512 HIV pozitívnych pacientov,
z nich 74 má rozvinuté klinické príznaky AIDS,“
uviedla počas prednášky Eva Striežová a ďalej
konkretizovala: „V Banskobystrickom kraji bolo do
konca roka 2013 registrovaných 32 prípadov infekcie
HIV. V predchádzajúcom roku bolo na Slovensku
vykazovaných 80 nových prípadov HIV a 6 prípadov
AIDS. Z nášho okresu bola evidovaná jedna nová
infekcia HIV, celkovo sú evidované tri prípady. Všetci
infikovaní momentálne nežijú v našom okrese.
Minulý rok nebolo vykazované úmrtie na rozvinuté
ochorenie AIDS, ale boli zaznamenané dve úmrtia
pri HIV. Najväčší počet prípadov sa vyskytuje medzi
mladými ľuďmi od 20 do 29 rokov.“

Anonymné vyšetrenie
s výsledkami do troch hodín
Spoľahlivé vyšetrenie na HIV sa vykonáva po 3
mesiacoch od rizikového správania. Ak sa vyšetrenie
vykoná v krátkom čase po rizikovom správaní, môžu
byť falošné negatívne výsledky. Projekt Hrou proti
AIDS sa realizoval formou piatich panelov –
stanovíšť s grafickým vyobrazením, kde boli
študenti rozdelení do skupín, a tak mali možnosť
zapojiť a vyjadriť sa ku konkrétnej téme a prehĺbiť
si vedomosti o jednotlivých spôsoboch prenosu
infekcie vírusom HIV. „V rámci prevencie vykonáva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad
Hronom anonymné vyšetrenie občanov z celého
územia Slovenska. Výsledky sú k dispozícii do 3 – 4
hodín,“ uviedla na záver prednášky lektorka.
Zdroj štatistických údajov vypracovaný RÚVZ
Bratislava, hl. mesto.
(pd)
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Slovenské futbalové a hokejové hviezdy odohrajú benefičný zápas
V sobotu 14. júna sa na futbalovom štadióne
v Lovči uskutoční charitatívny benefičný zápas
medzi futbalovými a hokejovými reprezentantmi
Slovenska a Futbalového oddielu Lovča. Svoju
účasť prisľúbili také hviezdy ako Michal Hanzduš
či Marek Hamšík.
Myšlienka na usporiadanie benefičného podujatia
vznikla ešte minulý rok v lete. Výťažok zo vstupného
bude použitý na nákup elektrického vozíka pre
telesne postihnutého Danka Magdolena zo Žiaru
nad Hronom. „Hráčov, ktorí prisľúbili svoju účasť,
nebolo na akciu potrebné vôbec prehovárať,“ hovorí
otec Danka Magdolena a pokračuje: „Danka všetci
veľmi dobre poznajú a veľmi radi mu pomôžu, aby
sa mu mohol zakúpiť elektrický vozík, prípadne
aj polohovateľná posteľ. Hráčov sme oslovili už
v septembri a októbri minulého roka a svoju účasť
prisľúbili v prípade, že v deň konania zápasu budú
doma. Najťažšie bolo zladiť termín, pretože v lete sa
naši reprezentanti zúčastňujú mnohých podujatí.
Majú tiež dovolenky a venujú sa svojim rodinám.“
V prípade, že si nebude plniť svoje klubové
povinnosti, a teda bojovať o Stanley Cup, prisľúbil
účasť aj hviezdny Michal Handzuš. Okrem ďalších
hráčov, ktorých mená sú už niekoľko týždňov známe,

komunikuje organizátor akcie aj s niektorými
ďalšími. „Momentálne sa sľúbil ešte aj Juraj Mikúš,
naposledy hráč Slovana Bratislava,“ prezrádza Daniel
Magdolen. Vstupné na podujatie bude symbolické,
a to vo výške dvoch eur. Pre deti do 12 rokov
a zdravotne ťažko postihnutých s doprovodom
bude vstup zadarmo. V prípade, že na dobrú vec
bude chcieť niekto prispieť vyššou sumou, môže
tak urobiť, každé euro navyše poteší. „Dresy, ktoré
budú mať reprezentanti so svojím číslom a menom
na sebe, chceme dať po zápase aj s podpisom hráča
do dražby. Ak sa dres vydraží počas, respektíve
po zápase, odovzdá mu ho osobne aj konkrétny
hráč,“ konkretizuje ďalej Daniel Magdolen. Dresy,
ktoré sa na mieste nevydražia, možno poputujú na
vydraženie na internet.
Súčasťou benefičného zápasu budú aj sprievodné
podujatia a celodenné atrakcie. Samotný zápas
reprezentantov a futbalistov Lovče sa uskutoční
o 16.30 hodine na futbalovom štadióne v Lovči.
Pre návštevníkov podujatia bude zabezpečené aj
občerstvenie.
Organizátorom podujatia je Futbalový oddiel Lovča
v spolupráci s obcou Lovča.
(li)

Krok správnym smerom

Práve v tomto období opustili brány Strednej
odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad
Hronom mnohí jej žiaci. Zmaturovali a pobrali sa
vlastnou cestou.
Škola tak prišla o skvelých žiakov, ktorí ju
reprezentovali na rôznych národných i
medzinárodných súťažiach, šírili jej dobré meno
v domácich i v zahraničných zariadeniach, kde

vykonávali odbornú prax a zúčastňovali sa rôznych
kultúrnych, gastronomických, ale aj športových
podujatí. Odborná prax v rôznych európskych
krajinách s možnosťou atraktívneho finančného
ohodnotenia. Súťaže na národnej i medzinárodnej
úrovni. Kultúrne a športové podujatia. Exkurzie a
výlety. Odborné kurzy. Krúžková a stredoškolská
odborná činnosť. Získanie teoretických vedomostí,
no najmä praktických zručností v ponúkaných
študijných a učebných odboroch. To je iba zlomok
toho, čo vám žiarska SOŠ obchodu a služieb ponúka.
Bonusom je, že v prípade záujmu o štúdium na tejto
škole môžete získať pracovné oblečenie v cene až
do výšky 150 eur zdarma. Nezabudnite, že 2. kolo
prijímacích skúšok pre školský rok 2014/2015 sa
uskutoční dňa 17. júna, pričom si môžete vybrať
z nasledujúcich študijných a učebných odborov:
hotelová akadémia, obchod a podnikanie,
hostinský, kaderník a cukrár. Viac informácií na:
www.hotelovkazh.edupage.org.
(pk)

V Žiarskom chlpáčovi môžu súťažiť aj psíci bez papierov
V sobotu 28. júna sa v Parku Štefana Moysesa
uskutoční 3. ročník súťažnej výstavy psíkov o naj
žiarskeho chlpáča. Výťažok z akcie a dobrovoľnej
zbierky bude použitý na pomoc žiarskemu
útulku.
Na súťaži môžu súťažiť aj psíky, ktoré nemajú
papiere o svojej totožnosti. V rámci podujatia je
tiež pripravených množstvo sprievodných podujatí,
vystúpenia hostí, atrakcie a zabezpečené budú
aj stánky s občerstvením. „V prípade, že žiadneho
psíka nemáte, no chceli by ste, stačí keď prídete
a možno si adoptujete niektorého z chlpáčov, ktorí
sú umiestnení v žiarskom útulku,“ hovorí Martina
Vrtáková z OZ Strážni anjeli a dodáva: „Budeme
veľmi radi, ak prídu aj majitelia so psíkmi, ktorých
si adoptovali z nášho útulku. Radi uvidíme, ako sa

našim ex-útulkáčom vodí.“
Počas podujatia sa môžete tešiť aj na ukážky
agility s Adrianou Volfovou a ukážky dog dancing,
ktoré predvedie ex-útulkáč Čiko. Majitelia môžu
svojich psíkov prihlasovať do súťaže v niekoľkých
kategóriách. Pre psíkov, ktorí chcú ukázať, čo
dokážu, je určená špeciálna kategória Psí talent.
Poplatok za registráciu jedného psa a jednu
kategóriu sú 2 eurá. "Kvôli rýchlejšej registrácii
poprosíme súťažiacich, aby dodržali termín
uzávierky, ktorý je určený na deň pred akciou,"
dodáva Martina Vrtáková.
Organizátormi podujatia sú žiarske Mestské kultúrne
centrum a OZ Strážni anjeli. Začiatok podujatia je
naplánovaný na 10-tu hodinu.
(li)
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3. ročník Žiarsky chlpáč
Výstava psov
bez PP a útulkáčov
28. júna 2014/Žiar nad Hronom Park Š.Moysesa
PRIHLÁŠKA

Uzávierka prihlášok: 27. júna 2014

Kategórie:
Označte len jednu kategóriu. Ak máte záujem
o inú kategóriu, je potrebné vyplniť novú
prihlášku a zaplatiť registračný poplatok.
•Najkrajší predstaviteľ rasy
- malé psy (psíky čistokrvné bez PP)
•Najkrajší predstaviteľ rasy
- stredné psy (psíky čistokrvné bez PP)
•Najkrajší predstaviteľ rasy
- veľké psy (psíky čistokrvné bez PP)
•Miš maš ( krížence)
•Veteráni (pre všetkých psíkov nad 8 rokov)
•Naj junior (psík do jedného roka)
•Psí extrém (jednoducho NAJ – ušatejší,
okatejší, smiešnejší...)
•Naj dvojica (pár psíkov z jedného plemena)
•Psí kus (pre psíka, ktorý chce ukázať čo dokáže)
•Najkrajší útulkáč

6

PUBLICISTIKA

3. jún 2014 | Mestské noviny

Žiarčan Marian Kysela sa upísal extraligovej Nitre
Odchovanec žiarskeho basketbalu, Marian
Kysela, hrá v súčasnosti za extraligovú Nitru.
Aj keď otec ho najskôr viedol k hokeju,
mama rozhodla, že jeho ďalšie kroky povedú
k basketbalu.
Marian hráva basketbal od druhej triedy na
základnej škole. „Pamätám si, že po škole, keď som si
sadol do auta, na sedadle bola hodená basketbalová
lopta. Mamina mi na to povedala, že ideme na
basketbalový tréning. Dovtedy som o basketbale
nevedel nič, ale teraz som rád, že to mamina takto
vymyslela,“ vracia sa do minulosti Marian. Hoci
pred basketbalom sa venoval hokeju, práve táto
prvá cesta na basketbalov tréning rozhodla o jeho
ďalšom osude. „Aj keď ma ocino viedol k hokeju
a k basketbalu ma priviedla mamina, môžem
povedať, že obaja rodičia ma vždy podporovali vo
všetkom, čo som kedy robil.“
Marian svoj prvý basketbalový tréning absolvoval
v žiarskej Športovej hale pod vedením trénera
Norberta Nagyho, ktorý ho viedol počas pôsobenia
v mládežníckych kategóriách. „Doteraz si pamätám
skoro všetkých vtedajších spoluhráčov, s ktorými
sme toho veľa preskákali a vždy, keď sa stretneme,
máme na čo spomínať. Všetky mládežnícke
kategórie som odohral doma v Žiari nad Hronom,
kde sme mali super kolektív. Každý rok sa nám
darilo, takže som nemal dôvod prestupovať niekam
inam,“ vysvetľuje Marian, ktorý v súčasnosti pôsobí
v extraligovom tíme Nitry.
Po skončení gymnázia v lete 2012 oslovil na
spoluprácu Mariana práve tréner Nitry, ktorý ho
viedol aj v reprezentácii. Od augusta 2012 sa tak
už zapojil do letnej prípravy v Nitre. „Po minulej
sezóne zostali v tíme okrem mňa len traja Slováci
a jeden Američan, takže máme úplne nový tím.
Kým minulý rok ho tvorili zväčša zahraniční hráči,
tento rok je v tíme viac Slovákov, čo je podľa mňa
dobre. Trénera máme toho istého, takže už viem,
čo od neho môžem očakávať. Je prísny, ale zároveň
ma môže veľa vecí naučiť, a čo je dôležité, dáva
príležitosť mladým Slovákom, čo je v iných kluboch
skôr zriedkavé,“ približuje Marian a dodáva, že
podmienky v Nitre sú každý rok na vysokej úrovni. Či
už sa to týka kondičného trénera, maséra, lekára, až
po vedúceho družstva, ktorý hráčom pomáha riešiť
problémy aj mimo basketbalu.

Za najväčší úspech považuje účasť
na Majstrovstvách Európy
Doterajšie úspechy mladého basketbalistu nie
sú zanedbateľné, aj keď, ako sám hovorí, roky ani
medaily si presne nepamätá, pretože toho bolo
naozaj veľa. „Trikrát som bol spolu s tímom majstrom
Slovenska, trikrát sme skončili druhý a dvakrát tretí.
Okrem toho som sa spolu s tímom stal dvakrát
majstrom Slovenska základných škôl a tiež sme
povyhrávali veľa rôznych turnajov. Hral som aj
v reprezentácii do 18 rokov. Zúčastnil som sa tiež
Majstrovstiev Európy v Izraeli a v Sarajeve hráčov do
20 rokov. Zahral som si aj semifinále extraligy mužov
a získal som s tímom druhé miesto v Slovenskom
pohári mužov,“ konkretizuje Marian, ktorý za najväčší
úspech považuje Majstrovstvá Európy do 18 rokov
v Izraeli. „Boli to moje prvé majstrovstvá a obrovský
zážitok. Hral som proti dvom hráčom, ktorí teraz

tak kopnete loptu na druhú stranu ihriska a hráte
ďalej. Na druhej strane, basketbal ma veľmi baví, je
to kolektívny šport. S tímom zažívam kopec zábavy,
či už priamo pri basketbale, alebo aj mimo neho.
Spoluhráči sa navzájom podržia, keď sa nedarí,
alebo sa hecujeme navzájom, aby sme sa zlepšili.
Vďaka basketbalu však mám najmä veľa zážitkov
a skúseností, ktoré by som inak nezažil,“ priznáva
mladý basketbalista, ktorý pozorne sleduje aj svoju
konkurenciu. „Rád si pozriem dobrý zápas. Či už je to
NBA alebo aj euroliga, ktorú ale nesledujem nejako
dôsledne. Ani nikomu nefandím, skôr sledujem
bývalých spoluhráčov a chalanov zo Žiaru, ako sú
Richard Grznár, Milan Žiak či Andrej Slávik. Som rád,
že chalani z malého mesta sa dostali aj za hranice
Slovenska a tým pádom reprezentujú aj mesto,
z ktorého pochádzajú.“

Marian oblieka dres extraligovej Nitry.
hrajú v NBA a ďalším, ktorí hrajú euroligu. Stal som
sa vtedy piatym najlepším hráčom v asistenciách,
siedmym v získaných loptách a individuálne som
skončil aj na druhom mieste v odohraných minútach
na celom turnaji.“

Tréningy dvakrát za deň
Marian trénuje dvakrát denne. „Ráno máme
väčšinou strelecké tréningy plus posilňovňu. Večer
máme tréningy, kedy hrávame a trénujeme taktické
veci, či už k najbližšiemu zápasu, alebo trénujeme
obranu. Do haly mám prístup celý deň, takže
väčšinou po rannom tréningu zostávame v hale
a robíme každý individuálne veci podľa toho, čo
každý hráč potrebuje,“ vysvetľuje hráčsku taktiku.
Keď má však Marian voľno, snaží sa čo najviac
a najlepšie si oddýchnuť, najradšej spánkom. „Keď
nespím, hrávam sa na x-boxe a v poslednom čase
trávim veľa času aj s priateľkou. Po skončení sezóny
hrávam často tenis alebo sa hrám so psom a chodím
do kina. Najviac sa však snažím tráviť čas s rodinou
a kamarátmi, na ktorých nemám počas sezóny veľa
času,“ priznáva. Profesionálny basketbalista musí
trénovať nielen počas sezóny, ale aj po jej skončení.
A ako vyzerá tréning profi hráča? „Záleží od typu
tréningu, ktorý máme. Počas letnej prípravy je to
väčšinou o behaní a o posilňovni. Na druhej strane,
po zápase je to väčšinou len o strečingu a vyklusaní
únavy. Väčšinou však máme rozcvičku s kondičným
trénerom, potom sú nejaké individuálne činnosti,
dribling, obrana a hranie jeden proti jednému.
Postupne sa pridávajú hráči, až nakoniec
nacvičujeme taktické veci, ako sú rôzne signály
alebo zónová obrana. Medzi každým cvičením býva
na oddýchnutie aj streľba,“ približuje ďalej Marian.

Na spoluhráčov zo Žiaru nezabúda
Basketbal je bezpochyby ťažký a náročný kolektívny
šport, ktorý však Mariana baví a fascinuje. „Basketbal
je najťažší v tom, že musíte byť vždy sústredený,
každá strata lopty, zlá prihrávka alebo zlé
rozhodnutie je potrestané ľahkým košom súpera.
Nie je to ako vo futbale, že keď neviete, čo urobiť,

noviny.ziar.sk

Najväčším basketbalovým
momentom bolo víťazstvo
na majstrovstvách Slovenska
Marian v súčasnosti študuje na univerzite v Nitre,
čo bolo jednou z jeho podmienok pri príchode
do mesta pod Zoborom. „Zvládať sa to dá. Síce
vynechám niekoľko prednášok kvôli tréningom, ale
so skúškami zatiaľ problém nemám.“ Väčšina z nás
má vo svojom živote ľudské vzory, ktorým sa chce
podobať, prípadne z ich spôsobu života prevziať
do toho svojho čo najviac. „Samozrejme, aj ja mám
svoje vzory, ktoré sú medzi hráčmi NBA. Takým je
napríklad Kobe Bryant. Čím ďalej si však začínam
všímať starších hráčov v tíme, od ktorých sa dá toho
veľa naučiť. Najväčším vzorom sú však pre mňa moji
rodičia, či už je to vďaka ich prístupu ku mne, ale aj
k životu ako takému,“ vysvetľuje Marian.
Marian si spomína aj na svoj najväčší basketbalový
moment, ktorý mu najviac utkvel v pamäti. „Final
four Majstrovstiev Slovenska kadetov, ktoré sa hrali
doma v Žiari nad Hronom, kedy bola plná športová
hala divákov. Doteraz si pamätám, že sme si celý tím
pred turnajom vyholili hlavy a nakoniec sme sa stali
majstrami Slovenska. To bol super zážitok,“ spomína
Marian, ktorého životným cieľom je byť šťastný,
nech už to znamená čokoľvek.
(li)
Foto: archív MK.
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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. Poskytne vám tiež pohľad na našu nočnú
oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých úkazov. Po skončení programu je za priaznivých poveternostných podmienok
pripravené pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou. Dňa 6. júna o 20.00 hod.
V ústrety mesiacu – Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1. časť
Prvá časť dvojdielneho programu venovaného
Mesiacu má názov V znamení mesačného králika.
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále doplní
demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetátria a sprievodným slovom lektora. Za priaznivého počasia sa uskutoční pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadom. Dňa 13. júna o 20.00 hod.
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INFORMÁCIE/INZERCIA
DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL POD INOVCOM

BBSK – Pohronské osvetové stredisko a obec
Veľká Lehota vás pozývajú dňa 8. júna na amfiteáter vo Veľkej Lehote, kde sa bude konať
21. Detský folklórny festival – Pod Inovcom. Hlavný program začne o 14.00 hod. V programe budú
účinkovať detské folklórne súbory zo Žiaru nad
Hronom, Hornej Vsi, Novej Bane, Brehov, Vyhní,
Prenčova, Veľkej Lehoty a Hodruše-Hámrov. Hosťom programu bude folklórny súbor Zvonček
z Hontianskych Nemiec a FS Hron zo Žiaru nad
Hronom.
Sprievodné podujatia: majstri a deti, jarmok
ľudových remesiel a detské atrakcie. Podujatie
sa bude niesť v znamení starej ľudovej múdrosti
Dobšinského povesti O troch grošoch.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00 do
21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00 do
12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené do
20.00 hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase od
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

7.6. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
8.6. MUDr. Peter Kukolík, Dentino, A. Kmeťa 11,
Žiar nad Hronom (673 39 99)
14.6. MUDr. Jana Draženská, Dolná 49/21, Kremnica (674 48 60)
15.6. MUDr. Ingrid Kupcová, I. ZŠ, Žiar nad Hronom (672 22 72)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Mladý moderátor globálneho sveta
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom pozýva priaznivcov umeleckého slova, nádejných moderátorov na podnetný workshop
Slovo s lektorom Martinom Krajčovičomm, ktorý sa uskutoční 16. júna o 9.00 hod. v sále POS.
Stretnutie vám prinesie základné zručnosti a
nové skúsenosti v oblasti moderovania, verejného vystupovania, prednesu. Získané poznatky
môžete následne využiť v regionálnom kole súťaže Mladý moderátor globálneho sveta, ktorá sa
uskutoční 19. júna o 9.00 hod. v sále POS. Podujatia majú súvislosť, avšak nie je podmienkou
zúčastniť sa oboch. Bližšie informácie a prihlášky
na e-mailovej adrese posfilus@gmail.com alebo
telefonicky 0905 587 339.

Z pera čitateľa
7:5

Žena sa dala presvedčiť a kúpila sedem ovocných
stromčekov, aby sme mali čo vysadiť na šachtu. Tak
sa volá lúka, ktorú sme doteraz iba čistili. Vybrali
sme sa spoločne ich posadiť. Teda ona s chlapcom
autom aj s náradím. A ja s károu a so stromčekmi
peši. Sadenie mi dalo poriadne zabrať. Niežeby
zem bola tvrdá, ale bolo v nej dosť skál, a tak som
stromčeky zasýpal zemou z už predtým vykopaného jarku. Slniečko výdatne pripekalo, nepomáhalo
mi ani neustále pochlipkávanie vody. Radosť som
mal iba z ohníka, ktorý sa mi podarilo zapáliť z donesených kartónových škatúľ. Hrubé vŕbové konáre ešte stále nechceli veľmi horieť, asi v nich bolo
ešte veľa vody.
Cez týždeň ma napadlo ísť do záhradníctva pozrieť, či nemajú ešte nejaké marhule. Marhule nemali, ale ma zlákali stromčeky hrušiek. Kúpil som
ich päť. To som nemal. Doma z toho bola hotová
sodoma a gomora. Žena mi povedala, že na jej
pozemku ich veru sadiť nebudem. To ma poriadne
nahnevalo: „Keď nebudem sadiť, môžeš si tam chodiť sama.“ Na druhý deň rozmýšľala, že by zašla do
predajne vymeniť aspoň dva stromčeky za jablone,
predsa sa jej päť hrušiek zdalo priveľa. Zišlo aj z
toho. Chlapec mi vraví: „Ja ti tie hrušky zbierať chodiť nebudem.“ Nakoniec sa obidvaja upokojili. Od
ženy som dostal iba jedno obmedzenie: „Ďalej ako
zarovno so starou jabloňou hrušky nesaď.“ To som
pomerne jednoducho splnil, aj keď sa mi samému
podstatne ťažšie sadilo, ako keď mi s tým pomáhala ona. Na hraničnú čiaru som dal nejaký ázijský druh hrušky, ten bol aj najdrahší. Hrušky som
ta dal preto, lebo táto lúka je dosť podmáčaná a
hrušky majú radi dostatok vlahy. Takže uvidíme, či
som to odhadol správne. Cestou späť, tlačiac káru
som premýšľal, ako budem s debničkami naoberaných hrušiek chodiť ich predávať na trh. Zaujímavá predstava, len bohvie, či sa jej dožijem. Žena s
chlapcom si hneď predstavili dospelé stromy, ale to
potrvá ešte veľa rokov, kým sa tak stane. Opäť som
na lúke. Pokračujem v čistení. Teraz sa oheň rozhorel poriadne. Prikrmoval som ho lístím a zotletými
konárikmi. Občas to poriadne zadymilo. To sa mi
nepáčilo, lebo vietor hnal dym na záhradkársku
osadu, ale trvalo to iba chvíľu. Dym bol nádherne
modrý. Bol som spokojný, podarilo sa mi zase uroTeodor Komenda
biť pekný kus roboty.
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Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď, v hotovosti.

0905 602 942
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám sedaciu súpravu bordovej farby so striebornými nohami 3,
2 a 1 taburetka. Cena : 200,00 €. Kontakt : 045/6726237, 0904071702

www.geodesy-service.sk

1/11

•Predám sklo na skleník, výška 142 cm, šírka 44 cm, hrúbka 3 mm.
44 ks. Cena: 20 €. T: 673 24 32 (ZH)
2/11
•Predám elektrickú kosačku, záber 46 cm. Cena: 30 €. T: 673 24 32
3/11
(ZH)

Práce v katastri nehnuteľností:

•Predám kotlinu a parák na varenie pre ošípané. Cena: 20 €. T: 673
24 32 (ZH)
4/11

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

•Predám sečkáreň na sekanie trávy a sena. Cena: 20 €. T: 673 24 32
(ZH)
5/11
•Predám LP platgne. Zoznam na zavolanie. T: 0915 847 066

6/11

•Predám akvárium 30 x 30 x 50 + príslušenstvo. T: 0944 680 715 7/11

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

•Súrne predám starožitnú koženú prilbu na motorku. Zachovalá.
Cena dohodou. T: 0949 681 193
8/11
•Predám celoplynový sporák. Cena dohodou. T: 0908 28 35 75 9/11
•Predám demižón 50 l, cena: 20, 20 l, cena: 10, 10 l, cena: 8. T: 0911
479 994
10/11
•Predám obývaciu stenu, mahagónovú. Cena: 120 €. T: 0905 636 173
11/11

•Predám mlynček na hrozno veľký. Cena: 100 €. T: 0911 479 994
12/11

•Predám lis na hrozno. Cena: 100 €. T: 0911 479 994

13/11

•Predám váľandy. Cena dohodou. T: 0944 155 922

14/11

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám veľký dvojizbový byt s rozlohou 74 m2 na Pod vŕškoch. Byt
sa nachádza na 6. poschodí v dome s veľkým výťahom a kamerovým
systémom. V byte ostávajú elektrospotrebiče, kuchynská linka a stavaná skriňa na chodbe. K bytu ešte prináleží pivnica. Cena: 43 000 €.
Dohoda možná. T: 0918 616 005
17/11
•Predám dvojizbový tehlový byt . Byt je kompletne prerobený a nachádza sa na 1.poschodí v dome blízkosti námestia. Cena 35.000€ur
Kontakt 0907841521
18/11
•Predám záhradu v záhrad. osade č. 5. Elektrina + voda + skleník +
podpivničená chatka. T: 0908 602 097
19/11
•Predám 4-izbový byt na Pod vŕškoch, zateplený dom, podlahy,
čiastočne prerobený. Cena: 51 000 €. T: 0910 312 171
20/11
•Predám 1-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika, 4. poschodie. Cena dohodou. T: 045/679 07 29
21/11
•Predám alebo prenajmem záhradku v záhradkárskej osade pri Lutilskom potoku. T: 0908 944 908
23/11
•Predám 2,5-izbový byt, 2. poschodie, OV, Pártošovej ul. v ZH, prípadne vymením za 1-izbový byt + doplatok. T: 0905 10 90 82 24/11
•Predám RD v Žiari nad Hronom, IBV. 5-izbový, podpivničený celý
dom, nová strecha. Viac informácií telefonicky. Len vážni záujemci.
Cena: 150 000 €. T: 0911 479 994
25/11
•Predám alebo prenajmem nebytový priestor, rozloha 175 m2,
vhodný na obchod a ordináciu. T: 0915 233 347
26/11

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt na Pod vŕškoch, iba
serióznym a slušným ľuďom od 1.6.2014. T: 0918 334 649
27/11
•Prenajmem 2-izbový byt v centre ZH s balkónom, nová kúpeľňa,
nové WC, nová kuch. linka, nový sporák, k bytu je aj pivnica. Cena: 300
€ (vrátane energií). T: 0904 194 355
28/11
•Dám do dlhodobého prenájmu prerobený nezariadený 2-izb. byt
na Ulici Š. Moysesa. Cena dohodou. T: 0905 012 410
30/11
•Prenajmem 3,5-izbový byt v ZH – Etape. Cena: 350 €/mesačne. T:
0948 477 959
32/11
•Vezmem do prenájmu garsónku. T: 0911 992 994

40/11

AUTO MOTO
•Predám motocykel scooter Adamoto 125, dvojmiestny. Cena: 500
€. T: 0911 479 994
33/11
•Predám letné pneumatiky (4 ks) s elektrónmi (4-dierové), na stojane. Rozmer: 195/65 R15 91T. Gumy sú raz použité. Cena: 300 €. T:
0911 992 994
34/11

DARUJEM
•Darujem za odvoz smrek v kvetináči. Výška: cca 2 m. Je možné zasadiť aj do voľnej pôdy. T: 0902 709 360
35/11

SLUŽBY
•Poskytujem vodoinštalačné práce a opravy. T: 0903 489 995 36/11

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P285/2014:
Panelová garsónka s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, pôvodný stav. Cena
10.300 EUR, výmera: 22 m2
P248/2014:
Panelová garsónka s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Dr. Janského, pôvodný stav - zachovalý. Cena 10.000 EUR, výmera:
23 m2
P269/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica Sládkovičova, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 16.500 EUR, výmera:
25 m2
P270/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne
zrekonštruovaný.
Cena: 22.500 EUR, výmera: 36
2
m
P253/2014:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 20.900 EUR, (pôvodná cena 22.000 EUR), výmera: 36 m2
P243/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa,
kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 28.000 EUR, výmera: 41
m2
P291/2014:
1-izbový tehlový byt v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Kmeťa,
pôvodný stav - zachovalý.
Cena: 21.990 EUR, výmera:
41 m2
P286/2014:
2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ulica
Svitavská, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 28.000 EUR, výmera: 49 m2
P283/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 32.000 EUR, výmera 51
m2
P288/2014:

2-izbový tehlový byt s balkónom a veľkou loggiou v Žiari
nad Hronom, Ul. SLádkovičova, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 34.990 EUR, výmera 52 m2
P282/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
pôvodný. Cena: 26.990 EUR,
výmera 60 m2
P229/2013:
2-izbový panelový byt loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 39.990 EUR, výmera: 62 m2
P290/2014:
2-izbový tehlový byt v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Dubčeka,
pôvodný. Cena: 32.000 EUR,
výmera: 67 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 42.000 EUR,
výmera: 69 m2
P257/2014:
3,5-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica Vansovej,
zrekonštruovaný. Cena: 47.000
EUR, výmera: 82 m2
P177/2012:
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova,
čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena:
52.000 EUR, (pôvodná cena
62.000 EUR), výmera: 84 m2
DOMY:
P295/2014:
RD v Nevoľnom, pôvodný.
Cena: 28.000 EUR, zastavaná
plocha: 138 m2, výmera pozemku: 235 m2
P278/2014:
RD v Nevoľnom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 46.000
EUR, zastavaná plocha: 175 m2,
výmera pozemku: 519 m2
P246/2013:
RD – dvojgeneračný v Žiari
nad Hronom, zrekonštruovaný.
Cena: 200.000 EUR, úžitková
plocha 200 m2, výmera pozem-

ku: 714 m2
P237/2013:
RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín, pôvodný. Cena: 29.990
EUR, zastavaná plocha: 111
m2, výmera pozemku: 1922
m2
P223/2013:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
98.000 EUR, (pôvodná cena
152.000 EUR), zastavaná plocha: 409 m2, výmera pozemku:
2.594 m2
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
157.000 EUR, (pôvodná cena
178.000 EUR), výmera pozemku: 823 m2
P116/2012:
RD v Starej Kremničke, pôvodný. Nová cena: 17.500 EUR,
(pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha: 156 m2, výmera
pozemku: 1.156 m2
POZEMKY:
P292/2014:
Pozemok Hodruša - Hámre, lokalita Banská Hodruša, určený
na rekreáciu a oddych. Cena:
13.500 EUR, výmera 6.989 m2
P289/2014:
Pozemok Krahule, určený na
stavbu RD, chaty alebo chalupy,
siete na a pri pozemku. Cena:
62.000 EUR, výmera 2.374 m2
P003/2011:
Posledný stavebný pozemok
v Lutile (časť „Nová Lutila“), určený na stavbu RD, siete na pozemku. Nová cena: 37.990 EUR,
(pôvodná cena 40.720 EUR), výmera 1.018 m2
OSTATNÉ:
P258/2014:
Objekt na podnikanie v Žiari
nad Hronom, Svätokrížske námestie, výmera 940 m2. Cena:
98.000 EUR
P284/2014:
Záhradná chatka (drevená)
v Janovej Lehota, časť Dérerov
mlyn, výmera 406 m2. Cena
6.800 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

noviny.ziar.sk
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SPOMIENKA
Tá rana v srdci
stále bolí
a nikdy sa nezahojí,
aj keď už nie si
medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále
s nami.
Dňa 2. júna sme si pripomenuli
4. výročie od chvíle, keď nás po ťažkej chorobe opustil
milovaný manžel, otec a starý otec
Ladislav Bárdi.
Kto ho poznal, spomenie si.
Kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Manželka, deti, vnúčence a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si, už ťa niet,
Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali a sú ti vďační za
lásku a obetavosť.
Dňa 27. mája sme si pripomenuli
4. 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.

SPOMIENKAdišiel si tíško
ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva
spomienka len.
Už len kytičku kvetov na hrob
ti môžeme dať,
spokojný, večný spánok
môžeme ti priať.
Dňa 6. júna si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil
náš milovaný otec
Stanislav Hrmo.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomínajú manželka, synovia a ostatná blízka rodina.

SPOMIENKAt
Odišla si tíško
z nášho života,
ale krásne spomienky
a večná láska
v nás stále ostávajú,
pretože ten,
kto žije v našich srdciach,
nikdy neumiera.
Dňa 29. mája sme si pripomenuli 5 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
Alena Kinková.
S láskou v srdci na ňu spomínajú manžel, deti
s rodinami a blízka rodina.

Spomeňte si aj vy na svojich najbližších
prostredníctvom Mestských novín.
Blahoželania a smútočné spomienky či poďakovania
ZADARMO iba v našich novinách.

DIABETES MELLITUS (CUKROVKA) – DIA OKIENKO

Diagnostika a aktívne vyhľadávanie /skríning/ cukrovky.
U zdravého človeka je hladina krvného cukru udržiavaná celým radom zložitých mechanizmov počas dňa v rozmedzí 4 – 7,8 mmol/l.
Normálna hodnota krvného cukru nalačno je
menej ako 5,6 mmol/l. Definitívnu diagnózu
cukrovky možno určiť až z krvných vyšetrení
(nie glukometrom).
Hraničná hladina krvného cukru nalačno
(glykémia) je v rozmedzí 5,6 – 6,9 mmol/l.
Porušená tolerancia glukózy sa diagnostikuje
vtedy, ak je glykémia v druhej hodine záťažového testu s glukózou /orálny glukózo-tolerančný/v rozmedzí 7,8 – 11,1 mmol/l.
Hodnoty glukózy nalačno 7 a viac mmol/l
svedčia o cukrovke.
Za účelom prevencie chronických komplikácií
cukrovky by mali mať obvodným lekárom vyšetrenú hladinu krvného cukru nalačno všetci
jedinci týchto rizikových skupín: s výskytom
cukrovky v priamom príbuzenstve, s nadváhou,
obezitou, zvýšeným krvným tlakom, poruchami krvných tukov, výskytom zvýšeného cukru
v minulosti, počas tehotenstva a srdcovo-cievnych ochorení. V prípade, že zistená glykémia
nalačno presahuje 5,6 mmol/l, je nutné vyšetrenie u diabetológa.
ZO DIAŽIARA
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VYRIEŠTE SI SVOJE
ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY
bunkovou výživou
•Chudnutie bez jojo efektu
•Zdravé priberanie
•Akné, problémy s pleťou
•Iné zdravotné problémy
A teraz mimoriadna akcia wellness analýza
Telesný tuk, zavodnenie tela, viscerálny
vnútrobrušný tuk, bazálny metabolizmus, podiel
tuku a svalov, metabolický vek.
Pre celú rodinku iba za 7 € (inak 22 €/osobu).
A ako získať telesnú analýzu zdarma?
Zavolajte ihneď: 0944 635 063

SPOMIENKAtkov
Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname.
Dňa 6. júna 2014 si
pripomenieme 2 roky
* 5.6.1928 – † 6.6.2012 od smrti mojej drahej,
Milada Mašejová, milovanej maminky, našej
babičky a prababičky, tety a
rod. Pecníková
pratety
Milady Mašejovej.
S láskou spomínajú na ňu dcéra Mia Mesárošová,
vnuk Róbert a vnučka Petra Bohunická s rodinou, syn
Rostislav Mašeja s rodinou.

SPOMIENKAtkov
Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
milovala život,
milovala nás.
Dňa 4. júna si pripomíname
10. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
manželka, matka a sestra
Terézia Holečková.
Spomínajú manžel, dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Láska je v spomienke,
spomienka v žiali,
navždy je od nás preč tá,
ktorú sme milovali.
Dňa 29. mája sme si
pripomenuli tretie výročie
od úmrtia našej milovanej
manželky, mamy a starej mamy
Aleny Herinekovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Bolí vás chrbtica? Máte iné
zdravotné problémy?
Chcete jednoducho vypnúť?
Vyhľadajte najskúsenejšiu masérku
v ZH a dostanete:

-

celotelovú masáž
bankovanie
biolampu
infra masáž nôh
masáž hlavy a šije

Samozrejmosťou
je bylinkový čaj
s domácim medom
a dobré rady
na záver

KÚPIM BYT V ZH
OKREM NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PODPISE ZMLUVY.
MOŽNOSŤ UŽÍVANIA BYTU EŠTE ĎALŠIE 2 MESIACE PO PODPISE ZMLUVY.

0905 33 23 88

V cene
je aj magnetoterapia
a liečivá hudba

T: 0907 354 990
(volať kedykoľvek)

noviny.ziar.sk
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Bezpečná jeseň života
Odbor
komunikácie
a prevencie kancelárie
prezidenta
Policajného
zboru spracoval preventívny
projekt pre seniorov pod
názvom Bezpečná jeseň
života. Program ponúka
konkrétne cesty k základným návykom bezpečného
správania, ktoré majú napomôcť seniorom pri
zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi
sociálno-patologickými javmi. Chcete predchádzať
tomu, aby ste sa stali obeťou trestného činu?
Ponúkame vám niekoľko rád, ako zvýšiť vašu
bezpečnosť doma a na ulici.
Rady seniorom, ktoré sú v brožúrke spracované,
vám postupne prinesieme v jednotlivých vydaniach
Mestských novín.
Ako sa chrániť pred zlodejmi na ulici
•Vyhýbajte
sa
tmavým
neupraveným
a neosvetleným miestam, odľahlým uličkám.
•Venujte veľkú pozornosť svojej taške, kabelke,
zvlášť vo verejných dopravných prostriedkoch,
nákupných centrách a trhoviskách.
•Nenechávajte peňaženku a doklady uložené

Hľadám domov

navrchu kabelky.
•Kabelku alebo tašku nenechávajte v obchodoch na
policiach ani v nákupných vozíkoch.
•Nikdy ju neodkladajte s odevom, napr. v čakárni
u lekára, na úradoch či v reštauráciách.
•Pamätajte si, že veľký obnos nepatrí do peňaženky
počas bežného nákupu.
•Na platenie využívajte platobné karty.
•Identifikačné číslo platobných kariet (PIN kód) si
nikdy nezapisujte na platobnú kartu, ani ho nenoste
spolu s kartou na jednom mieste.
•Nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí a platobné
karty, ktoré nebudete potrebovať.
•Peniaze a osobné doklady noste oddelene.
•Pri výbere peňazí z bankomatu si strážte svoje
súkromie, dávajte pozor, či vás niekto nesleduje
príliš zblízka. Na ulici odporúčame vyberať peniaze
za asistencie niekoho, koho poznáte a dôverujete
mu. Vyberanie peňazí z bankomatov vo vnútri bánk
či sporiteľní je spoľahlivejšie.
•Nikdy sa nechváľte svojimi úsporami ani
cennosťami, nepožičiavajte cudzím ľuďom peniaze.
(r)

Prečítajte si
Dr. Janského 477/4
Tel. č. : 0905 200 270 – Dušan Štefan
0905 750 910 – Mariana Hrmová
045/672 34 70 – kancelária
web: marshallreality.sk
mail: marshall@marshallreality.sk

PONÚKAME:
RIEŠENIE
PROBLÉMOV PRI EXEKÚCII
RI
A PONUKA
NÁHRADNÉHO BÝVANIA
ODKUPOVANIE
O
ZADĹŽENÝCH
BYTOV
ZAD
PONUKA – PREDAJ:
•3-izb. byt – OV, 7. posch., rozloha: 63 m2, čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena:
40 000 €
•4-izb. byt – OV, 1. posch., čiastočne zrekonštruovaný, Hviezdoslavova ulica, cena: 46 500 €
•Dom – OV, rodinný dom, Dolná Ves, cena:
9 000 € - AJ NA SPLÁTKY
•Dom – OV, RD, Stará Kremnička, rozloha pozemku: 623 m2, cena: 35 000 € – AJ NA SPLÁTKY
•Obchodno-kancelársky priestor – OV, rozloha:
209 m2, na Ul. Hollého, cena: 80 000 €
•NP – svojpomocná dielňa – OV, rozloha pozemku:
142 m2, Ul. Hutníkov
PONUKA – PRENÁJOM:
•Skladové priestory
•Obchodno-kancelárske priestory
•GARSÓNKA od 180 €

Inzerujte
v Mestských novinách
2
Cena plošnej inzercie: 0,72 €/cm
Viac informácií e-mailom:
mn@ziar.sk

Ivana Havranová: Život s mačom

Príjemný, veselý, vtipný, voňavý, úspešný, sexi.
Taký je chlap, po ktorom túžia vari všetky ženy.

Nicholas Sparks:
Najdlhšia cesta
Claire Bidwellová Smithová:
Plávanie so žralokmi

Keď rodičom Claire Bidwellovej s niekoľkomesačným odstupom diagnostikujú rakovinu, má
iba štrnásť rokov. Kým chodí do prvého ročníka
vysokej školy, jej mama začína chradnúť. Claire si
uvedomuje, že o ňu čoskoro príde. Oporu hľadá vo
všetkom – v chlapcoch, alkohole, cestovaní, anonymite veľkomiest. Jej skutočnými spoločníkmi sa
stanú slová – knihy, denníky, listy, rodinné príbehy.

Neil Gaiman:
Oceán na konci ulice

Jedného dňa, keď bol Neil Gaiman sám doma,
jeho manželka práve niekde koncertovala, rozhodol sa, že si skráti čakanie a napíše pre ňu poviedku. Postupne však z poviedky vznikol román Oceán na konci ulice, v ktorom sa hlavný hrdina chystá
na pohreb a vracia sa na miesta svojho detstva.
Detské knihy

noviny.ziar.sk

ZINA

Zina je krásna kríženka teriérka, má
približne dva roky a je
malého vzrastu. Je veľmi poslušná, priateľská,
kľudnej povahy. Po narodení šteniatok sa jej
majitelia vzdali. S inými
psíkmi je znášanlivá. Je
kastrovaná, čipovaná, očkovaná.
RICKY

Opäť vám prinášame niekoľko tipov na knihy,
ktoré si môžete vypožičať v Mestskej knižnici
Michala Chrásteka. Okrem toho si ostatné novinky môžete pozrieť v on-line katalógu knižnice na stránke Mestského kultúrneho centra.
Romány pre ženy

Violetta 1: V mojom svete
Violetta 2:
Alena Penzešová: Prešibané dvojčatá
1 – Laura Marxová Fitzgeraldová:
Pod vajíčkom

CHEEKY

Cheeky je 2-ročný psík
jack russel teriéra alebo jeho kríženca. Ako
každý „jack“ prekypuje
energiou, je veľmi hravý
a priateľský. Hľadáme
mu aktívneho pána, ktorý mu poskytne domov,
aký si toto špecifické plemeno vyžaduje. Cheeky
je kastrovaný, očkovaný a čipovaný. K psíkom je
trošku dominantnejší, ale nič, čo by sa nedalo
zvládnuť.

(r)

Ricky je asi 4 - 5-ročný kríženec, stredného
vzrastu, dobre stavaný.
Je aktívny, plný energie.
Ovláda základné povely.
S ostatnými psíkmi sa
znesie individuálne. K ľuďom je priateľský, aj k
deťom. Očkovaný, kastrovaný, čipovaný.
BURKO

Burko je priateľský, aktívny, temperamentný a veselý
psík, ktorého všetko
zaujíma a ničoho sa
nebojí. Má približne 5
rokov, je to mix lhasa
apso/tibetský teriér/
shitzu. Nie je vhodný
k mačičkám a so psíkmi a sučkami vychádza individuálne.
FÚZIK

Fúzik je krásny teriéroidný kríženec stredného
vzrastu. Je to krásny a
rozumný psík. Jeho srsť
je drsná, preto by sa
mala trimovať. Domov
mu hľadáme v byte alebo rodinnom dome. Priateľský je k ľuďom ako aj
k iným psom. Nerobí mu problém ani spoločné
jedenie s iným psíkom, nie je dominantný. Fúzik
je čipovaný, očkovaný, odčervený a kastrovaný.
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 066 648 (prosíme,
volajte počas pracovných dní od 9.00 do
19.00 hod.).

www.utulokziar.sk
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Starší žiaci zatiaľ bez prehry na čele tabuľky
TENIS

Cez víkend 24. a 25. mája pokračovala súťaž družstiev
v tenise. Starší žiaci v sobotu nastúpili proti TK Banská
Bystrica.
Lukáš Kravár ako„jednotka“ tímu si hravo poradil s Timotejom Šutákom 6:1 a 6:0 a získal prvý bod pre MŠK. Marek
Kabina prvý set vyhral hladko 6:1 nad Filipom Semanom
a v druhom ho súper potrápil 7:5, ale nakoniec dotiahol
svoj zápas do víťazného konca. Erik Kováč proti Tomášovi
Sovovi trpezlivou hrou vyhral 6:2 a 6:4. Matej Piatrik nestačil
na Olivera Mudráka, s ktorým prehral 4:6 a 2:6. V následných
štvorhrách vyhrali Kravár s Kabinom nad Štulákom a Sovom
hladko 6:0 a 6:0. Kováč s Piatrikom prehrali po napínavom
zápase v 3. sete (supertajbrejk) proti Semanovi a Mudrákovi
6:2, 5:7 a 7:10.
CelkovoTK MŠK ZH zvíťazili nadTK BB a zatiaľ bez prehry je
na 1. mieste tabuľky.
Tabuľka starší žiaci
1. TK MŠK Žiar n. Hronom 4 4 0 20:4
8
2. TK Nová Dubnica
3 3 0 17:1
6
3. – 6. TK NCHZ Nováky 3 1 2 8:10
4
3. – 6. TK TC Bojnice (B) 3 1 2 5:13
4
3. – 6. TK Relax L. Mikuláš 3 1 2 5:13
4
3. – 6. ŠK Spartan Púchov 4 0 4 5:19
4
7. TK B. Bystrica (B)
2 1 1
6:6
3
V nedeľu nastúpil dorast A TK MŠK proti TK Sliač. Čakal sa
napínavý zápas vzhľadom na to, že oba tímy majú postupové ambície.
TK Žiar nad Hronom nakoniec vyhral 5:1, keď Dominik
Pápay porazil Adama Antalíka 6:3 a 7:6, Martin Čakovský
prehral so Samuelom Antalíkom 4:6 a 3:6, Nikolas Koňarik porazil Samuela Potoča 6:2 a 6:1 a Lukáš Kravár porazil Adriána
Moravčíka 6:1 a 6:1. V následných štvorhrách Lukáš Kravár a

Starší žiaci: Matej Piatrik, Lukáš Lovčičan, Erik Kováč, Marek Kabina. Lukáš Kravár a nehrajúci kapitán Miloš Kravár.

Nikolas Koňarik porazili Samuela Potoča a Adriána Moravčíka
6:2 a 6:1. Dominik Pápay a Martin Čakovský porazili bratov
Antalikovcov 7:5 a 6:3. Celkovo TK MŠK Žiar nad Hronom zvíťazil nadTK Sliač 5:1. O celkovom víťazovi sa rozhodne medzi
TK MŠK Žiar nad Hronom a LTC Lieskovec
Dorast B v zložení Michal Grznár, Dominik Rajčan, Erik Kováč a Lukáš Lovčičan hladko prehral s LTC Lieskovec 0:6.
Tabuľka dorast
1. TK MŠK Žiar n. Hr (A) 3 3 0 15:3
6
2. TK Sliač
3 2 1 11:7
5
3. Lieskovský TK-LTC (B) 3 2 1 14:4
5
4. TK B. Bystrica
3 1 2 8:10
4
5. TK MŠK Žiar n. Hr (B) 4 0 4 0:24
4
(šs)

Dorast: nehrajúci kapitán Miloš Kravár, Martin
Čakovský, Nikolas Koňarik, Lukáš Kravár a Dominik
Pápay.

Medaily z majstrovstiev republiky aj do Žiaru
KARATE

(Pokračivanie zo16. strany)
V starších vekových kategóriách sa k bojom o medailu prebojovali Zdenko Vanka a Viktória Snopková, no pre oboch
to však bolo tentoraz „len“ štvrté miesto. Prehry našich pretekárov v starších vekových kategóriách nakoniec pretrhla
Nina Jelžová, ktorá aj uzavrela zbierku žiarskych kovov. Nina
sa postupne prebojovala až do finále v kategórii 12 – 13-ročných dievčat nad 45 kg, kde s košickou pretekárkou nakoniec
remizovala, no hlasovanie rozhodcov v pomere 2:3 ju odsunulo nakoniec na striebornú priečku.

Žiarčania si polepšili o dve medaily
Súčasťou majstrovstiev bolo aj vyhlásenie celkových víťazov Slovenského pohára. Aj tu sme mali početné zastúpenie,
keď sa naši pretekári mohli postaviť medzi najlepších slovenských karatistov. Ocenenie od prezidenta Slovenského zväzu
karate, Daniela Líšku, vo forme obrovského pohára dostali
Šimon Sečkár (kata 8 – 9-roční chlapci a kumite 8 – 9-roční
chlapci do 24 kg), Ivana Gahírová (kumite 5 – 7-ročné dievčatá nad 28 kg), Natália Volfová (kumite 5 – 7-ročné dievčatá
do 24 kg) a Nina Jelžová (kumite 12 – 13-ročné dievčatá nad
45 kg).
Celková bilancia 1 zlatá, 3 strieborné a 4 bronzové medaily
nás zaradila na celkové 10. miesto spomedzi 60 zúčastnených klubov. Oproti minulému roku sme si polepšili o dve
medaily, ale obhajoba troch majstrovských titulov nám
nevyšla. Veľkú radosť nám spravili hlavne mladšie vekové

kategórie, ktoré počas celej sezóny podávali pekné výkony
a ich úsilie bolo odmenené ziskom medaily aj na Majstrovstvách Slovenska. Pri starších vekových kategóriách sme
dúfali v lepšie výsledky najmä v chlapčenských kategóriách,
no absencie na tréningu zo študijných dôvodov a po častých
zraneniach si vybrali svoju daň.

noviny.ziar.sk

Na záver patrí poďakovanie všetkým tým, čo nás podporovali – sponzorom, mestu Žiar nad Hronom, Mestskému
športovému klubu Žiar nad Hronom, 4. ZŠ na Jilemnického
ulici v Žiari nad Hronom a ZŠ v Hornej Ždani.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner KK MŠK Žiar
nad Hronom,www.karatezh.sk
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Deväť medailí z oblastných majstrovstiev
PLAVCI

Jarné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní
na 50-metrovom bazéne sa konali 17. mája v Žiline. Plavci mali poslednú možnosť vylepšiť si svoje osobné rekordy pred nastávajúcimi Majstrovstvami Slovenska. Na
Považí sa tento rok stretlo 288 pretekárov zo 14-tich plaveckých oddielov bývalého Stredoslovenského kraja.
Na oblastné majstrovstvá sa zo Žiaru nominovalo 7 plavcov, ktorí úspešne súťažili celkom v 14-tich plaveckých
disciplínach. Bilanciu oproti minulému roku vylepšili,
celkovo vyplávali 9 medailí. Najväčším ziskom prispel
Alex Karkuš, ktorí ich vyplával hneď päť, dvomi Ema
Barančoková, po jednej Tereza Veselá a Kristína Kminiaková.
Svojim perfektným výkonom si Alex Karkuš vyplával zlato
v disciplíne 100 m voľný spôsob, a tak získal titul majster stredoslovenskej oblasti. Dve strieborné medaily získal v disciplínach 50 m motýlik a 50 m znak, dvakrát bronzovú medailu
vyplával v disciplínach 50 m voľný spôsob a 100 m znak. V
disciplíne 100 m motýlik mu ani vylepšený osobný rekord na
medailu nestačil a obsadil v nej 4. miesto. Na majstrovstvá sa
bude nominovať šiestimi novými osobnými rekordmi.
Dve medaily získala Ema Barančoková. Novými osobákmi
si vyplávala 2. miesto v disciplíne 200 m znak a 3. miesto v
disciplíne 200 m voľný spôsob. V znakovej stovke obsadila 4.

Žiarski plavci s trénerkami Martinou Bartkovou a Miroslavou
Mesárošovou.
miesto, v kraulovej stovke 5. miesto, 6. miesto v disciplíne 50
m znak a 7. miesto 50 m voľný spôsob. Vyplávala spolu päť
nových osobákov.

Tereza Veselá si zo svojich prvých oblastných majstrovstiev priniesla striebornú medailu, ktorú získala v disciplíne
200 m motýlik. V ostatných disciplínach v početnej konkurencii obsadila: 7. miesto 200 VS, 8. miesto 200 Z, 10. miesta
100 VS a 400 VS, 13. miesta 50 VS a 50 Z. Celkovo si vylepšila
tri osobné rekordy.
Kristína Kminiaková 3. miesto a bronzovú medailu vyplávala v disciplíne 100 m motýlik. Vylepšila si päť osobákov: 6.
miesto obsadila v disciplíne 50 M, 7. miesto 200 PP, 9. miesto
50 Z, 11. miesto 100 VS, 15. miesto 50 VS.
Ostatným sa už medailovo presadiť nepodarilo, ale nové
osobné rekordy potešili. Šimon Veselý obsadil dvakrát 7.
miesto v disciplíne 50 M a 400VS, 8. miesto 200VS, 16. miesto
100 VS a 17. miesto 50 VS. Melisa Martina Bartková a Alexandra Koštová sa takýchto majstrovstiev na dlhom bazéne zúčastnili prvýkrát. V silnej konkurencii starších plavkýň sa viac
darilo Melise, ktorá v polohovke na 400 metrov obsadila 6.
miesto. Dvakrát 13-ta skončila v prsiarskej 100-ke a 200-ke, 18.
miesto obsadila v disciplíne 200 PP a 20. miesto 50P. Alexandra Koštová bola najúspešnejšia v znakovej stovke, kde obsadila 18. miesto. V ostatných disciplínach sa do prvej 20-tky
nepreplávala (100 P - 22. miesto, 50 P - 24. miesto, 100 VS - 27.
miesto, 50 Z - 29. miesto a 50 VS - 32. miesto).
Plavecký klub MŠK ZH

Kadetky volejbalového klubu ôsme na Slovensku
VOLEJBAL – MAJSTROVSTVÁ OBLASTI KADETKY STRED

V sezóne 2013/2014 systematická a koncepčná práca
trénerov v kategórii kadetiek volejbalového klubu zožala pozoruhodné úspechy. Naše mladé dievčatá, pod vedením trénerov Aleny Bielikovej, Petra Rozinaya a Petra
Kollárika, na turnaji o majstra SR v Prešove v dňoch od
16. do 18. mája skončili na 8. mieste na Slovensku.
Súťaž kadetiek bola v tomto súťažnom ročníku oproti
minulým rokom zmenená. Bola vytvorená jedna skupina
kadetiek s 12 družstvami, ktoré hrali dlhodobú súťaž dvojkolovo. Družstvá umiestnené na prvých štyroch miestach
odohrali jinále kraja o dve postupové miesta na Majstrovstvá
SR. Naše kadetky sa v dlhodobej súťaži umiestnili na prvom
mieste, a tak sa finálový turnaj hral u nás v dňoch 10. a 11.
mája za účasti družstiev: ŠKM Liptovský Hrádok, VK Kúpele
Brusno, Iskra Hnúšťa a MŠK Žiar nad Hronom. Naše hráčky aj
keď v prvom zápase prehrali s Hnúšťou 3:2, nepoľavili v bojovnosti a odhodlaní postúpiť na M-SR, v druhom sobotnom
zápase vyhrali s Liptovským Hrádkom 3:1. Po sobotňajších
zápasoch mala len Hnúšťa istotu postupu, nakoľko vyhrala
obidva svoje zápasy, ale keďže v nedeľu hnúšťanky prehrali
s L. Hrádkom, umožnili našim hráčkam v poslednom zápase s Brusnom bojovať nielen o postup na M-SR, ale aj prvé
miesto v kraji. A naše hráčky podali veľmi pekný, kolektívny
a bojovný výkon a zvíťazili nad Brusnom 3:1 a obsadili prvé
miesto.
Konečnám tabuľka z finále kraja
1. Žiar n. Hr.
3 2 0
2. Hnúšťa
3 1 1
3. L. Hrádok
3 1 0
4. Brusno
3 1 0

1
0
0
0

0
1
2
2

8:5
7:5
5:7
4:7

s odhodlaním podať lepší výkon. Prvý set bol vyrovnaný do
stavu 16:16 a potom akoby sa zľakli, začali robiť veľké množstvo vlastných chýb a umožnili súperovi vcelku ľahko vyhrať
3:0. Pred posledným zápasom v skupine už bolo jasné, že
naše dievčatá, aj keď vyhrajú, budú bojovať len v skupine o 5.
– 8. miesto. Predzápasové odhodlanie našim dievčatám dlho
nevydržalo a podľahli aj Snine 3:0. V skupine sme skončili na
štvrtom mieste a v ďalšom zápase, v ktorom sa rozhodovalo, či budeme hrať o konečné piate, alebo siedme miesto
sme sa stretli s domácim Prešovom, ktorý v druhej skupine
skončil na treťom mieste. Naše kadetky začali zápas sústredene, bojovne a vyhrali prvý set jasne 25:18. V druhom sete
znova nepochopiteľne poľavili a umožnili súperovi vyrovnať.
V treťom sete opäť ťahali naše dievčatá za kratší koniec. Vo
štvrtom sete sa zdalo, že prehráme na sety 3:1, pretože sme

prehrávali už 15:7, ale zrazu naše dievčatá začali bojovať, riskovať a znižovať veľký náskok súpera, set v koncovke získali
pre seba pomerom 26:24 a o výsledku sa rozhodovalo v tajbrejku. Z nepochopiteľných dôvodov do tajbrejku znova nastúpili ustráchane a prehrávali už 7:1. Aj keď v koncovke začali
znižovať, už to bolo nad ich sily a prehrali 3:2. Po sklamaní nastúpili v poslednom zápase v nedeľu proti svojmu krajskému
rivalovi družstvu Hnúšte. V tomto zápase už naše dievčatá
nenašli dosť morálno-vôľových vlastností a aj keď v druhom
sete vyhrávali 24:20, nedokázali ho uhrať a aj posledný zápas
prehrali 3:0 a obsadili konečné ôsme miesto.
Žiarske kadetky získali prvé skúsenosti účasťou na turnaji
najvyššej republikovej úrovne a napriek nie najlepším výsledkom majú aj do budúcnosti perspektívu zlepšovania sa
a dosiahnutia medailových výsledkov.
(AB)

7
5
3
3

Hneď o týždeň sa kadetky zúčastnili turnaja o Majstra SR
v Prešove. Na M-SR sa zúčastnilo 8 družstiev, z každého kraja
dve, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. V prvom zápase naše hráčky nastúpili proti družstvu Bilíkova Bratislava.
Prehrali 3:0 a s vyspelejším súperom dokázali držať krok len
v druhom sete. Do druhého zápasu proti Leviciam nastúpili

Mužstvo, ktoré si vybojovalo postup
Horný rad zľava: Peter Kollárik – asistent trénera, Veronika Šestáková, Paula Schwarzová, Terézia Rihová, Peter Rozinay – asistent
trénera, Barbora Kupčiová, Stela Királyová, Katarína Krajčiová, Monika Šurková, Zuzana Drienková, Alena Bieliková – tréner. Spodný
rad zľava: Silvia Rajčanová, Eva Vargová, Vanessa Krajčiová, Natália Rusnáková. Vpredu: Kristína Kružlicová.
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Jediná prehra nedovolila Žiarčanom hrať o najvyššie priečky
FUTBAL U11 – DOMINO CUP 2004 OSTRAVA – VÍTKOVICE

Ďalší z medzinárodných turnajov majú žiarski futbalisti U11 úspešne za sebou. Na krásnom štadióne vo
Vítkoviciach sa predstavilo 24 tímov roč. 2003 z Čiech,
Slovenska a Poľska.
Naši chlapci sa vôbec nestratili, dokazovali svoju kvalitu so
všetkými súpermi a nebyť jedinej nešťastnej prehry hneď v
prvom zápase, mohli hrať o najvyššie priečky v„zlatej skupine“. Takto sa museli uspokojiť„len“ s konečným 9. miestom.
Je to škoda, lebo po spomínanej prehre z úvodu turnaja mali
len jednu remízu a 6 víťazstiev so skóre 15:3 vo svoj prospech.
Od zápasu k zápasu sa hra Žiarčanov na malých ihriskách v
systéme 5+1 zlepšovala a jediné, čo im nevychádzalo podľa
predstáv, bolo zakončenie. Šance, ktoré dokázali zahodiť v
základnej skupine, sa len tak ľahko nevidia a tie ich nakoniec
stáli postup medzi 8 najlepších tímov. Po trénerských dosť
kritických slovách v skupinových zápasoch si chlapci ale dali
viac záležať na koncovke, lebo tá bola ich najväčšou slabinou
a začali premieňať svoje šance. V„striebornej skupine“ už boli
rozbehnutí, hrali svoj kombinačný futbal, ktorý súperov doslova rozleptával. Viacerí tréneri a diváci sa pri ich peknej hre

pozastavovali, prečo nehrajú o vyššie priečky, ale systém turnaja bol raz daný a rovnaký pre všetkých. Ďakujeme chlapcom za výborné umiestnenie, herný prejav, správanie počas
celého turnaja, rodičom za dopravu a podporu z tribún.
Rastislav a Radoslav Urgelovci, tréneri
Skupina D:
1. FK Pohronie - FŠTřebíč (CZ) 1:4, gól: Urgela
2. FK Pohronie - FC Baník Ostrava„modrí“ (CZ) 1:0, gól: Rosenberg
3. FK Pohronie - SK Sigma Olomouc„červení“ (CZ) 1:1, gól:
Bohuš
4. FK Pohronie - MKS Žory (POL) 2:1, góly: Rajčan (2)
5. FK Pohronie - FC Nitra„modrí“ 2:0, góly: Rajčan, Pivarči
Poradie v skupine D: 1. MFK Žory (POL) 12b, 2. SK Sigma
Olomouc„červení“ (CZ) 10b, 3. FK Pohronie 10b, 4. FC Baník
Ostrava „modrí“ (CZ) 6b, 5. FC Nitra „modrí“ 3b, 6. FŠ Třebíč
(CZ) 3b.
Strieborná skupina (9. – 16. miesto)
6. FK Pohronie - Mosir Jastrzebie (POL) 1:0, gól: Urgela

7. FK Pohronie - FK Senica 3:1, góly: Urgela, Bohuš,Tatár
8. FK Pohronie - Fotbal Frýdek - Místek (CZ) 5:0, góly: Urgela
(3), Pivarči, Sučák
Umiestnenie: 9. miesto, 6 - 1 - 1 so skóre 16:7 (19 bodov)
Zostava: Žember, Krištof - Rajčan, Pivarči,T. Kukučka, Urgela, Tatár, Bohuš, Rosenberg, Sučák, R. Beňo, Ščepko, Skučka,
Šuster.
Strelci gólov: Urgela (6), Rajčan (3), Pivarči (2), Bohuš (2),
Sučák,Tatár, Rosenberg.

Posledný turnaj pred Majstrovstvami Slovenska v karate
KARATE – GALANTA KARATE CUP 2014

V sobotu 10. mája sa žiarski karatisti zúčastnili
na 17. ročníku Galanta karate cup 2014. Na tomto turnaji sa zúčastnilo celkovo 418 pretekárov z 34 klubov,
medzi iným aj z Maďarska a Macedónie. Naši pretekári
si prostredníctvom tohto turnaja otestovali svoju formu
pred blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenska.
V kategórii dievčatá 5 – 7-ročné nás úspešne reprezentovala naša najmladšia Ivanka Gahírová, ktorá si odniesla z Galanty bronzové medaile rovnako v súbornom cvičení (kata),
ako aj zo športového zápasu (kumite).V kategórii mladší žiaci
8 – 9-roční nás reprezentoval talentovaný Šimon Sečkár, ktorý si z turnaja odniesol strieborné medaile z kategórie kata aj
kumite.V kategórii mladšie žiačky 8 – 9 rokov sa v športovom
zápase darilo šikovnej Paťke Vankovej, ktorá sa umiestnila na

krásnom 2. mieste. Do finále starší žiaci 10 – 11-roční sa výborným výkonom v športovom zápase prebojoval aj Aris Nikolas Čela, ktorý si domov doniesol po tesnej prehre so svojim
súperom striebro. Do medailovej bilancie zasiahol aj Zdenko
Vanka, ktorý v kategórii mladší dorastenci 12 – 13 rokov
vybojoval v športovom zápase kumite bronzovú medailu.
Veronika Viglašská v kategórii 10 – 11-ročné staršie žiačky sa
v športovom zápase umiestnila na 4. mieste, keď tesne podľahla svojej súperke v boji o bronz.
Turnaj nám poskytol možnosť komplexne sa pozrieť
a analyzovať výkony našich pretekárov tesne pred blížiacimi
sa Majstrovstvami Slovenska. Povedané slovami rímskeho
filozofa Senesu:„Non schoale sed vitae discimus“ (Neučíme
sa pre školu, ale pre život).

Veríme, že nám to pomôže zlepšovať sa v silnej konkurencii a naďalej šíriť dobré meno nášho klubu a mesta. Všetkým
pretekárom, trénerom a sponzorom zároveň ďakujeme za
excelentné výkony a podporu.
PaedDr. MilošViglašský,
tréner KK MŠK Žiar nad Hronom

Starší mini basketbalisti bronzoví na Majstrovstvách Slovenska
BASKETBAL - STARŠÍ MINIBASKETBALISTI

Starší minibasketbalisti MŠK BK Žiar nad Hronom
dosiahli na Majstrovstvách Slovenska v basketbale starších mini chlapcov v Žiline skvelý úspech, keď obsadili
3.miesto a domov si priniesli bronzové medaily. Nadviazali tak na úspech z minulej sezóny, kedy sa ako mladší
mini umiestnili tiež na treťom mieste.
Majstrovstvá SR v basketbale mladších mini chlapcov sa
hrali v Žiline v dňoch 23. a 25. mája za účasti najlepších tímov
západnej oblasti: BKM SPU Nitra a ŠBK Junior Levice, strednej
oblasti: MBK Victoria Žilina a BK MŠK BK Žiar nad Hronom, a
východnej oblasti: BKM Poprad a BK 04 AC LB Spišská Nová
Ves. Žiarčania dokázali vyhrať tri z piatich zápasov a zaslúžene
získali medailu. Prehrali len s majstrom zo Žiliny a vicemajstrom z Levíc, ktorých však znova poriadne potrápili. Hlavne
zápas s družstvom Žiliny bol vyrovnaný a rozhodovalo sa až
v posledných minútach záverečnej štvrtiny. Škoda 17 nepremenených trestných hodov a 30 sekundovej nesústredenosti v každom polčase a Žiarčania mohli zvíťaziť.
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 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 Hugo Kucej a Juraj Kret.
Juraj Horváth, tréner
O úspech sa zaslúžili: Marek Novák ,Hugo Kucej, Marek

Grochal, Matej Golebiowski, Jakub Švec, Richard Truben, Juraj Greguš, Jakub Babiak, Pavel Király, Samuel Barcík, Štefan
Bajnok, Adam Lehotský, Boris Balogh, Adam Dekýš, Markus
Ziman, Juraj Kret.
Realizačný tým: Juraj Horváth - tréner,
asistent Jozef Janovič a vedúci družstva Július Kucej.

Foto: Ladislav Balogh
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Po dlhých 10 rokoch získali Žiarčania titul majstra Slovenska
BASKETBAL - MLADŠÍ MINIBASKETBALISTI

V dňoch od 16. do 18. mája sa v Žiari nad Hronom
uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v basketbale mladších minižiakov.
Finálového turnaja o majstra Slovenska sa zúčastnili družstvá BBC Galanta, BK Junior Levice, ŠŠK Abovia 96 Košice,
BKM Poprad, MBK Victoria Žilina a MŠK Bk Žiar nad Hronom.
V kategórii mladších minibasketbalistov získali titul majstra
Slovenska domáci Žiarčania. „Obrovská vďaka organizátorom a sponzorom fantastického turnaja! Klobúk dole pred
výkonmi všetkých, a hlavne našich talentovaných žiarskych hráčov! Vážim si prítomnosť žiarskych odchovancov,
hráčov reprezentácie a extraligy, Riša Grznára, Mariana Kyselu a Milana Žiaka. Tí ochotne prišli a potriasli rukou všetkým
oceneným hráčom, nádejam slovenského basketbalu. Prítomnosť, gratulácia a záverečné slová Mira Grznára, trénera
slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie o trénerských legendách žiarskeho basketbalu, Gejzovi Nagyovi a
Števovi Balážovi, a ich novodobých nasledovníkoch sú tým,
prečo sa oplatí dennodenne makať a trpezlivo pracovať s
deťmi a mládežou,“ zhodnotil Norbert Nagy, tréner žiarskeho
basketbalového klubu.
(li)
Zoznam ocenených
All stars B: Ema Siládiová (ŠŠK Abovia ´96 Košice), Roman
Florek (BBC Galanta), Patrik Pinter (ŠBK Junior Levice), Martin
Holic (MŠK BK Žiar nad Hronom), Zsolt Boros (BBC Galanta).
All stars A: Juraj Kret (MŠK BK Žiar nad Hronom), Richard
Brooks (BBC Galanta), David Novák (MBK Victoria Žilina), Boris Dudek (ŠBK Junior Levice), Patrik Ďurica (MŠK BK Žiar nad
Hronom).

Najužitočnejší hráč turnaja: Juraj Kret (MŠK BK Žiar nad
Hronom).
Najlepší strelec: Richard Brooks (BBC Galanta), 103 bodov.
Najlepší strelec trestných hodov: Patrik Ďurica (MŠK BK
Žiar nad Hronom).
Cena Basketlandu - You are future: Peter Misal (BKM
Poprad).
Najšikovnejšie dievča: Lucia Kupčová (ŠŠK Abovia ´96
Košice).
Najväčší talent (cena organizátora): Matej Tončík (MŠK
BK Žiar nad Hronom).

Najlepšia trénerská dvojica: Norbert Nagy a Ladislav Balogh (MŠK BK Žiar nad Hronom).
Konečná tabuľka
MŠK BK Žiar n. Hr.
BBC Galanta
ŠBK Junior Levice
MBK Victoria Žilina
ŠŠK Abovia ´96 Košice
BKM Poprad

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5

353:132 10
264:159 9
184:208 8
178:163 7
160:257 6
83:303
5

Medaily z majstrovstiev republiky aj do Žiaru
KARATE

S koncom školského roku sa nezadržateľne blíži aj
koniec súťažnej sezóny pre našich karatistov z MŠK Žiar
nad Hronom. Koniec sezóny so sebou prináša tie najdôležitejšie turnaje a bezpochyby jedným z nich boli aj
Majstrovstvá republiky detí, žiakov a dorastencov v karate, ktoré sa konali 14. mája v Partizánskom. Z jednotlivých regionálnych zväzov si zabezpečilo účasť na tomto
vrcholovom podujatí 468 pretekárov zo 60 klubov z
celého Slovenska. V žiarskych farbách sa predstavilo 17
pretekárov.
V disciplíne súborné cvičenia kata sa nám podarilo zabodovať hneď v prvej kategórii dievčat 5 – 7-ročných, kde sa
Ivana Gahírová prebojovala až do finále, a tak si na svojich
prvých majstrovstvách republiky vybojovala striebornú
medailu. Trochu športového šťastia chýbalo Ester Šiškovej
v kategórii 8 – 9-ročných dievčat, ktorá aj napriek ťažkému
rozlosovaniu skončila nakoniec štvrtá. Najväčšia pozornosť
Žiarčanov bola v disciplíne kata venovaná Šimonovi Sečkárovi, ktorý obhajoval minuloročný titul z mladšej kategórie.
Šimon po celú sezónu ukazoval, že patrí vo svojej kategórii
8 – 9-ročných chlapcov k špičke a nebolo tomu inak ani te-

raz, keď postupne zdolával svojich súperov vo vyraďovacích
kolách a premožiteľa nakoniec nenašiel ani vo finále. Šimon
sa druhý rok po sebe stal majstrom Slovenska v súborných
cvičeniach kata.

Šimon Sečkár sa stal najúspešnejším
pretekárom majstrovstiev
V disciplíne športový zápas kumite sa Žiarčanom taktiež
darilo. Pre naše najmenšie pretekárky to boli prvé majstrovstvá republiky v ich súťažnej kariére, no na ich výkonoch to
nebolo poznať, keď sa im podarilo prebojovať na stupienky pre víťazov. V kategórii 5 – 7-ročných dievčat do 24 kg si
bronz vybojovala Bibiána Černáková. V tej istej vekovej kategórii nad 28 kg k striebru z kata pridala ešte bronz z kumite
Ivana Gahírová. V kategórii 8 – 9-ročných dievčat do 25 kg sa
na bronzový stupienok nakoniec postavila Natália Volfová a
v kategórii 8 – 9-ročných dievčat do 30 kg svoj debut oslávila
bronzom PatríciaVanková. Jediným skúseným pretekárom v
týchto vekových kategóriách bol Šimon Sečkár, ktorý sa minulý rok v kumite umiestnil na treťom mieste.Tentoraz našiel
premožiteľa až vo finále kategórie 8 – 9-ročných chlapcov do

28 kg. K zlatu z kata mu pribudlo striebro z kumite, čím sa stal
našim najúspešnejším pretekárom tohtoročných majstrovstiev.
(Dokončenie na 13 strane)

