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V tomto čísle:
JÚNOVÉ ZASADNUTIE MSZ

V stredu 25. júna sa uskutoční júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Kompletný
program rokovania prinášame na strane 2.

Mesto tento rok pokosia minimálne päťkrát

DIEŤA MÔŽETE DO ŠKÔLKY UMIESNIŤ
AJ V PRIEBEHU ROKA

O zápis dieťaťa do materskej školy prejavilo
tento rok záujem viac ako 160 rodičov. Nie všetky deti však môžu byť prijaté. Poradíme vám,
ako postupovať, ak chcete svoje dieťa do škôlky
umiestniť aj počas školského roka. Strana 3.
ŽIARSKE KULTÚRNE LETO
OTVORÍ STREET FESTIVAL

Druhé pokračovanie street festivalu Svetovo
otvorí tohtoročné kultúrne leto. V oddychovej
zóne námestia si okrem dobrej hudby vychutnáte aj gastronómiu saharských Tuarégov. Bližšie
informácie o podujatí na 4. strane.

STRANA 3

Prinášame kompletný program City festu

ŽIARSKY CHLPÁČ

Ďalší ročník podujatia o naj žiarskeho chlpáča sa uskutoční koncom júna v žiarskom parku.
Okrem súťažiacich psíkov si môžete pozrieť aj
ukážky dog dancingu či agility. Na 5. strane nájdete aj prihlášku do súťaže.

STRANA 3

VÝSTAVA výtvarných prác žiakov
výtvarného odboru
Výstavná sieň MsKC Žiar nad Hronom
Výstava potrvá do 27.6.
VSTUP VOĽNÝ!
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Dočistili svah pod prícestným krížom
Nástupom aktivačných pracovníkov sa práce
na pamiatkach a úprave ich okolia v našom
meste výrazne vylepšili. Narástol aj počet
miest, na ktorých sa zahájili obnovovacie práce
a rovnako sa zlepšila aj kvalita týchto prác.

Prícestný kríž pred odbočkou na cintorín.
Pracovníci pridelení k ochrane, očisťovaniu
a reštaurácii pamiatok vytvorili a naďalej
vytvárajú svojou zodpovednou prácou hodnoty,
ktoré občania mesta, ako aj jeho návštevníci,
budú môcť zhodnotiť vlastným postojom k nim.
„V súčasnosti sa dočistil svah pod prícestným
krížom v mieste pred odbočkou na cintorín na
trase tzv. Lovčianskej cesty,“ vysvetľuje archeológ,
Peter Mosný a pokračuje: „Táto pamiatka, ktorá
určovala približne polovicu trasy cesty medzi
Lovčou a Svätým Krížom, sa datuje do roku 1858,
a to podľa datovania nápisu vytesaného do
jeho podstavca. Počas čistiacich prác a úprave
okolia bola zo svahu odstránená hustá náletová

vegetácia (krovinatý porast) a odpady všetkého
druhu.“ K očisteniu pamiatky a jej okolia sa mesto
rozhodlo z dôvodu dlhodobého zanedbávania
jej okolia, čím sa dávala možnosť k rôznym
negatívnym aktivitám. „Napríklad od začiatku
čistenia nachádzali pracovníci v tomto priestore
časti nádob používaných na prípravu drog, tzv.
čuchacie fľaše. Pri ukončovaní prác bol objavený
vak s použitými injekčnými striekačkami, ktorý
po oznámení prevzala štátna polícia. Takisto
bolo z tohto miesta odvezených 16 plných vriec
plastových fliaš a ostatného odpadu. A očistili
sme aj samotný kamenný kríž,“ konkretizuje Peter
Mosný. Vďaka čistiacim prácam sa tak zabráni
ďalšej devastácii a morálnemu znehodnoteniu
miesta, a to zviditeľnením priestoru v okolí
pamiatky, a zároveň skultúrneniu prostredia, ktoré
je vizitkou občanov nášho mesta. „Vyzdvihnúť
chcem prácu aktivačných pracovníkov, a to
Piatrika, Laláka, Foťka a Fízika, ktorí sa na prácach
podieľali. Zároveň chcem tiež poukázať na prácu
koordinátorov aktivačných prác pri mestskom
úrade, a to Ľuboša Filipčíka a majstra Roba
Osvaldta, ktorí organizačne a zabezpečením
náradia urýchľujú a skvalitňujú postup prác
našich pracovníkov. V spolupráci s aktivačným
oddelením sa bude v blízkej dobe pokračovať vo
vyčistení okolia kaplnky pod Šibeničným vrchom,
takisto aj trasy prístupu k nej. V nadchádzajúcom
období si pripomenieme boje počas Slovenského
národného povstania v našom meste, preto svoje
práce sústredíme aj na pamiatky mesta z tohto
historického obdobia,“ dodáva na záver Peter
Mosný.
(r)

Testovanie deviatakov dopadlo horšie ako vlani
Testovanie písalo v polovici marca viac ako
42-tisíc deviatkov v 1448 základných školách.
Lepšie dopadli školáci v mestách nad 15-tisíc
obyvateľov.
Testovanie bolo už tradične zo slovenského
jazyka a z matematiky. Počet žiakov, ktorí dosiahli
z matematiky aj slovenčiny 90 percent, oproti
minulému roku klesol. Vlani ich bolo 2779, tento
rok iba 1740. Podľa výsledkov, ktoré zverejnilo
ministerstvo školstva, už druhý rok mala najviac
žiakov s takýmto výsledkom Základná škola
Okružná v Michalovciach. V oboch testovaných
predmetoch sa pritom darilo viac deviatakom
z veľkých škôl. V oboch predmetoch dopadli lepšie
cirkevné ako štátne a súkromné školy. V testovaní
sa o niečo viac darilo dievčatám ako chlapcom.
Matematiku napísali tento rok deviataci
priemerne na 54,67 percenta, vlani to bolo
60 percent. Priemerný výsledok zo slovenského
jazyka bol tento rok na úrovni 62 percent, minulý
rok to bolo 67,51 percenta.
Žiakom sa viac darilo v úlohách na čítanie
s porozumením, ako v jazykovej zložke a literatúre.
Zo žiarskych škôl dopadli najlepšie v testovaní
deviataci zo Základnej školy s Materskou školou

Štefana Moysea. Slovenský jazyk napísali na
68,5 percenta a matematiku na 66,3 percenta.
Druhý najlepší výsledok dosiahli žiaci zo Základnej
školy na Jilemnického ulici. Slovenčinu napísali
na 61,3 percenta a matematiku na 55,4 percenta.
Deviataci zo Základnej školy na Ulici Dr. Janského
zvládli lepšie slovenský jazyk, ktorý napísali
na 54 percent a matematiku na 46 percent.
Aj v Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika
dopadlo testovanie lepšie zo slovenského
jazyka. Žiaci v ňom obstáli na 51,2 percenta, kým
v matematike to bolo 47,4 percenta. Zo škôl, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sa teda
najviac darilo „Štvorke“. „Testovania sa v tomto
školskom roku zúčastnilo 38 žiakov deviateho
ročníka, z toho päť žiakov bolo so zdravotným
znevýhodnením,“ informuje zástupkyňa pre II.
stupeň na „Štvorke“, Soňa Haštová a dodáva: „Keď
to porovnáme s minulým rokom, zo základných
škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto, žiaci našej
školy opäť napísali Testovanie 9 najlepšie. Veľmi
sa z toho tešíme a ďakujeme všetkým učiteľom,
rodičom a zriaďovateľovi za dôveru.“
(li)
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Pozvánka na júnové
zasadnutie MsZ
V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam
zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom na deň 25. júna 2014
(t. j. streda) o 9.00 hodine do Zasadačky
Mestského kultúrneho centra v Žiari
nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta,
a. )III. Zmena rozpočtu,
b.) Zvýšenie základného imania obchodnej
spoločnosti TS Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
4. Správa z vykonaných kontrol HKM.
5. Vyhlásenie výberového konania HKM mesta
ZH.
6. Informácia o projektoch.
7.Informácia o programe odpadového
hospodárstva mesta.
8. Správa o činnosti Mestského športového
klubu ZH za rok 2013.
9. Informácia o Národnom projekte terénna
sociálna práca v obciach.
10. VZN o zhromažďovaní obyvateľov mesta
ZH.
11. VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2007
o povolení zvláštneho užívania ciest.
12. VZN, ktorým sa mení VZN č. 11/2011 –
Zásady hospodárenia s majetkom mesta.
13.Etický kódex voleného predstaviteľa
samosprávy.
14. VZN o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a o číslovaní stavieb.
15. Zmluva o vykonávaní niektorých úloh MsP
na území obce Ladomerská Vieska.
16. Určenie a zverejnenie volebných obvodov
a počtu poslancov MsZ.
17. TS spol. s r. o. – Správa o výsledku
hospodárenia za rok 2013
18. Interpelácia poslancov.
19. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
20. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta
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S novou kosačkou už kosenie v meste nebude meškať
O údržbu zelene a kosenie priestranstiev
v meste sa už roky stará mestská eseročka
Technických služieb. Tento rok by sa malo
mesto kosiť minimálne päťkrát.
Kosenie v meste má svoj systém, ktorý je však
v neustálom vývoji. „Väčšina zmien vychádza
najmä z pripomienok a podnetov občanov,“
vysvetľuje Igor Rozenberg, riaditeľ spoločnosti
a dodáva: „Tento rok predpokladáme minimálne
päť kosieb. Miesto začiatku a konca pritom nie je
stanovený. Kým napríklad prvá kosba v tomto roku
začala na „Hviezdoške“ a skončila na Etape, tak
druhá kosba skončila v starej časti mesta.“ V meste
sú však aj priestranstvá, ktoré sa kosia častejšie.
Takými sú napríklad Park Štefana Moysesa a Ulica
SNP. „Park nemá stanovený presný počet kosieb.
V týchto dňoch je pokosený už trikrát a v závislosti
od počasia predpokladám, že to bude za túto
sezónu minimálne osem kosieb,“ konkretizuje
ďalej Igor Rozenberg.
Na kosenie a odvážanie pokosenej trávy majú
technické služby niekoľko strojov. „Najdôležitejšie
sú tri malotraktorové kosačky. Používame tiež
takzvané vyžínače a techniku na prepravu osôb
a odvoz pokosenej trávy. Zámerne nehovorím

o nakladaní trávy, pretože to prevažne robia
malotraktorové kosačky, ktoré dokážu vyklopiť
pokosenú trávu takmer do výšky dvoch metrov,“
podotýka riaditeľ spoločnosti. Počet pracovníkov,
ktorí sa podieľajú na kosbe, je variabilný a závisí od
predpokladaného množstva práce. „Na pracovnej
smene je to približne desať pracovníkov.
Brigádnikov v pravom zmysle zatiaľ nemáme.
Na tomto úseku ale zamestnávame sezónnych
pracovníkov.“

Poslaním je robiť mesto krajším
K už spomenutým strojom pribudla pred
niekoľkými dňami nová malotraktorová kosačka
značky John Deere. Spoločnosť ju vysúťažila
za cenu 14 100 eur. „Tri a pol týždňa sme kosili
prakticky len s jednou funkčnou kosačkou, čo
spôsobilo dve veci – neželateľné meškanie kosenia
v porovnaní s plánom a investíciu vo výške takmer
3-tisíc eur, ktoré sme od začiatku roka zaplatili
na opravách externému dodávateľovi. Novú
malotraktorovú kosačku sme kúpili na leasing,
pričom ju budeme splácať mesačne po dobu
48 mesiacov,“ hovorí o potrebných investíciách
Rozenberg a na záver dodáva: „Kosenie je činnosť,

ktorá nikdy nie je ideálna, a tak k nej musíme aj
pristupovať. Našu prácu ovplyvňuje počasie, ktoré
je v poslednom čase nepredvídateľné. Má čo do
toho povedať svoje aj technika, ľudský faktor a,
samozrejme, aj organizácia práce. Tieto tri faktory
sú v našich rukách a považujem ich pri tejto
práci za rozhodujúce. Našim poslaním je robiť
mesto krajším. Pokosené mesto je totiž dôležitou
súčasťou pri napĺňaní tohto poslania.“
(li)

Do škôlky prijmú deti aj v priebehu školského roka
V dňoch od 1. do 31. marca sa v Materskej
škole v Žiari nad Hronom a jej elokovaných
pracoviskách uskutočnil zápis detí. Vedenie
materskej školy prijalo viac ako 160 žiadostí.
Niekoľko žiadostí o umiestnenie dieťaťa do
materskej školy bolo doručených aj po marcovom
termíne. „Koncom mája sme vydali rozhodnutia
o odklade povinnej školskej dochádzky
v základných školách,“ informuje Martina Šimková,
riaditeľka žiarskej Materskej školy a spresňuje:
„Spolu sme prijali 164 žiadostí detí od 2 do 6 rokov.
Z tohto počtu sme neprijali 23 detí vo veku dvoch
rokov, ktoré mali na žiadosti uvedený termín
nástupu do materskej školy iný ako september

2014, alebo k tomuto dátumu nedovŕšili vek
dvoch rokov a tým nesplnili podmienku prijatia do
materskej školy.“ Rodičia detí, ktoré do školského
zariadenia neprijali, si však môžu podať novú
žiadosť, a to pred nástupom dieťaťa do škôlky.
„Odporúčame mesiac vopred a v prípade voľného
miesta v ktoromkoľvek z našich zariadení budú
prijaté v priebehu školského roka,“ vysvetľuje
ďalej Martina Šimková.

O Futbalovú školičku
prejavilo záujem 17 detí
Vedenie materskej školy spúšťa v nasledujúcom
školskom roku nový projekt Futbalovej školičky

v spolupráci s FK Pohronie. „Projekt je zameraný
na všeobecný pohybový rozvoj detí so získaním
základných herných a futbalových zručností .
Do tejto triedy je prihlásených 17 detí a bude
sa realizovať v elokovanom pracovisku na Ulici
A. Kmeťa 11,“ konkretizuje riaditeľka žiarskych
škôlok a dodáva: „Naďalej sa tiež pokračuje
v realizácii projektu Aleš. Otvorenie ďalšej triedy
plánujeme v školskom roku 2015/2016. Deti so
špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
sú integrované do bežných tried materskej školy
a špeciálne triedy pre deti s rôznym druhom
postihnutia v Žiari nad Hronom nemáme".
(li)

City fest s legendami slovenskej hudobnej scény
Prinášame kompletný program hudobného festivalu
Tohtoročný City fest sa uskutoční v sobotu 9.
augusta už tradične v Parku Štefana Moysesa.
Zavítajú naň najväčšie slovenské skupiny.
O pripravovanom tohtoročnom obľúbenom
hudobnom festivale sme sa porozprávali
s producentom žiarskeho Mestského kultúrneho
centra, Jankom Kulichom.
Tento rok sa uskutoční už 9. ročník City festu.
Aké zmeny oproti predchádzajúcim ročníkom
čakajú návštevníkov tohto podujatia?
City fest je etablovaný festival a žiadne veľké
zmeny ho nečakajú, pretože je to jasný model
akéhosi mestského dňa, ktorého cieľom je priniesť
kvalitnú hudbu, zábavu a populárne osobnosti
Žiarčanom. Určite však každoročne zlepšujeme
celkovú organizáciu a zabezpečenie festivalu a
chceme tak aj pokračovať a pri tomto ročníku
sa pokúsiť urýchliť samotný predaj vstupeniek,
náramkovanie divákov a ich vstup do parku.
Už tretí rok bude na podujatí zavedené
aj symbolické vstupné. Koľko bude stáť?

Budú mať návštevníci, ktorí si vstupenky
zakúpia v predpredaji, nejaké výhody oproti
návštevníkom platiacim priamo v deň konania
podujatia?
Vstupné na festival bude 3 eurá, pričom držitelia
Karty Žiarčana zaplatia len 2 eurá. Predpredaj
vstupeniek nebude zvýhodnený zľavou zo
vstupného, pretože nižšie sa so vstupným ísť
naozaj nedá, ale výhodou bude, že so zakúpenou
vstupenkou sa návštevník dostane do parku
rýchlejšie, bez čakania v rade na lístok.
Na čo všetko sa môžu návštevníci festivalu
tešiť tento rok? Ktorí hudobní hostia k nám
tento rok zavítajú?
Hlavnou atrakciou City festu je určite samotný
program, ktorý bude tento rok nabitý komerčnými
hviezdami, ale aj hudobnými osobnosťami. Sme
radi, že po rokoch vyjednávania sme našli dohodu
s momentálne najúspešnejšou slovenskou
poprock skupinou Desmod, premiérovo k nám
zavíta aj Iné Kafe či toľko žiadaný Polemic.
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Každoročnou záležitosťou v dramaturgii je tiež
hip hop, rap, r´n´b, a tak sme na tento ročník
pozvali na otvorenie festivalu speváčku Dominiku
Mirgovú a rapperov Bacila a Rakbyho. Nezabudli
sme ani na fanúšikov ethna, world music, keď sa
v programe predstaví unikátna formácia Spod
Budína, ktorá divákov roztancuje „ľudovkami“ v
moderných rockovejších podobách. Na City fest
príde aj skupina Modus s posilami v podobe Jana
Baláža a Laca Lučeniča. Tradíciou sa tiež stal hosť
z metalovej scény a tu sme opäť dali na žiarskeho
diváka, ktorý si vyžiadal jednu z top legiend
metalu – skupinu Citrón. Tá svojim koncertom
celý festival zakončí. Samozrejmosťou pre City
fest sú vystúpenia najlepších domácich skupín,
a tak v programe nebude chýbať žiarska Banda
Americano a skupina Sitňan, ktorá pokrstí dlho
očakávané nové CD. Čo sa týka sprievodných
podujatí, určite nebudú chýbať nafukovacie
atrakcie pre najmenších či množstvo stánkov
s občerstvením.
(li)
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Bronzové Wanted decká

TŠ Wanted.
Koncom mája sa v Senci uskutočnila
celoslovenská tanečná súťaž Senecká dúha.
Skvelé umiestnenie na nej dosiahli aj žiarski
tanečníci.
Tanečné skupiny zo všetkých kútov Slovenska sa zišli

na celoslovenskej tanečnej súťaži v Senci, ktorá niesla
názov Senecká dúha. Rôzne tanečné štýly a vekové
kategórie naplnili Mestské kultúrne stredisko, kde
sa konal dvojdňový tanečný maratón. Mesto Žiar
nad Hronom reprezentovala Tanečná škola Wanted.
„V kategórii juniori si s hip hop choreografiou, ktorej
sme dali názov V mojej hlave, vytancovali naši
Wanted magic zo Žiaru nad Hronom vynikajúce
3. miesto,“ neskrýva nadšenie zriaďovateľ a lektor
tanečnej školy Wanted, Štefan Chlebo a dodáva:
„Konkurencia je na súťaži takéhoto formátu silná,
preto sa veľmi tešíme a verím, že aj tanečníkov to
dostatočne povzbudilo a namotivovalo. Nakoľko
tréningy sú veľakrát namáhavé, často si deti odo mňa
vypočujú kritiku, ale tá k tomu patrí, ak sa chceme
posúvať vyššie. Som rád, že moje decká majú stále
chuť na sebe pracovať, zlepšovať sa, a hlavne robiť
vo svojom voľnom čase niečo zmysluplné.“
(r)

Street festival Svetovo otvorí žiarske kultúrne leto
V piatok 27. júna sa na Námestí Matice slovenskej
uskutoční druhé pokračovanie street festivalu
Svetovo, ktoré otvorí žiarske kultúrne leto.
Cieľom jedinečného podujatia je priniesť chuť sveta,
odlišnej kultúry, folklóru a zvykov. „Tentokrát sa
program presunie do zelenej, tzv. oddychovej zóny,“
hovorí producent žiarskeho Mestského kultúrneho
centra, Janko Kulich a dodáva: „Hrať aj sedieť sa
bude priamo na trávniku len tak, bez ozvučenia
a unplugged. Účinkujúci prídu z rôznych kútov
sveta, ako napr. Japonsko, Maroko, Poľsko či Afrika.
Nepôjde len o klasické vystúpenia, ale diváci budú
môcť ochutnať gastronómiu saharských Tuarégov,
zafajčiť si vodnú fajku, naučia sa viazať turbany, hrať
na bubnoch, tancovať a spievať.“

Program na street festivale bude prebiehať voľne
od 16.00 do 20.00 hodiny a zakončí ho vystúpenie
žiarskeho folklórneho súboru Hron.
(li)

Mladí výtvarníci sa venujú téme drogových závislostí
Výchova mladej generácie pre život je bez
etickej, estetickej a umeleckej výchovy nemožná.
V tomto zmysle má výchova mladej generácie
v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej
– Parákovej nezastupiteľné miesto aj v našom
meste.
Žiarska ZUŠ-ka v štyroch umeleckých odboroch
umelecky formuje svojich žiakov už viac ako
polstoročie. V septembri tohto roku oslávi škola
už svoje 55. výročie. Výtvarný odbor bol založený
v roku 1968 ako tretí odbor školy. V tomto školskom
roku odbor navštevuje 109 žiakov. Výtvarné práce
žiakov sa pravidelne každoročne prezentujú formou
verejných výstav, na ktorých sú vystavené aj práce
absolventov končiacich štúdium. Medzi výrazné
talenty tohtoročných absolventov patrí Marcel
Juriga, Petra Vidová, Katarína Mlčeková, Diana
Šarinová a Daniela Štefaňáková.
Výstava vo Výstavnej sieni MsKC je svojím
obsahom špecifická. Prezentuje práce žiakov
k spoločensky závažnej téme – problematike
drogovej závislosti. Túto tému sme so žiakmi
spracovali formou priestorovej inštalácie troch
figurín – ľudských postáv v životnej veľkosti. Traja
feťáci symbolizujú deštruktívny vplyv drogových
závislostí na ľudskú osobnosť. Súčasťou výstavy
sú aj práce z triedy hendikepovaných žiakov, ktorá
vznikla ako experiment – dať šancu pre výtvarnú
sebarealizáciu deťom so zdravotným postihnutím.

Šesť žiakov tejto triedy úspešne končí tento školský
rok osemročné štúdium na prvom stupni ZUŠ.
Skúsenosti z vyučovania potvrdzujú, že výtvarné
aktivity významne prospievajú pre celkový vývoj
hendikepovaných detí, ale hlavne vytvárajú
u detí pocit sebaistoty, sebadôvery vo vlastné
sily a schopnosti. Sprístupnená výstava zahŕňa aj
práce žiakov z detašovanej výtvarnej triedy pri ZŠ
Janova Lehota. Šesť žiakov tejto triedy patrí medzi
najšikovnejších v rámci výtvarného odboru, zvlášť
možno hovoriť o talente v prípade Zuzky Lehotskej
a Aniky Dubovskej.
Vystavené práce prezentujú celú škálu výtvarných
techník i námetov, ktorým sa v súčasnosti venujeme.
Sú to kresby, maľby, grafiky a priestorové práce
z papiera a dreva. Práce vznikli pod vedením
troch pedagógov: A. Jánošku, J. Meliškovej a T.
Brezányovej.
Andrej Jánoška, vedúci VO ZUŠ

Traja feťáci.
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Našli ste doma staré koruny?
Nepanikárte, vymeňte ich za eurá

Možno aj vaši starší príbuzní patria k tým, ktorí
nedôverujú bankám a svoje úspory či dôchodky
si odkladajú u seba doma. Čo však v prípade, že
na takto odložené peniaze zabudli a namiesto
eur majú doma uložené koruny? Poradíme vám.
„Nedávno nám umrel náš 91-ročný otec,“ začal vo
svojom rozprávaní náš čitateľ Ivan a pokračoval: „Pri
vypratávaní jeho bytu sme v starom sekretári našli
obálku, v ktorej boli odložené peniaze. Nie však eurá,
ale ešte koruny. A to nie malá suma. Náš starý otec si
takto odložil až 200-tisíc korún, čo je viac ako 6 600
eur. Netušíme, čo teraz máme so starými korunami
robiť, či nám ich vôbec niekde vymenia, alebo ich
už môžeme rovno spáliť na dvore?“ Pán Ivan určite
nie je jediný, komu sa podarilo nájsť po svojich
nebohých príbuzných finančnú hotovosť ešte
v starej mene. Nie je však dôvod na paniku, koruny je
ešte stále možné vymeniť za eurá. „Národná banka
Slovenska vymieňa slovenské bankovky a slovenské
pamätné mince bez časového obmedzenia, bez
poplatku a prepočítané konverzným kurzom 1 euro
= 30,126 slovenských korún,“ informovala hovorkyňa
Národnej banky Slovenska, Martina Solčányiová.
V prípade, že po svojich príbuzných, prípadne aj
vo svojej domácnosti nájdete slovenské koruny
v minciach, máte však smolu: „Slovenské obehové
mince už Národná banka Slovenska nevymieňa,“
dodala Martina Solčányiová.
(li)

Tretia grantová výzva Nadácie Granvia
je určená projektom z celého Slovenska
Nadácia Granvia vyhlásila grantovú
výzvu na rok 2014. V poradí tretia
výzva podobne ako v minulosti
podporí projekty v oblasti sociálnej
inklúzie a posilnenia solidarity
v spoločnosti. Po prvýkrát je však
výzva určená organizáciám z celého Slovenska.
Nadácia Granvia aj v roku 2014 podporí organizácie
spĺňajúce podmienky grantovej výzvy finančnou
čiastkou do výšky 15-tisíc eur na projekt. ,,Od roku
2012 sme sumou takmer 150-tisíc eur podporili
13 projektov, ktoré spája úsilie integrovať do
komunity ľudí, ako sú dlhodobo nezamestnaní
alebo ľudia s fyzickým či mentálnym postihnutím.
Práve oni si často svoje uplatnenie na trhu práce
a v každodennom živote hľadajú ťažšie. Veríme,
že aj ďalšími grantmi, ktoré podporia dlhodobé
projekty ako nadácia začneme písať novú kapitolu
v ich živote,‘‘ povedal riaditeľ Nadácie Granvia, Eric
Genêtre.
Tretia grantová výzva Nadácie Granvia je
zverejnená na webstránke www.nadacia-granvia.
sk. Organizácie spĺňajúce podmienky môžu svoje
vyplnené žiadosti posielať do 14. júla 2014.
Výsledky grantového kola zverejní Nadácia Granvia
30. septembra 2014.
(r)
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Čitateľský maratón
Mestská knižnica Michala Chrásteka sa rozhodla
pokračovať v tradícii a zapojila sa do 7. ročníka
najpočetnejšieho
detského
čitateľského
maratónu Čítajme si.
Projekt Čítajme si vznikol v roku 2008 a jeho
organizátorom je Linka detskej istoty pri SV
UNICEF. Cieľom je vzbudiť u čo najväčšieho počtu
detí záujem o čítanie. Vo štvrtok 5. júna od 9.00
do 15.00 hodiny simultánne po celom Slovensku
čítali deti knižky. Šesťhodinový maratón v žiarskej
knižnici odštartoval hovorca mesta, Martin Baláž,

Adoptujte si psíka z útulku

prečítaním vtipnej ukážky. Každý zapojený čitateľ
prečítal jednu stranu z určenej knižky a zapísal sa
do Registračného formulára. Čítania sa zúčastnilo 65
detí. Všetci mali veľkú radosť nielen zo samotného
čítania, ale aj z prekonávania rekordu. Ten bol
v 7. ročníku opäť prekonaný, pretože čítalo
37 064 detí, čo je o 743 viac ako minulý rok. Mestská
knižnica ďakuje učiteľkám, ale najmä deťom
z I. a II. ZŠ. Aj vďaka nim bol čitateľský maratón opäť
úspešný.
Božena Kaššová

Na Dni tanca súťažilo viac ako tristo tanečníkov
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom v spolupráci s MsKC Žiar nad
Hronom a pod záštitou MK SR zorganizovali vo
štvrtok 15. mája 10. ročník krajskej súťažnej
prehliadky moderného a módneho tanca
amatérskych tanečných skupín Deň tanca.
Tohtoročnej prehliadky sa zúčastnilo 20 tanečných
kolektívov, 305 tanečníkov so 46 choreografiami z
celého Banskobystrického kraja. Talentované deti
roztancovali naozaj všetkých prítomných, vrátane
odbornej poroty. Porota to mala veľmi ťažké,
keďže všetky choreografie boli na vysokej úrovni.
Tí najlepší, ktorí získali nomináciu na celoslovenskú
súťaž Senecká dúha, sú: TS Universal Fiľakovo, ZUŠ
Modrý Kameň, CVČ Iuvenes Fiľakovo, Wanted baby
Lučenec, B-boy Bios Žiar nad Hronom, CVČ Iuvenes
Fiľakovo, CVČ Relax Rimavská Sobota, TS Cvičky
Veľký Krtíš, TS Applause CVČ Banská Štiavnica, ZUŠ
J. L. Bellu Kremnica, ZUŠ S. Stračinu Detva, ZUŠ Zity
Strnadovej-Parákovej Žiar nad Hronom a SZUS Quo

5

SPRAVODAJSTVO

vadis Zvolen.
Každý tanečník, aj ten najlepší, bol na začiatku len
amatér. K tomu, aby sa stal profesionálom, musel
prejsť dlhú a náročnú cestu. Veríme, že aj amatérski
tanečníci, ktorí sa zúčastňujú takýchto súťaží,
zvládnu prejsť tú cestu a dajú do tanca aj kus svojho
srdca. Všetkým im prajeme veľa úspechov a veríme,
že sa spolu stretneme aj na ďalších ročníkoch Dňa
tanca.
Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, vďaka
ktorým sme mohli oceniť všetkých súťažiacich.
Mgr. Judita Frantová

Poslednú júnovú sobotu sa v Parku Štefana
Moysesa uskutoční 3. ročník súťažnej výstavy
psíkov o naj žiarskeho chlpáča. Ak túžite aj vy
po psíkovi, zo žiarskeho útulku si ho môžete
adoptovať priamo na výstave.
Výťažok z akcie a dobrovoľnej zbierky bude použitý
na pomoc žiarskemu útulku.„Počas celého dňa budú
môcť návštevníci podujatia finančne aj materiálne
prispieť na chod nášho útulku. Za vyzbierané
peniaze nakúpime pre psíkov granule, maškrty,
pelechy, vôdzky či obojky,“ informuje Martina
Vrtáková z OZ Strážni anjeli. V prípade, že uvažujete
o tom, že si adoptujete psíka práve z útulku, môžete
tak urobiť priamo na mieste.
Okrem samotnej súťaže pre psíkov budú
návštevníkom k dispozícii aj stánky s občerstvením
a tešiť sa môžete aj na sprievodné podujatia,
vystúpenia hostí a rôzne atrakcie pre malých
i veľkých. Počas podujatia sa uskutočnia aj ukážky
agility s Adrianou Volfovou a ukážky dog dancing,
ktoré predvedie ex-útulkáč Čiko. Organizátormi
podujatia sú žiarske Mestské kultúrne centrum a OZ
Strážni anjeli. Začiatok podujatia je naplánovaný na
10-tu hodinu.
(li)

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

noviny.ziar.sk
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Aká si mi krásna

Seniori - optimisti.
Slovami tejto krásnej hymnickej slovenskej
piesne sa niesla atmosféra v Poltári, kde sa v minulých dňoch konala Krajská prehliadka seniorských speváckych súborov. Na prehliadku sa
prihlásilo 16 seniorských speváckych súborov z
takmer všetkých okresov nášho kraja.
Okres Žiar nad Hronom a naše mesto reprezentovala spevácka skupina Seniori – optimisti. Už od
rána sa schádzali speváci seniori s divákmi zo svojich
okresov, aby dôstojne reprezentovali svoje mestá či
obce. Bolo sa na čo pozerať a ešte viac počúvať. Nie
nadarmo sa hovorí, že hudba sprevádza človeka od
narodenia až po smrť. Jedna zo slovenských piesní
začína slovami: Spievaj že si, spievaj, spevavé stvorenie, veď je spev najbližšie tvoje potešenie. Pieseň
otvára srdcia, spája ľudí bez ohľadu na národnosť,
vyznanie a farbu pleti. V minulosti mamičky uspávali
dieťa krásnymi piesňami, ktoré sa naučili od svojich
mám, piesňou tíšili bolesť. Seniori takto vychovávali

svoje deti a dnes svoju lásku a piesne venujú svojim
vnúčatám. Piesne, ktoré odzneli v Poltári, boli hymnické, piesne veselé, smutné, oslavujúce život, lásku,
piesne, ktoré zmierňujú bolesť a utrpenie. Seniori
dokázali, že spev, ktorí dostali do vienka, a to čo ich
naučili mamky s radosťou, a najmä s hrdosťou šíria
ďalej.

Medzi súbormi vynikali
aj žiarski Seniori - optimisti
V sále sa stretlo 350 nadšencov spevu. Prítomní diváci sa zhodli v jednom – všetky seniorské súbory
si zaslúžia naše poďakovanie a úctu za to, že šíria
slovenskú pieseň vo svojom blízkom i ďalekom
okolí. Víťazom sú všetky súbory, ale nad ostatnými
vynikali dva súbory. Prevažne mužmi obsadený
súbor z Brezna a súbor Seniori – optimisti zo Žiaru
nad Hronom. Keď Žiarčania pustili piesne zo svojho

repertoáru Dobytie raja, Mama to vie a Halelujja,
všetci diváci v sále povstali a dlhotrvajúcim potleskom dali na vedomie všetkým prítomným, aj členom
súborov nášho kraja, kto získal najväčšie body
u nich a kto bol najlepší. Náš súbor si už niekoľko
rokov udržuje tie najvyššie miesta v rámci Banskobystrického kraja, reprezentuje nás na celoslovenských prehliadkach súborov seniorov, ale aj v našom
blízkom a ďalekom okolí vystupuje už tradične pri
spomienkových stretnutiach, ktoré sú spojené s oslobodením mesta, ukončenia vojny a SNP. Súbor
je pravidelným hosťom na Kališti na Stretnutí generácií z príležitosti spomienkového zhromaždenia
na vypálenie tejto obce fašistami. V rámci ekumenických pobožností podľa požiadaviek duchovných
spievajú i nábožné piesne.
Diváci a všetci účinkujúci mohli aspoň tento všedný
deň poznať čaro a hĺbku umenia hudby a spevu.
Vďaka všetkým členom súborov za šírenie tradície
našich predkov, veď ako sa hovorí: „Národ, ktorý
nepozná svoju minulosť, nemá ani budúcnosť“
a ľudová pieseň patrí k tomu najkrajšiemu, čo sa nám
zachovalo z minulosti ľudu a čo nám hovorí o jeho
živote v predchádzajúcich storočiach. Prehliadku organizovala Krajská organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v spolupráci s okresnou organizáciou JDS
v Poltári.
Jaroslav Bulko

Žiar nad Hronom navštívi výstava relikvií tibetských majstrov
Tak ako si v dnešnom globalizovanom svete
máme možnosť vybrať dovolenkovú destináciu
takmer kdekoľvek na svete, tak sa nám v živote
ponúka aj široké množstvo najrôznejších svetonázorov. Nežijeme prísne uzavretí a oddelení
ani teritoriálne, ani myšlienkovo.
Západný človek sa dnes omnoho viac ako predtým
zaujíma o východné filozofie. Jednotlivci majú
možnosť dostať sa do kontaktu s celým spektrom východných náhľadov nezávisle od toho,
či ich k tomu podnieti číra zvedavosť, alebo hlbšie
duchovné pohnútky. Pozrime sa bližšie na jeden
z východných smerov, pre ktorý sme prevzali pomenovanie budhizmus.
Čím môže byť zaujímavý pre moderného západného
človeka? Pre mladých ľudí je to napríklad kultúrna
odlišnosť – spoločnosť ich tlačí k individualizmu,
často preto majú sklony hľadať niečo, čo ich odlišuje
od ostatných a pomôže im pri vlastnej sebaidentifikácii. Starší majú často iný pohľad. Vnímajú budhizmus ako niečo cudzie. Žijeme predsa v krajine, ktorú
stovky rokov formoval kresťanský svetonázor, tak
aký zmysel má venovať sa čomusi tak vzdialenému?
Nazrime však predsa len trošku hlbšie. Pokúsme
sa zistiť či a ako nám to, čo sa označuje budhizmom vôbec môže byť v živote nápomocné. Budhizmus je vnímaný ako štvrté najväčšie svetové
náboženstvo. Je to jeden z prvých a najväčších omylov. Má síce svoje náboženské prejavy, no vo svojej
podstate sa omnoho viac podobá modernej vede.
Najvyšší budhistickí lámovia (učitelia) nabádajú
k spochybňovaniu všetkých tvrdení s cieľom ich
preskúmania. Dokonca samotný Buddha Šákjamuni
učil svojich žiakov, aby neverili jeho myšlienkam
len preto, že je Buddha, ale aby sami skúmali, či
tieto majú oporu v realite. Buddhovo učenie je
tak do dnešných dní podrobované skúmaniu cez

skúsenosti jeho nasledovníkov, čo dáva týmto
myšlienkam, rovnako ako praktikujúcim jednotlivcom, obrovskú silu. Jeho svätosť Dalajláma,
duchovný vodca Tibetu, povedal, že ak moderná
veda preukáže v budhizme akýkoľvek omyl, budhizmus sa bude musieť zmeniť. Dogmy ako súhrn
vykonštruovaných nemenných právd tu jednoducho nemajú opodstatnenie.

Stretnutie s relikviami nám
pomôžu dosiahnuť šťastie
Takýto prístup nás okrem iného privádza k poznaniu, že všetko v živote je veľmi relatívne. Dokazuje to aj klasický príklad s poloprázdnym, resp.
poloplným pohárom. Ako nám však napríklad poznanie relatívnosti všetkých javov môže pomôcť v
praktickom živote? Ak ho dokážeme zrealizovať (t.j.
preniesť z myšlienkovej úrovne na úroveň skúsenosti), jednoducho sa v živote upokojíme. Pretože
budeme vedieť, dokonca cítiť, že nič nie je také zlé
ako to na prvý pohľad vyzerá. Ak niekto trebárs
stratí svoju poctivo zarobenú mesačnú výplatu, je
to takmer tragédia. Možno sa však namiesto trýznenia otázkou „Prečo práve ja?“ pustí do práce dvakrát
tak usilovne, aby stratu dokázal nahradiť. Ak ho
následne v dôsledku zvýšeného pracovného výkonu
povýšia, či dokonca mu zdvihnú plat, bude tú istú
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situáciu (stratu peňazí) vnímať ako to najlepšie, čo sa
mu mohlo stať. Východní majstri vedia, že existuje
iba to, čo máme vo svojom vedomí. Ak teda máme
myseľ preplnenú hnevom alebo obavami a nič s tým
nerobíme, je úplne logické, že obdobne budeme žiť
celý svoj život. Ak sme naopak pokojní a láskyplní,
tieto kvality sa opäť odrazia aj v našom živote. Starí
východní majstri – nasledovníci Buddhovho učenia
– hľadali to isté, čo hľadáme počas nášho života aj
my – šťastie. A keďže vedeli, že základom všetkého
je myseľ, hľadali ho práve tam. Celé svoje životy
zasvätili skúmaniu toho, ako vlastne funguje ľudská
myseľ. Svojím poznaním vytvorili systém náuk, ktorý
by sme dnes pokojne mohli nazvať dokonalou psychológiou – oni totiž presne vedeli, čo sa v ktorom
okamihu v mysli deje. A odtiaľ už nebolo ďaleko
k popísaniu toho, ako dosiahnuť šťastný život. Preto
je dnes budhizmus so svojim systémom náuk tak
cenený – nie pre akési náboženské atribúty, ale preto, lebo učí ako v živote dosiahnuť šťastie.
A práve viacerí starí východní (najmä tibetskí) majstri
navštívia v dňoch 6. a 7. septembra 2014 Mestské
kultúrne centrum v Žiari nad Hronom. Pochopiteľne,
už nie vo svojich fyzických telách, ale v podobe
relikvií, ktoré po sebe zanechali. Budeme mať dokonca možnosť pobudnúť v jednom priestore so
samotným historickým Buddhom Šákjamunim,
keďže jedna relikvia pochádza priamo z jeho tela.
Je mimoriadne dôležité si pritom uvedomiť, že títo
majstri mysle nielenže popísali, ako dosiahnuť dokonalé šťastie (nirvánu), oni toto dokonalé šťastie aj
zrealizovali. A práve preto je stretnutie s týmito osvietenými energiami také mimoriadne vzácne. Môžu
nám pomôcť k tomu, aby sme šťastie dosiahli aj my.
Sme predsa takými istými ľuďmi ako bol vo svojej
dobe aj Buddha Šákjamuni a jeho nasledovníci.(ms)
(Pokračovanie bude v 15. čísle, ktoré vyjde 29. júla.)
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA

Hľadám domov

Planetárium deťom – Martin a hviezda
Rozprávka a program pre škôlkarov. S modelmi
v UFO sále si predvedieme, ako sa pohybujú telesá
v slnečnej sústave a za priaznivého počasia sa pozriete na oblohu cez náš astronomický ďalekohľad.
Dňa 20. júna o 18.00 hod.

NEO

Ročný psík Neo je veľmi ustráchaný, v koterci
sa stále túli v rohu. Je
veľmi vyplašený a ustráchaný. Odčervený, očkovaný, čipovaný a kastrovaný.

Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program, ktorý doplní znázornenie aktuálne oblohy pomocou planetária so
sprievodným slovom lektora a pozorovanie objektov večernej oblohy astronomickou technikou za
priaznivých poveternostných podmienok. Dňa 20.
júna o 20.00 hod.

SWITCH

Switch má približne
1,5-roka. Má jemnú huňatú srsť a krásne guľaté oči. Je priateľský,
dobručký, veselý a veľmi chápavý. Odčervený, očkovaný, čipovaný
a bude kastrovaný.

Na streche sveta alebo prstom po mape do
Himalájí
Cestopisný oddychový program vás pozýva na
virtuálnu cestu do vzdialených končín v okolí najvyššieho pohoria sveta. Dňa 26. júna o 19.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

17.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
18.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
19.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
20.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
21.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
22.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
23.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
24.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
25.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
26.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
27.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
28.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
29.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
30.6. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
1.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
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

21.6. MDDr. Aleš Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
22.6. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21, Kremnica
(674 46 64)
28.6. MDDr. Vladimír Karvaš, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (0948 071 775)
29.6. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica (674
40 37)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

CYPHER

Cypher má do dvoch
rokov. Je to krásny a pokojný psík, na hrudi má
veľký kríž. Je odčervený, čipovaný, očkovaný
a bude kastrovaný.

DIABETES MELLITUS (CUKROVKA)
– DIA OKIENKO

Hlavné zásady diétnej liečby diabetikov
Racionálna výživa je základnou a neoddeliteľnou súčasťou liečby cukrovky nielen pre udržanie optimálnych hladín glykémie, ale aj telesnej
hmotnosti, krvných tukov, krvného tlaku a ďalších parametrov, ktoré ovplyvňujú prognózu
pacienta. Pomer hlavných živín na hradení
celodennej potreby energie by mal byť nasledovný: sacharidy 60-70 %, bielkoviny 15-20 %,
tuky do 30 %.
Hlavným zdrojom energie, a zároveň výlučným determinantom hladiny glykémie, sú sacharidy, ktoré obsahujú potraviny prevažne
rastlinného pôvodu a zo živočíšnych potravín
sú to len mlieko, jogurt a acidofilné mlieko. Diabetik musí ovládať, ktoré potraviny a v akom
množstve obsahujú sacharidy, aby zachoval
doporučenú dávku sacharidových jednotiek.
Jedna sacharidová jednotka (SJ) je množstvo
potraviny s obsahom 10 g sacharidov.
Diabetik dostane po stanovení druhu liečby
vzorový celodenný rozpis stravy s predpísaným
počtom sacharidových jednotiek.
ZO DIAŽIARA

Poďakovanie za finančný príspevok
V mene detí a zamestnancov Materskej školy elokovaného pracoviska na Sládkovičovej ulici,
ďakujeme spoločnosti NEMAK za finančný príspevok 1500 eur, ktorý bude použitý na rekonštrukciu sociálnych zariadení. ĎAKUJEME.

ZINA

Zina je kríženec
teriéra,
približne
dvojročná sučka malého vzrastu. Je veľmi
poslušná, priateľská,
pokojnej povahy. Po
narodení šteniatok
sa jej majitelia vzdali.
S inými psíkmi je znášanlivá. Je kastrovaná,
čipovaná a očkovaná.
PIA

Pia bola v minulosti
bojazlivá, no v útulku sa
zmenila. Je z nej akčná
a vytešená sučka, ktorá
sa snaží získať ľudskú
pozornosť. S väčšinou
psíkov je znášanlivá, je
stredného vzrastu. Je
kastrovaná, očkovaná
a 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 066 648 (prosíme,
volajte počas pracovných dní od 9.00 do
19.00 hod.).

www.utulokziar.sk
Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď, v hotovosti.

0905 602 942

noviny.ziar.sk
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám el. motor s čerpadlom na práčku Mini Romo. T: 0944 680
715
9/12

www.geodesy-service.sk

•Predám akvárium 30 x 30 x 50 + príslušenstvo. T: 0944 680 71510/12
•Predám reproduktory, sú ako nové, mám všetky druhy. T: 0910 295
897
16/12
•Predám demižón 50 l, cena: 20, 20 l, cena: 10, 10 l, cena: 8. T: 0911
479 994
26/12
•Predám mlynček na hrozno veľký. Cena: 100 €. T: 0911 479 994
27/12

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

28/12

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

29/12

•Predám LP platne. Zoznam na zavolanie. T: 0915 847 066

31/12

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

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...)

•Predám váľandy, obývaciu stenu a kuchynský stôl. Všetko lacno. T.
0944 155 922
33/12
•Predám cirkulár, 4,4 kW. T: 0944 155 922

34/12

•Predám starožitný 250-ročný sekretár. Cena dohodou. T: 0944 155
922
35/12
•Predám modelové vláčiky TT, rôzne reproduktory, zverák s prizmou, dielenský zverák a ručný lis na pomaranče. T: 0910 295 897

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME

36/12

•Predám odznaky. Lacno. T: 045/672 58 11

37/12

•Predám poľovnícku uniformu. Ako nová. T: 045/672 58 11

38/12

•Predám starší zachovalý nábytok za nízke ceny: kuchynská linka,
skrine, rozťahovací gauč, stolík a pod. Treba vidieť. T: 0908 069 240
43/12

KÚPA
•Kúpim na modelovú železnicu TT osobné vozne, vagóny, lokomotívy. T: 0910 295 897
17/12

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 4-izbový byt na Pod vŕškoch, zateplený dom, podlahy,
čiastočne prerobený. Cena: 51 000 €. T: 0910 312 171
11/12
•Predám 1-izbový byt na Ul. M. R. Štefánika, 4. poschodie. Cena dohodou. T: 045/679 07 29
12/12
•Predám alebo prenajmem obchodný priestor v Žiari na Hronom.
Vchod z ulice. Veľkosť 170 m2. T: 0915 233 347. Volať pondelok až piatok do 16.00 hod.
14/12
•Predám 2-izbový byt v ZH oproti Tescu. Voľný ihneď. Cena: 30 000
€. T: 0905 371 592
22/12
•Predám 2,5-izbový byt, 2. poschodie, OV, Pártošovej ul. v ZH, prípadne vymením za 1-izbový byt + doplatok. T: 0905 10 90 82 24/12
•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
30/12
•Predám starší rodinný dom v Trnavej Hore. Zastavaná plocha 633
m2, z toho 110 m2 dom. Cena: 27 500 €. Pri rýchlom jednaní možná
zľava. T: 0944 166 939
32/12
•Predám RD na Trnavej Hore. Tichá lokalita. Cena dohodou. T: 0944
155 922
39/12
•Predám chatu v záhradkárskej osade pri Lutilskom potoku. Chata
je murovaná, podpivničená, s podkrovím. Na chate sú plastové okná
a dvere. Cena: 29 500 €. T: 0903 222 764
40/12

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Vezmem do prenájmu garsónku. T: 0911 992 994

1/12

•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
3/12
•Prenajmem 3,5-izbový byt v ZH – Etape. Cena: 350 €/mesačne. T:
0948 477 959
20/12

AUTO MOTO
•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
2/12
•Predám motocykel scooter Adamoto 125, dvojmiestny. Cena: 500
€. T: 0911 479 994
25/12

SLUŽBY
•Poskytujem vodoinštalačné práce a opravy. T: 0903 489 995 19/12
•Máte pôžičky, dlh na nájomnom, exekúciu alebo dražbu? Pomôžeme vám s riešením. Zavolajte alebo napíšte SMS na číslo: 0904 929
213 v tvare MENO, PRIEZVISKO, PSČ, tel. číslo. Do 24 hodín vás budeme kontaktovať.
42/12

BYTY:
P277/2014:
1-izbový panelový byt v Hliníku
nad Hronom, Ulica Strojárska,
čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
17.000 EUR, výmera: 27 m2
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
P291/2014:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. A. Kmeťa, pôvodný
stav - zachovalý. Cena: 21.990
EUR, výmera: 41 m2
P220/2013:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
25.000 EUR, výmera: 48 m2
P260/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 22.500
EUR, výmera: 35 m2
P261/2014:
2-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, Ulica Sládkovičova,
čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 27.000 EUR, (pôvodná cena
30.000 EUR), výmera: 50 m2
P288/2014:
2-izbový tehlový byt s balkónom
a veľkou loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. SLádkovičova, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 34.900
EUR, výmera 52 m2
P195/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ul. Š. Moysesa, pôvodný.
Cena: 24.500 EUR, výmera 60 m2
P255/2014:
3-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný.
Nová cena: 33.000 EUR, (pôvodná
cena 35.000 EUR), výmera: 61 m2
P213/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 42.000 EUR, výmera:
72 m2
P271/2014:
3,5-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa, zre-

konštruovaný. Cena: 47.000 EUR,
výmera: 82 m2
P300/2014:
4-izbový panelový byt s loggiami
v Žiari nad Hronom, centrum mesta, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 72.000 EUR, výmera: 102 m2
DOMY:
P299/2014:
RD v Dolnej Ždani, pôvodný. Cena:
13.000 EUR, zastavaná plocha: 109
m2, výmera pozemku: 509 m2
P298/2014:
RD v Lutile, pôvodný, zachovalý.
Cena: 100.000 EUR, zastavaná
plocha: 145 m2, výmera pozemku:
830 m2
P297/2014:
RD v Dolnej Vsi, pôvodný. Cena:
18.000 EUR, zastavaná plocha: 108
m2, výmera pozemku: 403 m2
P281/2014:
RD v Trnavej Hore, časť Jalná,
pôvodný. Cena: 16.000 EUR, zastavaná plocha: 361 m2, výmera
pozemku: 1.150 m2
P276/2014:
RD v Prochote, pôvodný. Cena:
24.000 EUR, zastavaná plocha: 183
m2, výmera pozemku: 601 m2
P275/2014:
RD v Bzenici, časť Bukovina, pôvodný. Cena: 43.000 EUR, zastavaná plocha: 161 m2, výmera pozemku: 1.847 m2
P274/2014:
RD v Bartošovej Lehôtke, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000
EUR, zastavaná plocha: 201 m2,
výmera pozemku: 1.662 m2
P256/2014:
RD v Nevoľnom, zrekonštruovaný. Cena: 57.000 EUR, zastavaná
plocha: 133 m2, výmera pozemku:
520 m2
P245/2013:
RD v Dolnej Vsi, novostavba. Cena:
DOHODOU, zastavaná plocha:
110 m2,výmera pozemku: 625 m2
P238/2013:
RD - dvojgeneračný v Hliníku nad
Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 88.000 EUR, zastavaná
plochy: 326 m2, výmera pozemku:
947 m2
P237/2013:

RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín,
pôvodný. Cena: 29.990 EUR, zastavaná plocha: 111 m2, výmera
pozemku: 1922 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 58.000
EUR, (pôvodná cena 67.500 EUR),
úžitková plocha: 100 m2, výmera
pozemku: 410 m2
POZEMKY:
P294/2014:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom, určený na stavbu RD.
Cena: 71.000 EUR, výmera 1.951
m2
P002/2011:
3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty
alebo chalupy, siete na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera jedného pozemku:
800 m2
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad
Hronom (Ul. Priemyselná), siete
pri pozemku. Cena: 254.500 EUR,
výmera: 5.090 m2
P004/2011:
Stavebné pozemky v Žiari nad
Hronom (Farské lúky), určené na
priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena: 33,20 EUR/m2, výmera 77.107 m2
P126/2012:
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:
P236/2013:
Obchodný priestor – cukráreň
a cukrárenská výroba v Žiari nad
Hronom, Svätokrížske námestie,
Cena 253.000 EUR
P279/2014:
Záhradná chata (murovaná) v Hliníku nad Hronom, osada Hliníček,
kompletne zrekonštruovaná, výmera 403 m2. Cena 23.000 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
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SPOMIENKAtkov
Už nepočujeme tvoj hlas,
už neprídeš medzi nás.
Čas plynie rýchlo ako sen
a ty, mamička,
snívaš svoj večný sen.
Opustila si nás,
rana v srdci stále bolí,
zabudnúť na teba
nikdy nedovolí.
Dňa 13. júna uplynuli tri smutné roky, čo nás navždy
opustila naša milovaná mama a starká
Mária Šuleková.
S láskou spomínajú synovia s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Neúprosný osud
to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach,
smútok, prázdny domov
a spomienky nám ponechal.
Dňa 13. júna sme si
pripomenuli
2. 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.
SPOMIENKAtkov
Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré často spomíname.
Dňa 27. júna si pripomenieme
5. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustil
Mgr. Michal Humený.
Spomínajú manželka a synovia.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
SPOMIENKAtkov
Kto v srdciach žije, neumiera...
Dňa 20. mája uplynuli 2 roky od
smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil manžel, otec a dedko
Ladislav Batis.
O tichú spomienku prosia
manželka Viera, dcéra Katarína
a Oľga, vnučka Laurika.

SPOMIENKAtkov
Dni plynú ako tichej rieky prúd,
len smútok v srdci zostáva
a nedá zabudnúť.
Dňa 8. júna uplynulo 10 rokov, keď
nás navždy náhle opustil manžel,
otec, svokor, dedko, brat a švagor
Stanislav Bednár.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov
Dňa 8. júna sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia nášho syna,
manžela, brata, otca a príbuzného
Jána Šimonoviča,
ktorý nás opustil po ťažkej
chorobe vo veku 60 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišla si
spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
čo ťa milovali.
Dňa 16. júna uplynul rok a 5 mesiacov od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša drahá
Zuzana Holubová
vo veku 28 rokov.
S láskou spomína mama.

SPOMIENKAtkov
Žil som si v nádeji 19 rokov,
osud sa vplietol do mojich krokov.
Mladosť mi rozkvitla
v najkrajšom veku,
potom mi tichá smrť podala ruku.
Dňa 17. júna si pripomíname
20 rokov, čo nás navždy opustil náš
syn a brat
Jozef Pekár.
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.Rodičia a sestra.

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

Poďakovanie
Ďakujeme p. starostke Kováčovej a celému
personálu Domova sociálnych služieb Nádej
Janova Lehota, za obetavú a príkladnú starostlivosť, ktorú poskytli našej babke počas
pobytu v tomto zariadení.

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

ZATEPĽOVANIE
RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

ČINNOSŤ

SPOMIENKAtkov
Láska je v spomienke,
spomienka v žiali,
navždy je od nás preč,
ktorého sme milovali.
Dňa 25. júna uplynie 15 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Ján Pluhár.
S láskou na neho spomína manželka, synovia
s rodinami, vnúčatá a pravnúčence.

VÝSTAVBA RODINNÝCH
DOMOV NA KĽÚČ

DOPLNKOVÁ

SPOMIENKAtkov
Tak náhle odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom, rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že tvoja duša všade s nami
chodí a Pán Boh,
až príde čas,
nás znovu spojí.
Dňa 16. júna uplynulo 1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
Tomáš Holub
vo veku 30 rokov.
S láskou spomína mama.

SPOMIENKAtkov
Láska je v spomienke,
spomienka v žiali,
navždy je od nás preč,
ktorého sme milovali.
Dňa 18. júna si pripomíname
15. výročie, čo nás opustil drahý
manžel, otec, brat a švagor
Rudolf Hós.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Manželka Eva, dcéry Ruth a Denisa a ostatná rodina.

STAVEBNÁ
FIRMA

Veľa úspechov želá rodina Rajnohová.
SPOMIENKAtkov
Dňa 4. júna pred 8 rokmi vo veku 75 rokov nás
navždy opustila naša
Ing. Helena Řídká
Seidlová.
Spomeňte si, kto ste ju poznali.
Manžel MUDr. Josef Řídký.

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
( TIENIACA TECHNIKA )
email:
info@gtcslovakia.sk
mobil:
0907 889 900
0911 348 999
telefón: 048/3 818 818
web: www.gtcslovakia.sk
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Stretnutie po 50 rokoch
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 €

Takmer 50-členná skupina Slovákov sa na základe
pozvania Vladimíra Maňku, poslanca Európskeho parlamentu, zúčastnila 5-dňového zájazdu do Bruselu. Medzi
pozvanými nechýbali ani Žiarčania.
Hlavným cieľom cesty bola návšteva Európskeho parlamentu, beseda s poslancom Maňkom, zoznámenie sa so
štruktúrou EP, návšteva zasadnutia jeho poslancov a návšteva
najznámejších turistických atrakcií Bruselu. Počas návštevy
v rokovacej miestnosti bola zaplnená všetkými europoslancami, pretože sa v tej dobe schvaľovali dôležité zákony. Skupinu
tvorili členovia SZPB – speváci zo Žiaru nad Hronom, Jednoty
dôchodcov Slovenska z Banskobystrického kraja, ale aj usporiadatelia a porotcovia súťaže Štúrove pero, pomocníci a dobrovoľníci z detských a mládežníckych organizácií.
Zloženie skupiny bolo veľmi rôznorodé, od zástupcov seniorov cez strednú generáciu a študentov. Po príchode do

Posledný májový deň uplynulo 50 rokov od maturity prvých študentov SVŠ. Pri tejto
príležitosti sme zorganizovali
pomaturitné stretnutie študentov.
Chceme týmto príspevkom
vysloviť veľké poďakovanie primátori Petrovi Antalovi a ZPOZu
(Silvii Hlôškovej), ktorí pripravili
v Obradnej sieni MsKC stretnutie
prvých maturantov SVŠ, dnešného gymnázia. Podarilo sa im vtlačiť do našich očí slzy šťastia od
mu a chuť zvládnuť v pohode, spokojnosti a zdraví
dojatia, vliať do našich sŕdc veľa životného optimiz- ďalšie roky nášho života.
Bývalí študenti SVŠ

Cesta do Bruselu – návšteva Európskeho parlamentu
Bruselu sme boli ubytovaní v hoteli. Výhodou bolo, že sa hotel nachádzal v centre mesta, asi 10 minút peši od bruselskej
katedrály, ale aj hlavného námestia Grandplaze a 2 minúty
od zastávky metra. To sme využili vo svojom voľne, kde sme
si poprezerali historické pamiatky Bruselu. Najkrajšie pohľady
boli v noci, keď tieto historické budovy boli nádherne osvietené. Po príchode sme sa na druhý deň zúčastnili hlavného
programu, ktorým bola návšteva Európskeho parlamentu. Po
prednáške zamestnanca EP bola beseda s poslancom Maňkom. Po návšteve zasadacej miestnosti sme si cez slúchadlové súpravy jednanie EP k zákonom vypočuli v slovenskom
jazyku.

Čokoláda a belgická čipka ako suveníry
Veľkou atrakciou pre nás bola návšteva a prehliadka Mini
Európy.Tu majú členské štáty kópie stavieb, ktoré symbolizujú
príslušný štát. Slovenskú republiku zastupuje Modrý kostolík
z Bratislavy. Niektoré štáty majú aj viacero exponátov, niektoré aj veľkých rozmerov. Názory našej skupiny boli rôznorodé.
Niektorí boli spokojní, ale väčšina tvrdila, že Slovensko má známejšie dominanty typické pre nás, ktoré mohli byť tam vybudované. Pre väčšinu Slovákov je táto stavba neznáma. V blízkosti Mini Európy sa nachádza veľmi známa stavba zo svetovej
výstavy Expo 1958, ktorá predstavuje model atómu železa
– Atómium. Konštrukcia je to impozantná a je prístupná verejnosti a pohyblivými schodmi sa dá dostať do jednotlivých
gúľ – atómov a za jasného počasia je krásny výhľad na celý
Brusel.V dobe nášho voľna sme si obzreli a navštívili nádherné
námestie v srdci Bruselu Grandplaze. Najstaršia stavba je tam
budova radnice zo 16. storočia. Celé námestie je zapísané do
zoznamu UNESCO. Byť v Bruseli a nevidieť sošku cikajúceho
chlapca Maneken pis, ktorá je veľkou atrakciou mesta? Niet turistu, ktorý by sa pri nej nefotografoval. Soška bola vytvorená

noviny.ziar.sk

v roku 1619, jej nová verzia, ktorá je vystavená pre turistov, je
z 19. storočia. Pre sošku bolo vytvorené vyše 700 kostýmov,
do ktorých ju obliekajú pri slávnostných príležitostiach.V roku
2006, počas dní Slovenskej kultúry, mal oblečený Detviansky
kroj, a to isté aj v tomto roku. Veľká gotická stavba, Katedrála
svätého Michala a Guduly, je dominantou starého mesta.
Pochádza z 13. storočia a podľa neoverených informácií ju
stavali 300 rokov. Je to tradičné miesto pre kráľovské sobáše
a iné obrady. Ďalej od centra sa nachádza kráľovský palác. Sú
tu reprezentačné priestory kráľovskej rodiny a jedno krídlo
paláca je sprístupnené verejnosti. Pred palácom je veľmi pekný park. Pre milovníkov vzácnych rastlín je botanická záhrada.
Návštevníci v nej obdivujú nielen exponáty, ale aj veľký krásny
skleník. Posledné navštívené miesto bolo múzeum komiksov.
Je to netypické múzeum nachádzajúce sa v secesnej budove
a ročne láka státisíce návštevníkov. Nachádzajú sa tam známe
postavičky z komiksov. Typickým nápojom pre Belgičanov je
pivo, od ťažkých tmavých až po pivá s ovocnou príchuťou.
Celá naša skupina si odnášala ako suveníry pravú čokoládu
a ženy bruselskú čipku.
Po piatich dňoch pobytu nabití vedomosťami o Európskej
únii, ale aj krásami a dominantami Bruselu, sme vo večerných
hodinách nastúpili do nášho autobusu smerom na Slovensko. Skupina bola veľmi povďačná poslancovi Maňkovi, ktorý
poznávací zájazd, spolu so svojou asistentkou Lujzou Lysinovou, zorganizoval a okrem hlavného programu nám umožnil
poznať známe dominanty Bruselu. Vďaka nás bola o to väčšia, že nás to nestálo nič. Všetky náklady spojené zo zájazdom
hradil poslanec.Táto akcia nebola prvá. Každoročne v mesiaci
apríl zabezpečuje takýto zájazd a v mesiaci októbri tiež aj do
Štrasburgu. Ku cti mu slúži, že členovia jednotlivých zájazdov
nie sú členovia jeho materskej strany, ale organizuje ich pre seniorov, víťazov rôznych súťaží, ako aj pre organizátorov tábora
pre deti menej solventných rodičov.
Jaroslav Bulko
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Šimon sa stal najmladším majstrom Slovenska za necelé dva roky
KARATE

Šimon Sečkár sa karate začal venovať, keď mal šesť
rokov. Dnes má osem rokov a už je dvojnásobným majstrom Slovenska vo svojej kategórii. Súťaží v športovom
zápase kumite a v súborných cvičeniach kata žiakov.
Necelé dva roky stačili malému karatistovi na to, aby nad
hlavu pozdvihol doposiaľ svoj najvzácnejší pohár, kde si sily
zmerali najlepší karatisti Slovenska.„Mojím prvým trénerom
bol dedo Vlado Neudeker,“ hovorí o svojom prvom stretnutí
s karate Šimon a pokračuje:„Dedo Vlado ma trénoval približne jeden rok, to som bol ešte v prípravke. Naučil ma všetky
základy. Potom som prešiel k Milošovi Vígľašskému, neskôr
k Tónovi Urblíkovi, Ľubovi Striežovskému a Ivanovi Červenkovi. Čiže aj keď mám teraz viacerých trénerov, najhlavnejší z
nich je Ľubo Striežovský.“
Šimon s detskou úprimnosťou prezrádza, že prvý deň tréningu bol pre neho veľmi ťažký. „Podľa mňa je to ťažké pre
každého. Mňa to niekedy zo začiatku ani vôbec nebavilo tam
chodiť a trénovať. Stále sme robili to isté. Keď už som ale bol
opáskovaný a zobrali ma z prípravky do karate klubu, začalo
ma to baviť.“ Kým sa karatista stane členom karate klubu, je
potrebné, aby absolvoval prípravku. V nej sa naučí základné
zostavy, pohyby, cviky. Práve v prípravke sa ukáže, či športovec má na to a môže sa posunúť ďalej, do klubu. V prípade,
že splní všetky podmienky, nasleduje páskovanie, čím sa
oficiálne stáva členom karate klubu. Aj keď dnes patrí Šimon
k slovenskej špičke vo svojej vekovej a váhovej kategórii, dlho
tomu nič nenasvedčovalo.„V prípravke strávil Šimon až jeden
rok,“ zapája sa do rozhovoru Šimonov otec Peter a ďalej vysvetľuje:„V prípravke sa učili údery a postoje a v klube už začali aj poriadne bojovať, a práve vtedy začalo Šimona karate
naozaj baviť. Prípravka je podmienená tým, že sa v nej musia
naučiť základné kata. Až potom nasleduje páskovanie, čím sú
karatisti oficiálne prijatí do klubu. Šimon mal problém práve
s tým, že sa v prípravke nevedel naučiť ani jedno kata, stále sa
mu to plietlo. A potom dokázal to, že za rok sa stal majstrom
Slovenska.“

Z poslednej súťaže v Žarnovici.

tretí a v kata bol zlatý. Hlavné je však u neho práve súborné
cvičenie kata. Tento rok mal po treťom kole Slovenského pohára pritom najviac bodov v oboch štýloch, aj v kate a v kumite,“ vysvetľuje Peter a dodáva, že keď jeho syn súťaží, nebojuje len za seba, ale aj za klub, pre ktorý tiež získava cenné
body, čo záleží od typu súťaže.
V súčasnosti súťaží Šimon v kategórii 8 – 9-ročných, čo sú
mladší žiaci. „Ešte rok môže byť v tejto kategórii. Keď bude
mať deväť rokov, môžu ho ostaršiť. Teraz však má ešte vo
svojej kategórii aj starších súperov, čo je ešte vyrovnané, ale
už o rok bude od ostatných súperov, najmä tých mladších,
silnejší".
Keď Šimon s karate začínal, veľkým vzorom mu bol hollywoodsky herec.„Chcel som byť dobrý ako Jean Claude van
Damme. Je to iné karate, ktoré on predvádza, také do filmu,
ale páčil sa mi. Aj rozštep som sa kvôli nemu naučil. Ale aj tak
by som ho musel vedieť, lebo mi to pomáha v katách.“ Na
súťažiach hodnotia rozhodcovia tvrdosť, celkový výraz, rýchlosť, presné údery, musia byť dodržané kroky a časovosť.„Pre
diváka je atraktívnejšie kumite, čo je športový zápas. Vidia, že
sa niečo deje. V katách nevidí divák nič, iba cvičenie s virtu-

Trénuje cvičenia kata aj kumite
Pre karatistu je dôležité, či sa rozhodne pre štýl kata alebo
kumite. Šimon v súčasnosti absolvuje tréningy oboch štýlov.
„Na Majstrovstvách Slovenska minulý rok skončil v kumite

Po páskovaní bude mať tento rok
oranžový pás

álnym nepriateľom. Ale aj v katách má každý úder svoj význam. Je proti nejakému nepriateľovi. Dostane úder, následne
mu ho vykryje...“

Raz do roka absolvujú karatisti skúšky technickej vyspelosti
(páskovanie).„Teraz mám žltý pás s oranžovými koncami.Tento rok by som mal byť ale opáskovaný na
oranžový opasok, ten mi daruje Natálka Rajčanová, lebo
minulý rok s ním vyhrala na majstrovstvách, vieš, je víťazný.
Potom budem mať zelený, modrý, hnedý...“ vymenúva malý
karatista. Farba pásu znamená pre karatistu určitú prestíž.
„Karatista môže byť každý rok opáskovaný a potom príde do
nejakého veku, do kategórie, kde ho vek nepustí. Šimon je už
na svoj vek dosť vysoko. Keď už neskôr získa hnedý opasok,
bude musieť čakať dlhšie, aby mohol ísť ďalej. Podľa trénerov,
pravé karate začína až v štrnástich rokoch. Potom už môže
športovec získavať ceny na rôznych medzinárodných súťažiach,“ spresňuje ďalej Peter. Ku karatistovi neodmysliteľne
patrí aj kimono, ktoré je potrebné na každej súťaži. Iné kimono si pritom obliekajú katisti a iné kumiťáci. „Laik ten rozdiel
nemusí vidieť. Zápasníci však majú mäkučké kimono, aby
sa mohli ľahko hýbať. Kumiťáci majú kimono tvrdé, ako keby
bolo škrobené. Ale to je kvôli tomu, že keď udierajú, vydávajú
charakteristický zvuk pri úderoch, sviští to. Divák však vidí len
biele oblečenie,“ vysvetľuje Peter.
Jedno kimono kúpil Šimonovi aj žiarsky Karate klub.„Klub
mu kúpil katistické kimono za dosiahnuté výsledky, za čo
touto cestou ďakujeme pánovi Striežovskému, prezidentovi
klubu,“ prízvukuje Peter.

Cez týždeň sa ponáhľa na tréningy,
víkendy patria súťažiam

Majstrovský titul a víťazstvo
v Slovenskom pohári

Cvičí aj popri raňajkovaní
V prípravke patril Šimon medzi najmenších a najmladších
karatistov. Aj keď šancu naučiť sa základy dostane každý, kto
o karate prejaví záujem, z prípravky vypadne veľmi veľa detí
a do klubu sa vôbec nedostanú. Po opáskovaní sa jeho postoj
ku karate dosť zmenil.„Zo začiatku, keď sme ho do prípravky
priviedli, nechali sme ho s trénermi a asi po hodine sme pre
neho prišli. Raz som však prišiel asi po 20 minútach a videl
som ho, že už netrénuje, iba tak postával, zabával sa, ale už
netrénoval. Nechcelo sa mu. Preto sme s ním na tréningu zostávali. Keď sme videli, že sa zabáva a netrénuje, začali sme na
neho škúliť. A o dva mesiace na to už vedel kata. Jednoducho
potreboval dozor,“ priznáva s úsmevom Peter.
Prvé majstrovstvá absolvoval Šimon krátko na to, ako ho
prijali do karate klubu. „Vtedy ešte proti súperom šancu nemal, veď aj hneď vypadol. Ale už na ďalších majstrovstvách
sa mu podarilo zabojovať. Po roku a pol sa stal prvýkrát majstrom Slovenska. Keď titul získal, bol najmladším majstrom,
mal iba sedem rokov,“ hovorí s hrdosťou otec Peter a prízvukuje, že Šimon doma trénuje v podstate stále: „Zobudí
sa, raňajkuje, zacvičí si kata a takto je to počas dňa aj desať až
pätnásťkrát.“

v goju ryiu. Ale ja viem už aj nejaké od nich. Musím sa však učiť
hlavne„svoje“ kata, ktoré ma učia moji tréneri. Doma trénujem to, čo si sám poviem, že chcem trénovať a to viem vlastne
od trénera, čo mám cvičiť.“ Naposledy pritom Šimon dostal
od trénera odporúčanie, aby trénoval ruky, pretože ich má
slabé.„Aj tréning je tak zameraný. Spočíva v cvičení na posilnenie rúk, karatista tiež musí byť rýchly a mať svalovú hmotu.
Všetko so všetkým súvisí,“ podotýka Peter. Pondelky má pritom jeho syn kondičné, utorok trénuje kata, v stredu kumite,
štvrtok je na pláne opäť kata a v piatok kumite. Tréning je tak
pre Šimona rôznorodý, nie jednotvárny. Šimon má pritom aj
svoju externú trénerku, ktorou je úspešná karatistka, odchovankyňa žiarskeho Karate klubu, Alexandra Galetová.Trénujú
spolu v domácich podmienkach a občas ho Saša zoberie na
svoj tréning do Zvolena.„Saška je dobrá trénerka. Naučila ma
niečo, čo som ešte nevedel – nové shito ryu kata. Rozhodla
sa, že ma to naučí a mohol som si vybrať z troch. Niekedy
sa mi ale na tréning nechce ísť, niekedy aj neposlúcham, ale
musím. Nemôže sa stať, že nepôjdem. Je to o dôležité, lebo
by som nemohol páskovať,“ hovorí vážne malý športovec
a dodáva: „Tréningy sú celý týždeň a cez víkendy sú súťaže.
Cez prázdniny máme iba sústredenie. Tam je riadna makačka. Za deň máme aj dva tréningy. Keď nechcem ísť na kumite
a bol som už raz na kata, tak musím ísť aj na to kumite. Aj keď
sa mi nechce.“

S externou trénerkou, Saškou Galetovou.

Aj keď je už Šimon dvojnásobným majstrom republiky,
nemôže zaháľať a na tréningoch sa musí učiť stále nové
a nové zostavy.„Je viacero štýlov, v ktorých sa bojuje a súťaží.
Náš žiarsky klub je goju ryu, ešte sú mnohé iné, ako napríklad
shito ryu a shotokan. Všetci majú svoje kata dané. Šimon už
viac ako polovicu goju ryu kát ovláda,“ konkretizuje Peter
a Šimon sa pridáva:„V shito ryu je ďaleko viac tých zostáv ako

noviny.ziar.sk

Okrem ocenení zo súťaží získal Šimon tento rok aj ocenenie
od primátora mesta na podujatí Športovec mesta. Prevzal si
ho za dosiahnuté výsledky v sezóne 2012/2013. A tých nebolo málo. Stal sa majstrom Stredoslovenského zväzu karate
v kumite, bol celkovým víťazom Slovenského pohára žiakov
v súborných cvičeniach kata.
(Dokončenie na 14 . strane)
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Šimon sa stal najmladším majstrom Slovenska za necelé dva roky
KARATE

(Pokračovanie z 13. strany)
Na Majstrovstvách Slovenska 2013 v súťaži jednotlivcov
skončil na 3. mieste v športovom zápase kumite a na 1.
mieste v súborných cvičeniach kata a získal po prvýkrát titul
majstra Slovenska.„Dostať pohár od pána primátora bol pre
mňa veľký sen. Nespával som niekoľko týždňom pred tým
dňom, kedy oceňoval športovcov. Netušil som, či vôbec nejaký pohár aj mne odovzdá. Odratúval som dni, do poslednej
chvíle mi ani rodičia nič neprezradili. Potom, keď povedali
moje meno a pán primátor mi podal ruku a pohár a zablahoželal mi, bol som veľmi šťastný a hrdý. Ja keby som ten pohár
nedostal, tak sa tam hádam aj rozplačem,“ priznáva s detskou
úprimnosťou Šimon.Tento rok mu už do zbierky pribudli ďalšie ceny. Celú sezónu mal veľmi úspešnú, z každej súťaže na
ktorej sa zúčastnil doniesol cenné kovy. Medzi najcennejšie
umiestnenie určite patrí 3. miesto v kumite a 2. miesto v kata
na Svetovom pohári v Hradci Králové a 3. miesto v kata na
svetovom šampionáte v Budapešti. Po roku a už vo vyššej
vekovej kategórii sa mu podarilo znovu vyhrať Slovenský pohár v kata, ku ktorému pridal aj víťazstvo Slovenského pohára
v kumite. Na Majstrovstvách Slovenska sa stal vicemajstrom
v kumite a obhájil majstrovský titul v kata. „Všetky poháre
mám vyložené na polici a medaily uviazané na rebrine. Na
tie mám ešte dosť miesta, ale poháre už nebudem mať kam
dávať, ocino mi sľúbil novú policu a stále nič,“ hovorí skromne Šimon a Peter sa pridáva: „Pre nás, rodičov, je Šimonov
dosiahnutý úspech z majstrovstiev neskutočný. Ešte tri dni

pred majstrovstvami sa nešťastne zranil v škole, kde v plnej
rýchlosti v behu narazil kolenom do plechových dverí šatne
a dva dni nemohol na nohu ani dostúpiť. Najprv sme si mysleli, že na súťaž ani nenastúpi. Noha mu opúchala, tri dni ležal
doma v posteli. Koleno sme mastili, ľadovali a ani netrénoval
počas tých dní. A to bolo v čase, keď mala jeho príprava pred
majstrovstvami vrcholiť.“

Súperi ho posúvajú vpred
Nie je bežné, aby bol niekto dobrý aj v kata aj v kumite.
Časom by sa mal preto Šimon vyprofilovať a rozhodnúť sa,
čomu sa bude venovať viac.„Mysleli sme si, že bude viac menej katista, ale zatiaľ sa mu darí aj v kata aj v kumite,“ hovorí
Peter a Šimon sa hneď pridáva:„Ale viac ma baví kata. Predtým to bolo kumite, ale keď som teraz znovu majster Slovenska v kata, tak ma baví viac.“ Podľa otca Petra je Šimon dobrý
a úspešný aj vďaka svojim súperom:„Minulý rok mal vo svojej
kategórii v kumite silného súpera, s ktorým sa doťahoval celú
sezónu, Miška Zaťka z Prievidze, tento rok nám podrástol
a dostal sa do inej váhovej kategórie.V kata 8 – 9-ročných mal
bývalého majstra Slovenska, Samka Dušičku tiež z Prievidze,
s ktorým sa dobiehali celý rok. Vďaka nim je taký dobrý, lebo
sa stále posúvajú a ťahajú, dobiehajú jeden druhého. Keby
nemal dobrých súperov, ani on by nebol taký dobrý. Z jeho
úspechov sa teraz možno my, rodičia, tešíme viac ako on,
ale nie sú až také dôležité. Dôležité je, že robí, čo ho baví, že

Z mládežníckej základne vyšli ďalší odchovanci
FUTBAL - U19

Pred posledným domácim zápasom v sezóne
2013/2014 sa uskutočnila milá udalosť - poďakovanie
absolventom mládežníckeho futbalu. Ako každý rok, aj
tento ukončili svoje pôsobenie v mládežníckych kategóriách FK Pohronie hráči koncového ročníka.
V súčasnosti pôsobí v štruktúre klubu 11 mládežníckych
tímov, ktorých vrcholom a poslednou zastávkou pred naskočením do seniorského futbalu je veková kategória U19 – starší dorast. Každý rok preto vychádza z našej liahne niekoľko
futbalistov, ktorí sú prísľubom pre seniorský futbal. V tomto
ročníku ukončilo svoje pôsobenie v mládeži 9 hráčov, z ktorých až 7 prešlo celou štruktúrou od prípraviek až po dorast.
Sú to hráči ročníku narodenia 1995, ktorí začínali svoje prvé

kroky v prípravke u trénera Giertla. Prešli žiackymi ligovými
súťažami, v ktorých ukázali svoj potenciál pre budúci rast a
rozvoj. V dorasteneckom veku reprezentovali náš klub v III.
a II. lige dorastu, kde zdokonaľovali svoje zručnosti pod vedením trénerov Nemca, Píša, Jodasa a Vanka. Za ich 9-ročné
pôsobenie v našom klube im patrí poďakovanie a ocenenie
a veríme, že budú vzorom pre ďalších svojich mladších spoluhráčov.
Hráči: Radovan Tatár, Ján Búci, Tomáš Ricotti, Matej Mezei,
Viktor Kukučka, Patrik Horváth, Radovan Hanuška, Radovan
Ďurovič, Michal Chovan.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Šimon so súčasnými trénermi po MSR. Zľava Miloš
Vígľašský, Ľubomír Striežovský st. (prezident klubu),
Tóno Urblík a Ľubomír Striežovský.

športuje a je v kolektíve. Až s odstupom času a pribúdajúcimi
rokmi si uvedomí, čo všetko v takom malom veku dosiahol,“
dodáva na záver Peter Sečkár a Šimon prezrádza svoj veľký
sen: „Veľmi by som chcel raz nosiť na kimone nie klubový
znak, ale ten náš, slovenský, a byť tak v reprezentácii.“
(li)

Futbalová U17 vyhrala svoj
posledný domáci zápas
FUTBAL - U17

FK Pohronie U17 - MŠK Kysucké Nové Mesto 3:1 (2:1)
Strelci zápasu: Nagy 2, Halas.
Zostava: Suchánek – Halas (F. Kováč), Bodor, Masír, Hajdúch, Maslen, L. Kováč (Kaška), Nagy (Dubina), Dolinec
(Koštál), Bugár, Mokroš.
Do zápasu sme vstúpili dobre. Hrali sme to, čo sme si povedali pred zápasom. Chlapci sa snažili, vytvárali si šance a
už v 14. minúte po priamom kope skóroval Nagy. Chlapci
dostávali súpera pod tlak a hneď o dve minúty sa im podarilo skórovať po peknom nájazde na bránu Halasa. Po dvoch
góloch sme prestali hrať a súper nás zatlačil, čím sa mu podarilo skórovať. V druhom polčase bol vyrovnaný zápas, no ku
koncu druhého polčasu sa podarilo po chybe súpera zvýšiť
na konečných 3:1.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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Druhú ligu bude hrať Pohronie aj v budúcej sezóne
FUTBAL – II. LIGA

Po sérii postupov sa futbalisti Pohronia ocitli v ťažkej
situácii, keď v kvalitnej II. lige museli bojovať o záchranu.
V posledných zápasoch však hráči s podporou vedenia
klubu ukázali srdce a bojovnosť a skvelými výsledkami
potvrdili, že na druhú ligu majú.
Radosť z udržania sa v druhej najvyššej slovenskej súťaži
neskrýval ani prezident klubu FK Pohronie, Bohumil Glezgo. Po domácej prehre v 26. kole s Michalovcami sa ocitli na
samom dne tabuľky a na predposledný Liptovský Mikuláš
strácali už štyri body. V posledných siedmich stretnutiach sa
však zverenci Štefana Zaťka zomkli a z možných 21 bodov
získali 18.„Teší ma, že sme dokázali byť úspešní v tých stretnutiach, ktoré sme potrebovali zvládnuť, čím sme dokázali, že
to nebolo o náhode, ale že na druhú ligu máme,“ vyjadril sa
tesne po poslednom zápase sezóny prezident klubu, Bohumil Glezgo.

Pohroniu veril aj prezident SFZ
Mesiac pred koncom súťaže navštívil klub FK Pohronie prezident SFZ, Ján Kováčik, ktorý okrem chváľ na fúziu vyslovil aj
dôveru trénerovi Štefanovi Zaťkovi. Podľa jeho slov pred niečo vyše mesiacom má Pohronie jedného z najskúsenejších
koučov v súťaži, ktorý druhú ligu určite udrží. „Štefan Zaťko,
s ktorým som mal možnosť spolupracovať, podľa mňa nájde
recept, ako sa vyhnúť baráži a hrať druhú ligu aj v budúcej
sezóne. Súťaž síce bude rozdelená na dve časti, no stále bude
druhá najvyššia na Slovensku,“ vyjadril sa pred vyše mesiacom prezident SFZ Ján Kováčik, ktorého slová sa s odstupom
času ukázali ako realita. Pohrončania si záchranu v II. lige
vybojovali už v predposlednom kole na trávniku trnavskej
juniorky, no posledný zápas sezóny nevypustili a po skvelom
výkone zdolaliTatran Prešov 3:1.„Myslím, že sme sa s divákmi
rozlúčili výborným výkonom a pekným výsledkom. Veríme,
že druhá liga tu bude stabilizovaná dlhodobo, a že to nie je
len nejaký výstrelok,“ dodal o víziách.

Novovzniknutý klubu FK Pohronie v náročnej súťaži
svojim deviatym miestom ukázal, že fúzia Žiaru a Dolnej
Ždane bola správnym krokom. Vďaka nemu sa jedna z najväčších jánošíkovských základní, ktorá častokrát vytvorila
rekordnú návštevnosť kola, môže na druhú ligu tešiť aj v budúcom ročníku. V tom sa súťaž rozšíri, po jesennej časti sa
rozdelí na dve časti, v jednej sa bude bojovať o titul a v druhej
o zotrvanie.

Výzva pre juniorku
„Druhá liga môže byť inšpiráciou pre všetky mládežnícke
kategórie, ale aj výzvou pre juniorku, aby sa chlapci snažili
prebojovať do áčka,“ pokračuje Glezgo a dodáva: „Cieľom
v Pohroní je naďalej stavať na hráčoch z okolia. Druhá liga
nám priniesla to, že sa nám sem podarilo vrátiť hráčov, ktorí
by sem v prípade nižšej súťaže pravdepodobne neprišli. Môžem menovať od Pelegríniho, Urgelu, Abrahama či Paraja,
jednoducho povedané, darí sa nám ťahať odchovancov.“
I keď v Pohroní doplnili káder aj skúsenými futbalistami
z rôznych kútov Slovenska, vždy sa pokúšajú hľadať predovšetkým takých, ktorí sú nejakým spôsobom spätí s regiónom, či už tu hrávali, alebo sú bývalí odchovanci, pretože
v takom prípade je to srdiečko podľa prezidenta oveľa väčšie.„Sezóna je za nami a ďalšia druholigová pred nami. V tej
budúcej sa chceme naďalej baviť futbalom a tešiť všetkých
našich fanúšikov,“ uzavrel Bohumil Glezgo.

Reakcie po sezóne
Jozef Sekereš, kapitán: „Tie dojmy zo sezóny sú krásne.
Po tom, čo sme boli naučení iba postupovať, tak teraz sme
museli hrať o záchranu, čo bol troška rozdiel, no o to boli tie
víťazstvá pre nás v tejto sezóne cennejšie. Myslím, že zápasy
so súpermi, s ktorými sme boli v priamom ohrození, sme so
všetkými vyhrali, čo podľa mňa rozhodlo.“
Ján Malec, brankár: „Pred začiatkom jari sme mali jasne

stanovený cieľ záchrany. Ja som veľmi rád, že sme tu vytvorili dobrú partiu, bez ktorej by sme to asi nedokázali. Zlom
nastal jednoznačne v Šamoríne, kde sme zápas otočili, i keď
sme hrali vždy o jedného menej. Potom sme sa naštartovali,
trošku nás pribrzdil smolný zápas v Dubnici, no záver sezóny
sme zvládli.“
Pavol Orolín, útočník:„Som rád, že sme to zvládli, záchranu sme definitívne spečatili až v Trnave. Najviac si cením víťazstvo v Šamoríne, po ktorom sme sa zomkli a naštartovali
ku skvelým výkonom v závere sezóny.“
Marián Adam, útočník: „Cieľ vyhnúť sa akokoľvek záchrane, teda skončiť mimo barážového miesta, sa nám podarilo
splniť najmä vďaka tomu, že nás záver sezóny zastihol vo veľmi dobrej forme. Začiatok bol trošku ťažký vzhľadom na to,
že v krátkom čase prišlo dosť veľa nových hráčov do mužstva,
a to určitý čas trvá, kým sa mužstvo zohrá a chlapci si na seba
zvyknú. Svoju daň si to zobralo v prvých jarných kolách, kde
sme ani neboli tak horším mužstvom, ako to, že nám proste
niečo chýbalo v súhre. Zápasom v Šamoríne sa to však všetko zlomilo, zo siedmich zápasov sme šesť vyhrali, čo hovorí
jasnou rečou a všetci, čo fandia Pohroniu môžu byť spokojní.“
Michal Páleník, útočník: „Vzhľadom na to, ako sme stáli
v tabuľke, bolo ťažké udržať druhú ligu, pretože s nami bojovali kvalitné mužstvá zo Šamorína, Liptovského Mikuláša, či
Šale. Vďaka trénerovi a vedeniu sme sa však vzopreli a udržali
pre Pohronie druhú ligu, čo si myslím, že je veľký úspech.
Rastislav Urgela, asistent trénera:„Táto sezóna bola pre
nás veľmi ťažká, hlavne z pohľadu toho, že sme boli nováčik.
Pre veľa hráčov to boli prvé druholigové štarty. Na jeseň sme
sa vytrápili, myslím si, že na jar sme vhodne doplnili káder
a po posilnení to už bolo iné mužstvo. Myslím, že tá posila
hrala hlavnú rolu v našej záchrane, pretože tie výsledky na jar
už boli menej divokejšie, častokrát sme prehrávali o gól. V závere sa kvalita tímu ukázala, z posledných siedmych zápasov
sme získali 18 bodov, a tak nemôže nikto pochybovať o tom,
že sme na deviatom mieste skončili zaslúžene.“
Zdroj: www.fkpohronie.sk

Archív FK Pohronie.
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Na celoštátnej súťaži skončili futbalisti „Štvorky“ druhí
FUTBAL – MCDONALD´S CUP 2014

Chlapci zo ZŠ na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom
takmer vyhrali McDonald´s Cup 2014 – najväčší futbalový
turnaj pre žiakov 1. stupňa základných škôl.
Tento rok sa konal už 16. ročník McDonald´s Cup, Majstrovstvá Slovenska vo futbale najmladších žiakov ZŠ. Ide o celoštátnu postupovú súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spoluvyhlasovateľom
a organizátorom turnaja bol Slovenský futbalový zväz a generálnym partnerom súťaže je McDonald´s Slovakia.
Patronát nad turnajom prevzal kapitán Slovenskej futbalovej reprezentácie, Marek Hamšík, súčasný kapitán a strelec
SSC Neapol. Na turnaji McDonald‘s Cup 2014 obsadili futbalisti predšportovej triedy zo Základnej školy na Jilemnického
ulici v Žiari nad Hronom po minuloročnom prvenstve (vtedy
ešte za inú školu) druhé miesto. Tento úspech sa im podarilo
dosiahnuť najmä vďaka kvalitnej práci s mládežou v klube FK
Pohronie, kde títo najmenší futbalisti pôsobia v úspešnej kategórii U11, ktorých doplnili aj chlapci z kategórie U10.
Zostavu nášho družstva tvorili žiaci 4. ročníka školy pod
vedením ich futbalového trénera a učiteľa, Petra Beníka. Obvodným kolom, ktoré sa konalo 27. marca v Žiari nad Hronom, prešli naši malí futbalisti úplne hladko. V zápasoch s II. ZŠ,
cirkevnou školou, ZŠ z Kremnice a Lovče nedostali ani jeden
gól. Čistý štít bez inkasovaných gólov si udržali aj 10. apríla
v regionálnom kole súťaže, ktoré sa konalo v Žarnovici, kde
chlapci s ľahkosťou zdolali Banskú Štiavnicu i Novú Baňu.
Krajské kolo turnaja sa uskutočnilo 29. apríla v Banskej Bystrici.Tu vyhrali chlapci nad Brusnom 12:1 a s Rimavskou Sobotou
skórovali 8:2. V semifinále zdolali Banskú Bystricu 10:2. Finálový

zápas s Breznom skončil výsledkom 10:3 v prospech našich
chlapcov, čím si zabezpečili postup na Majstrovstvá Slovenska.
McDonald´s Cup sa konal 26. a 27. mája v Banskej Bystrici na
futbalovom štadióne Štiavničky, FK Dukla. Účastníci turnaja
boli ubytovaní v hoteli Dixon, kde mali zabezpečenú nielen
kvalitnú stravu, ale aj bohatý program. Najdôležitejšie boli pre
nich, samozrejme, jednotlivé zápasy.
Slovenského finále sa zúčastnilo 8 družstiev – víťazov krajských kôl. Družstvá boli vyžrebované do 2 skupín a hralo sa
systémom „každý s každým“. Družstvá podľa umiestnenia
v skupinách zohrali zápasy o konečné umiestnenie.
V poslednom finálovom dueli opustilo našich chlapcov futbalové šťastie a za 1 minútu inkasovali 2 góly, čím sa pripravili
o víťazstvo. Do šatne ich prišiel utešiť sám veľký Marek Hamšík.

Streetball 2014
Občianske združenie Šport a Mládež Žiar v
spolupráci s mestom Žiar nad Hronom organizujú v sobotu 21. júna už 18. ročník turnaja v
Streetballe.
Turnaj sa uskutoční v areáli Súkromnej strednej
odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom. Do
súťaže sa môžu zapojiť minimálne traja, maximálne
piati hráči. Družstvo tvoria traja hráči a dvaja náhradníci.
Do turnaja je potrebné prihlasovať sa najneskôr
do štvrtka 19. júna.
Prihlásiť sa môžete osobne na sekretariáte SSOŠ
technikej na Ul. Dr. Janského 10 v pracovných dňoch
do štvrtka 19. júna od 8.00 do 14.00 hod, telefonicky
na čísle: 045/673 33 94 alebo elektronicky: vyplnenú
prihlášku zaslať na e-mail: basket.zh@gmail.com.
Prihlášky nájdete na webových stránkach:
www.ziar.sk v sekcii Šport a na www.basketbal.
mskziar.sk v sekcii Streetball. Bližšie informácie
vám telefonicky podá Peter Dubeň na čísle: 0908
926 567.
Prezentácia prihlásených družstiev sa uskutoční v
sobotu 21. júna v čase od 7.30 do 8.00 hod. na basketbalových kurtoch SSOŠ technickej.

Súťažné kategórie:
KATEGÓRIA LITTLE MINI

– ročník narodenia 2004 a mladší žiaci ZŠ
KATEGÓRIA MINI

– ročník narodenia 2002 a mladší žiaci ZŠ
KATEGÓRIA ŽIACI

– ročník narodenia 1999 a mladší žiaci ZŠ
KATEGÓRIA JUNIORI

– 16 – 19, chlapci – ročník narodenia 1995 a mladší
KATEGÓRIA MUŽI

– do 40 rokov – ročník narodenia 1974 a mladší
KATEGÓRIA MUŽI – NAD 40 ROKOV

– ročník narodenia 1973 a starší,
KATEGÓRIA OLD - YOUNG

– kategória určená pre dvojice (otec, resp. matka
– syn, resp. dcéra), ročník narodenia dieťaťa 2004
a mladší.
(r)

Obsadiť druhé miesto na Majstrovstvách Slovenska McDonald´s Cup je však vynikajúci výsledok a chlapci môžu byť naň
právom hrdí!
Za najlepšieho hráča celého turnaj McDonald´s Cup sa stal
ViktorTatár, aj keď poďakovanie a gratulácia patrí celému tímu.
Prehľad našich finálových zápasov
ZH –Turany 4:1, ZH – Senica 8:2, ZH –Trenčín 3:6
Semifinále: ZH – Bratislava 2:1
Finále: ZH –Trenčín 2:4
Zostava nášho futbalového družstva: Jakub Hric, Michal
Milan Sučák, Samuel Kováč, Viktor Tatár, Adrián Kukučka, Martin Šuster, Martin Krčmár, Matúš Skučka.
Mgr. Peter Beník, tréner

