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V tomto čísle:
Z JÚNOVÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, ktoré sa uskutočnilo
vo štvrtok 20. júna, schvaľovali žiarski poslanci aj
niekoľko Všeobecne záväzných nariadení. Bližšie
informácie nájdete na 2. strane.

V meste pribudnú oddychové zóny

ZAČALO SA S VÝSTAVBOU MALEJ EURÓPY

STRANA 2

STRANA 3
Spoločnosť Tatra Real začala s prípravou na výstavbu Shopping Centra, tzv. Malej Európy. Tá by
mala vyrásť na priestranstve pri Mestskom kultúrnom centre. Strana 4.

Vysvedčenia rozdané, začali prázdniny

STREETBALL 2013

Sedemnásteho ročníka obľúbeného basketbalového podujatia Streetball sa zúčastnilo
140 súťažiacich. Predviedli sa aj malé basketbalové nádeje z predprípravky. Viac na 7. strane.
V ŠÁŠOVE ZAČALA TURISTICKÁ SEZÓNA

STRANA 3

Združenie na záchranu hradu Šášov oficiálne
vo svojej Pamätnej izbe otvorilo turistickú sezónu pre tento rok. Zároveň sa na hrade uskutočnila aj brigáda, do ktorej sa zapojili žiarski ôsmaci.
Strana 4.

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

0905 602 942

STRANA 3

Primátorské
voľby jednoznačne
vyhral Peter Antal

KINO na schodoch
Parkovisko pred MsKC

Začiatok od 20.30 hod., vstup zdarma
Od 23. do 31. júla

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

0905 33 23 88
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Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva
mal nájomca zaplatiť 140 eur bez energií, pričom
táto suma bude zahŕňať poistné či splátku úveru.
Suma je pritom vypočítaná na dobu splácania
40 rokov. Dvojizbové byty budú s rozlohou od 48
do 52 m2, nájomcovia v nich budú platiť nájomné
vo výške od 104 do 112 eur. V súčasnosti mesto
eviduje 101 žiadostí o pridelenie bytu.
Pre mesto sú byty, aj nájomné, nevyhnutnosťou,
pretože sa zásadne znižuje počet obyvateľov
v meste a na to, aby do mesta prichádzali,
potrebujú adekvátne bývanie. Plán výstavby
nájomných bytov bol preto prispôsobený
požiadavkám občanov.
Vo štvrtok 20. júna sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 15 poslancov.
V úvode zasadnutie pred poslancov predstúpil hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo, ktorý
informoval o plnení rozpočtu k 30. aprílu tohto
roka. Z predloženej správy vyplýva, že celkové
príjmy mesta boli k uvedenému dátumu v sume
5 433 815 eur, pričom celkové výdavky boli
vo výške 3 605 649 eur. Rozdiel tak predstavuje
celkové kladné saldo v sume 1 828 166 eur. Z toho
je saldo bežného rozpočtu vo výške 1 028 193
eur, kladné saldo z kapitálového rozpočtu v sume
884 241 eur a záporné saldo z finančných operácií
v celkovej sume 84 268 eur. Celkové kladné saldo
rozpočtu mesta pozitívne ovplyvnili aj refundované prostriedky z fondov EÚ a Štátneho rozpočtu
z predchádzajúcich rokov za projekt Uzatvorenie
skládky v Horných Opatovciach v sume 30 596
eur na bežný rozpočet a 861 707 eur na kapitálový
rozpočet.

Mesto eviduje viac
ako 100 žiadostí o pridelenie bytu
O investičnom zámere Obytný súbor Sever
– I. etapa informovala prítomných poslancov
Stanislava Holosová zo Stavebného úradu. Poslanci odsúhlasili kúpu bytových jednotiek v bytových domoch, ktoré budú slúžiť ako nájomné
byty a ktoré budú vo vlastníctve mesta. Nájomný
charakter bytov bude zachovaný po dobu najmenej 30 rokov. Investičný zámer bude realizovať
spoločnosť Remeslo, pričom v I. etape budú postavené dva bytové domy s 24 bytovými jednotkami. Na kúpu bytových domov použije mesto
úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania počas
celej doby jeho splatnosti, čo je 40 rokov, pri úrokovej sadzbe 1 %. Poslanci tiež odsúhlasili zámer
kúpy pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod pripravovanými bytovými domami, a to v splátkach
po dobu troch rokov.
Poslanci mali v súvislosti s týmto bodom programu niekoľko otázok. Zaujímala ich aj výška
nájomného v novovzniknutých bytových jednotkách. Pri trojizbovom byte s rozlohou 65,32 m2 by

Prijali VZN, ktoré zakazuje
konzumovať alkohol
na verejných priestranstvách
Ďalším bodom programu bolo schválenie VZN
o určení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Žiar nad Hronom. Ako uviedla Adriana Giláňová,
metodička z Odboru školstva a športu MsÚ, zmeny návrhu VZN vyplynuli z možnosti revidovania
školského vzdelávacieho programu Slniečko
Materskej školy a z kompetencie zriaďovateľa
získavať zdroje financovania materskej školy. Materská škola realizuje niekoľko aktivít a projektov
a reaguje tiež na záujmy a potreby zákonných
zástupcov detí. Výsledkom je doplnenie Školského
vzdelávacieho procesu a vzdelávanie v triede
Aleš, zameranej na využívanie netradičných
viaczmyslových pomôcok a špecifických metód
zameraných na rozvíjanie jedinečnosti osobnosti dieťaťa. V triede Aleš zaplatia rodičia detí
od 2 do dovŕšenia 3 rokov pri celodennom pobyte
v zariadení 130 eur, pri poldennej výchove 80 eur.
Rodičia detí od 3 do 6 rokov zaplatia za celodennú
výchovu 100 eur a za poldennú 60 eur.
Návrh zmien sa týka aj určenia výšky príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov. Celková výška
poplatku za stravu pre deti a žiakov však zostane
nezmenená. Vzniknutý rozdiel medzi doterajšími
a navrhovanými nákladmi na nákup potravín
bude tvoriť príspevok zákonného zástupcu
na úhradu režijných nákladov. Takto získané
finančné prostriedky budú použité na zlepšenie
materiálno-technického vybavenia a údržbu
školských jedální. Aj po znížení finančného pásma
na nákup potravín zostane zachovaná kvalita
podávanej stravy.
Žiarski poslanci tiež na júnovom zasadnutí
schválili VZN o obmedzení a zákaze podávania
a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar
nad Hronom. Ako počas schvaľovania povedal
Peter Antal, mestská polícia tak bude znova
môcť riešiť všetkých popíjajúcich bezdomovcov,
opíjajúce sa partie pod oknami domov či popí-

jajúce skupinky v parku. Konzumovať alkohol
bude legálne len v zariadeniach na to určených,
v domácnostiach, ale nie na verejných priestranstvách.
Samosprávy sa už v minulosti snažili obmedziť
konzumovanie alkoholických nápojov na svojich
územiach, ich snahy však boli zabrzdené, pretože
v tom čase absentovalo zákonné splnomocnenie na takéto obmedzenia, ktoré boli v rozpore
s Ústavou SR a neprimeraným spôsobom zasahovali do základných práv a slobôd občanov.
V súčasnosti už táto prekážka neexistuje.
Schválené VZN upravuje miesta, v ktorých platia
zákazy, čo je v súlade so zákonom. Mesto Žiar
nad Hronom schválením navrhovaného VZN
umožní postihovať nekontrolovateľnú a doteraz
nepostihnuteľnú konzumáciu alkoholických nápojov vo svojich územných obvodoch a v ich
častiach, keďže táto úprava doteraz v meste absentovala.

Náčelník MsP požiadal
o uvoľnenie z funkcie
Do tretice schválili žiarski poslanci aj VZN, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2009 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Súčasná právna úprava zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá
nadobudla účinnosť 1.9.2007, neumožňuje mestu
chrániť obyvateľstvo prostredníctvom všeobecne
záväzného nariadenia pred nepriaznivými
a nežiaducimi účinkami hluku súvisiaceho s aktivitami ľudí alebo činnosťou zariadení. Orgánmi na
ochranu zdravia, vrátane ochrany pred hlukom, sú
regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré
v rámci stavebného konania vydávajú záväzné
stanoviská z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie. Je tiež dôležité uvedomiť
si, že hlučné správanie občanov v nočnom čase
na ulici a ostaných verejných priestranstvách
nie je hlučnosťou prevádzky. V tomto prípade
je potrebné volať mestskú políciu. Mesto zaznamenáva hlavne v období letných mesiacov
zvýšený počet sťažností občanov na hluk, ktorý
sa šíri z letných terás. Ide hlavne o terasy, ktoré sú
umiestnené na súkromných pozemkoch a na ich
zriadenie nie je potrebný súhlas mesta. Zámerom
návrhu tohto Všeobecne záväzného nariadenia
je stanovenie prevádzkovej doby pre všetky prevádzky na území mesta, ktoré sú umiestnené
v bytových domoch alebo v rodinných domoch.
Na júnovom zastupiteľstve informoval Peter
Antal aj o uvoľnení Vladimíra Mališa z funkcie
náčelníka mestskej polície, a to k 30. júnu na jeho
vlastnú žiadosť. Až do výberového konania nahradí Mališa vo vedení dlhoročný mestský policajt,
Róbert Šiška.
(li)
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Antal chce v Žiari malé oddychové zóny

Vizualizácia oddychovej zóny na Hviezdoslavovej ulici.

Jedným z bodov volebného programu, ktoré novozvolený primátor Peter Antal pred pár
týždňami deklaroval, je aj vytváranie mini oddychových zón v meste. Prvú z nich, na Hviezdoslavovej ulici, chce realizovať ešte v tomto volebnom období.

Väčšina z bodov už spomínaného programu vznikla na základe stoviek rozhovorov s obyvateľmi nášho
mesta. Svoje miesto v zozname vylepšení, ktoré majú
viesť k vytvoreniu DOBRÉHO mesta, tak zaujalo aj
budovanie mini oddychových zón v medziblokových
priestoroch. „Žiarčania pociťujú absenciu miest vhod-

ných na relax, ktoré by boli v tesnej blízkosti ich obytných domov. Chýba im viac zelene, lavičiek a, nazvem
to, zátiší,“ vysvetľuje Peter Antal, ktorý na viac ako polovici z 23 bodov svojho programu začal pracovať už
v minulosti.
Medzi ne rozhodne patrí aj budovanie týchto oddychových zón. „V Žiari máme krásny park. Ten však
považujem za akési srdce mesta, kde sa Žiarčania
vyberú za relaxom či športom na hodinku, dve. Naopak, malé oddychové zóny na sídliskách by mali obyvateľom spríjemniť ich každodenný život,“ pokračuje
hlavný predstaviteľ mesta. Prvým takto upraveným
priestorom by mal byť najväčší mestský „medziblok“
na Hviezdoslavovej ulici. „Sústrediť by sme tam chceli zeleň, upraviť pôvodné plochy na šport a zachovať
detské ihrisko. V súčasnosti máme vypracovanú štúdiu a prisľúbenú časť financií od externého partnera,
ktorý chce túto mestskú aktivitu podporiť,“ uzatvára
Antal.
Do riadneho volebného obdobia však mieni s kolegami pripraviť projekty mini oddychových zón aj pre
ostatné časti mesta. Výber lokalít bude konzultovaný s
obyvateľmi mesta.
(r)

Školákom začali letné prázdniny
V piatok 28. júna si všetci školáci prevzali koncoročné vysvedčenia. Do školských lavíc opäť
zasadnú po letných prázdninách v pondelok
2. septembra.
V Žiari nad Hronom sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tri základné školy, okrem toho je v meste aj
Základná škola s materskou školou Š. Moysesa, tzv.
cirkevná.

Svoje prvé vysvedčenia si prevzali aj najmenší
prváci. V tomto školskom roku ich bolo vo všetkých
školách viac ako 170, z toho najviac v Základnej škole
na Ul. M. R. Štefánika.
Rozdaním koncoročných vysvedčení sa pre školákov začali vytúžené prázdniny. Deti sa ich chystajú tráviť rôznymi spôsobmi. Ako sme sa dozvedeli, niektoré
pôjdu na dovolenku s rodičmi, iné budú prázdninovať
u starých rodičov na vidieku. Pre každé dieťa je však
dôležité, že nemusí ráno vstávať do školy.
Školákov čakajú dva mesiace bez učenia a školských
povinností. Letné prázdniny budú mnohí z nich tráviť
aj na žiarskom kúpalisku, kde sa môžu vyšantiť napr. aj
na novom tobogane.
Počas letnej turistickej sezóny je na cestách zaznamenávaná zvýšená intenzita cestnej premávky. Polícia
preto pripravila opatrenia. „Počas leta policajti v záujme bezpečnosti zvýšia dohľad najmä na miestach
kultúrno-spoločenských podujatí, v okolí kúpalísk, letovísk, priechodov pre chodcov, zastávok hromadnej

Deviataci si vysvedčenia prevzali
o deň skôr v Obradnej sieni MsKC.

dopravy, železničných staníc, detských ihrísk, parkov
a na ďalších miestach so zvýšeným pohybom osôb,“
uviedla krajská policajná hovorkyňa, Mária Faltániová.
Aj napriek tomu, že celkovo ide o pokles dopravných
nehôd ako aj ich následkov, apeluje polícia na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali
dopravné predpisy a aj vlastnou zodpovednosťou
prispeli k bezpečnosti na cestách.
(li)

Primátorské voľby jednoznačne vyhral Peter Antal
V sobotu 29. júna
sa uskutočnili doplnkové primátorské voľby. Žiarčania
si mohli zvoliť spomedzi dvoch kandidátov.
Žiar nad Hronom
bolo jediné mesto,
kde si volili nového primátora. V ostatných 13 obciach
sa volili starostovia a poslanci obecných zastupiteľstiev. V našom meste sa o post primátora uchádzali
dvaja kandidáti. Dovtedajší zastupujúci primátor,
Peter Antal a bývalý dlhoročný viceprimátor Žiaru,
Roman Zaťko. Obaja kandidovali ako nezávislí, podmienkou preto bolo odovzdať petíciu s minimálne
200 podpismi Žiarčanov.
Voľby mali pokojný priebeh, v dopoludňajších hodinách prišli k volebným urnám prevažne starší oby-

vatelia. Aj keď voľby prebiehali v pokojnej atmosfére,
mestskí policajti museli zasahovať v jednom prípade.
Ako nám povedal zastupujúci náčelník MsP, Róbert
Šiška, pred volebnou miestnosťou v Pohronskom
osvetovom stredisku vykrikoval narkoman a od ľudí
si pýtal peniaze.
Volebné miestnosti sa otvorili o siedmej hodine
ráno, voliť mohli občania do 20-tej hodiny. Definitívne
výsledky volieb boli známe už krátko po 21-vej hodine.
Žiarčania volili v 15 volebných okrskoch. Svoj hlas
mohlo odovzdať 15 806 občanov mesta, z nich odvolilo 2501 Žiarčanov, čo predstavuje 15,82 % účasť.
Peter Antal jednoznačne vyhral vo všetkých volebných okrskoch, svoj hlas mu odovzdalo 1873 Žiarčanov, čo je 76,14 %. Jeho protikandidáta volilo 587
občanov mesta, čo predstavuje 23,86 %.
„Ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali a ktorí mi
pomáhali,“ uviedol krátko po ohlásení výsledkov Pe-

noviny.ziar.sk

ter Antal a dodal: „Viem sľúbiť, že každý deň vo funkcii
primátora sa budem naplno venovať mestu Žiar nad
Hronom a verím, že už v blízkej dobe to obyvatelia
mesta pocítia.“
Novému primátorovi sa mandát skončí koncom
roka 2014, kedy sa uskutočnia riadne komunálne voľby.
(li)
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Začalo sa s výstavbou
malej Európy
V stredu 26. júna spoločnosť Tatra Real oznámila mestu Žiar nad Hronom, že začiatkom júla
začne s výstavbou Shopping parku.
Obchodné centrum, tzv. Malá Európa, by mala vyrásť na Ul. Dr. Janského, na priestranstve pri Mestskom
kultúrnom centre. Technické služby, s. r. o., preto pristúpili k zrušeniu prídlažbového chodníka smerujúcemu od Základnej školy na Ul. Dr. Janskému k MsKC,
ktorý vedie cez pozemok spoločnosti Tatra Real. (r)

V Šášove sa začala turistická sezóna
V piatok 14. júna Združenie na záchranu hradu Šášov vo svojej Pamätnej izbe oficiálne otvorilo letnú turistickú sezónu pre tento rok.
Odprezentované boli novo osadené vitríny,
ale tiež hrnčiarsky kruh, ktorý bude nápomocný
pri hrnčiarskych tvorivých dielňach, či už v samotnej pamätnej izbe, alebo na hrade Šášov. Pre získanie tohto vybavenia bolo nápomocné svojim
finančným príspevkom aj mesto Žiar nad Hronom.
Okrem otvorenia sezóny sa v tento deň na hrade
uskutočnila aj brigáda v rámci projektu podporeného Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.
Do tejto brigády sa zapojili ôsmaci zo Základnej

školy na Ulici Dr. Janského pod vedením pedagogičky Valérie Fridrichovej. Žiaci čistili od náletovej
vegetácie chodník na hrad, no najmä predhradie, od
v zime spílených väčších náletov. Po krátkom občerstvení si s výkladom histórie prezreli Pamätnú izbu
Združenia na záchranu hradu Šášov a samotný Šášovský hrad.
Rastislav Uhrovič

S futbalom za lepším životom

Zadržali páchateľa,
ktorý vykradol dva domy

Futbal je najpopulárnejší šport na svete,
ktorý má v sebe moc ľudí spájať i rozdeľovať.
Využiť potenciál, ktorý futbal v sebe má, sa
rozhodli ľudia z občianskeho združenia DAR
– Detvianska aliancia Rómov, v spolupráci
s terénnymi sociálnymi pracovníkmi zo Žiaru
nad Hronom, ktorí v sobotu 8. júna usporiadali v rámci 2. ročníka turnaj v minifutbale.
Turnaj sa uskutočnil na minifutbalovom ihrisku
letného štadióna MFK Detva. V turnaji si zmerali
svoje sily dve mužstvá zo Žiaru nad Hronom a dve
mužstvá z Detvy. Prvý ročník futbalového stretnutia
zorganizovali terénni sociálni pracovníci mesta Žiar

nad Hronom ešte v septembri minulého roku. Naši
žiarski chlapci sa denne poctivo pripravovali a trénovali, čo sa im v konečnom výsledku futbalového
zápasu odzrkadlilo a oplatilo. Aj tento krát mali najlepšiu športovú formu hráči STS Žiar nad Hronom,
ktorí zvíťazili pred mužstvom Jadran Žiar nad Hronom. Až tretie miesto získal team Atletico Roma
Detva a posledný skončili chlapci z Výberu T/20. Dôležitejšie než samotné výsledky však bolo to, že zvíťazil šport a cez šport sa šíri myšlienka ľudí o spájaní
sa a odkaze, na ktorý by žiadny človek nikdy nemal
zabudnúť.

Adriana Šarkoziová, sociálna pracovníčka

Polícia v Žiari nad Hronom obvinila z prečinu
krádeže 33-ročného Erika K. zo Žiaru nad Hronom (bezdomovec). V pondelok 10. júna v dopoludňajších hodinách sa vlámal do novostavby rodinného domu na Novej ulici v obci Lutila.
Cez pootvorené okno – vetračku prestrčil ruku,
otvoril okno a dostal sa do domu, odkiaľ ukradol
dva fotoaparáty, objektív, teleobjektív, blesk na fotoaparát, pamäťové karty, kameru, vak na fotoaparát
a notebook. Majiteľovi z Lovče spôsobil škodu 4000
eur. „V utorok 18. júna sa vlámal do rodinného domu
v obci Ladomerská Vieska,“ informuje krajská hovorkyňa, Mária Faltániová a spresňuje: „Do domu vošiel
cez balkónové dvere na prvom poschodí a ukradol
hraciu konzolu, bižutériu, kulmu, rôznu kozmetiku,
tri autíčka na diaľkové ovládanie, dve nabíjačky na
mobilný telefón, notebook, športový ruksak a rôzne
pánske oblečenie. Majiteľke domu vznikla škoda odhadnutá na tisíc eur. V tomto prípade ho polícia obvinila z prečinu krádeže a prečinu porušovania domovej
slobody.“ Polícia 33-ročného Erika vypátrala a v stredu
19. júna v popoludňajších hodinách zadržala.
Po vykonaní procesných úkonov ho poverený príslušník umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet
na ukončenie veci v super rýchlom konaní. „Za tieto
skutky môže byť potrestaný odňatím slobody až na
dva roky. V minulosti bol viackrát súdne trestaný za
majetkovú trestnú činnosť,“ dodáva Faltániová. V apríli tohto roka bol žiarsky bezdomovec prepustený
z výkonu trestu odňatia slobody, kde bol za krádeže
vlámaním do rôznych objektov.
(r)

Obchodovanie s ľuďmi
Koncom mája sa uskutočnila ďalšia beseda
v rámci preventívneho projektu Viem čo chcem a čo
smiem, ktorý sa realizuje v spolupráci s Okresným
riaditeľstvom Policajného zboru v Žiari nad Hronom.
Toto stretnutie bolo na tému obchodovania s ľuďmi.
Prednáška sa uskutočnila na Špeciálnej ZŠ v Žia-

ri nad Hronom a bola určená pre žiakov II. stupňa.
Bola doplnená premietaním dokumentárneho filmu
týkajúceho sa danej problematiky. Venovali sme sa
nielen obchodovaniu s ľuďmi, ale aj zneužívaniu ľudí
na prácu a žobranie.

Pavel Horváth, sociálny pracovník

Veľké jarné upratovanie v Dome seniorov
Koncom mája, tak ako každoročne v jarných
mesiacoch, sa stretlo v Dome seniorov 45 členov Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov,
aby spoločne urobili jeho generálne upratovanie.
Dom seniorov je zariadenie mesta Žiar nad Hronom a schádzajú sa v ňom predovšetkým obyvatelia
mesta v dôchodkovom veku a zdravotne postihnutí,
organizovaní v Klube dôchodcov, v Jednote dôchod-
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cov a ďalších subjektoch. Priestory Domu seniorov sú
prednostne určené na činnosť Klubu dôchodcov. A tak
v duchu hesla Klub dôchodcov je náš dom – upracme si v ňom, sme sa s chuťou pustili do upratovania.
Po dobre vykonanej práci čakalo účastníkov brigády
aj malé občerstvenie – prípitok, káva a chlieb s bryndzovou nátierkou. Dom seniorov teraz dýcha čistotou
a ja ďakujem všetkým, ktorí sa tejto brigády zúčastnili.

Emília Pobežková, vedúca KD
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Keď sa z koníčka stáva práca
Lenka Libjaková nie je medzi žiarskymi umelcami žiadnym nováčikom. Odmalička sa venuje
herectvu a spevu, vďaka čomu sme ju mohli vidieť, a hlavne počuť, na mnohých podujatiach.
Už rok je študentkou VŠMU v Bratislave. Ako sa jej
teraz darí?
V Žiari a okolí Lenku pozná každý už niekoľko rokov.
Celému Slovensku svoj talent a hlasové schopnosti ukázala v súťaži Hlas Česko – Slovenska. Prijatím
na VŠMU sa dostala do prostredia, kde má množstvo
možností naplno sa venovať tomu, čo má najradšej,
a teda divadlu. Ako sa jej v Bratislave žije, na čom pracovala a čo v blízkej budúcnosti chystá?

Počula som, že si hrala vo filme, v ktorom sa
objavili aj známi slovenskí herci. Môžeš nám
o tom prezradiť čosi viac?
Vďaka štúdiu na VŠ som mala možnosť stretnúť
mnohých zaujímavých a šikovných ľudí. Keďže neodmysliteľnou súčasťou našej školy je aj Filmová
fakulta, zoznámila som sa s prvákmi, čo tam študujú, natočila som s nimi pár študentských filmov a na
základe nich sa mi ozval jeden mladý a talentovaný
režisér Danko Ryhák s tým, že ma videl hrať a chcel
by ma obsadiť do hlavnej úlohy v jeho pripravovanom krátkometrážnom (polhodinovom) filme
s názvom Kravata. Pre mňa to bola perfektná skúsenosť, pretože Danko je absolútny profesionál a
taktiež herci, vedľa ktorých som hrala, Robo Jakab
a Danica Jurčová. Okrem toho som si zahrala aj vo
filme Denis s mladým hercom Danom Fischerom.

Pracuješ momentálne aj na iných podobných
projektoch?
Momentálne pracujem v RTVS na jednom programe pre deti, ktorý by sa mal začať vysielať od nového
roka, no prípravy prebiehajú už od začiatku júna. Viac
však povedať nemôžem. Iba to, že sa má detská generácia určite na čo tešiť.

Aj v škole ste vraj pripravili zaujímavé predstavenie. O čo išlo?
Inscenácia sa volá Posledná večera a bol to výsledok
našej semestrálnej práce. Pôvodne sa s tým ani nepočítalo, no predstavenie sa stalo jednou z najúspešnejších inscenácií roka v rámci študentských predstavení
a má úspech aj na medzinárodných festivaloch. Režijne sa na ňom podieľala Katka Aulitisová a výtvarne
Markéta Plachá. Príbeh je ťažko opísateľný, no veľmi
zaujímavý. V podstate ide o to, čo sa môže stať v istom
čase, v istom byte s istými ľuďmi.

A čo spev? Venuješ sa mu aj v Bratislave?
Na spev som, samozrejme, nezanevrela, aj keď je
pravda, že sa mu kvôli škole venujem menej ako
doteraz. Snažím sa však pravidelne navštevovať perfektnú učiteľku Alenku Čermákovú, ktorá ma udržiava
vo forme.

Bratislava je predsa len väčšie mesto a ponúka nespočetne veľa možností. Nezanevrela si
na Žiar?
Bratislavu mám veľmi rada, ale, samozrejme, že
do Žiaru sa s radosťou vraciam vždy, keď sa dá. Predsa
len nie je nič dôležitejšie ako rodina a priatelia, ktorí
napokon žijú prevažne tu.
Tímea Kamenická

Lenka Libjaková s hercom Robom Jakabom.

Rodičom závislých poradia odborníci
Protidrogový klub Menora vznikol vo februári
tohto roku. Keďže postupne na stretnutia klubu
začali chodiť aj rodičia a priatelia závislých detí
a mladých ľudí, vznikla nová skupina aj pre nich.
Rodičia závislých sa budú môcť prostredníctvom
protidrogového klubu pravidelne stretávať v Žiari
nad Hronom. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Mestskej obývačke v piatok 28. júna.
Stretnutia bude viesť Ján Kolár, ktorý je sociálnym
pracovníkom a sám bol kedysi drogovo závislý. Súčasťou tímu je aj klinická psychologička. „Na stretnutia
budú chodiť ľudia s osobnými skúsenosťami,“ vysvetľuje Ján Kolár a pokračuje: „Stretnutia, ktoré sa každý
týždeň konajú vo Zvolene, sú určené priamo pre ľudí
bojujúcimi so závislosťami. Skupina, ktorá bude v Žiari každé dva týždne, je určená pre rodičov a priateľov
závislých.“ Ide o svojpomocnú skupinu, kde sa stretnú

ľudia s rovnakým problémom. „Závislosť jedného člena postihne celú rodinu. Či si to ľudia uvedomujú, alebo nie, nepotrebuje sa liečiť iba závislý, ale po určitom
čase aj celá rodina,“ dodáva Ján Kolár. Členovia protidrogového klubu sa snažia pracovať s ľuďmi a ukázať
im, že v tom nie sú sami. „Pracujeme formou skupinovej terapie, biblioterapie, rozprávame sa, kladieme
otázky a dostávame spätnú väzbu. Na stretnutí je aj
možnosť sociálneho poradenstva a rodičia závislých
tiež získajú informácie o problematike, o možnostiach
liečby, ale aj o tom, ako svojich blízkych zmotivovať
k tomu, aby sa liečiť išli. Hlavne sa však snažíme viesť
ľudí k tomu, že ak chcú v ich rodine nad závislosťou
zvíťaziť, musia hľadať koreň problému a byť otvorení
ku zmene aj u samých seba,“ dodáva na záver Ján Kolár.
(li)
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RÝCHLOSTNÁ CESTA R2
ŽIAR NAD HRONOM
– OBCHVAT
Verejné vyhlášky o začatí konaní o zmene stavby pred jej dokončením Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
SR ako špeciálny stavebný úrad
pre diaľnice a rýchlostné cesty
oznamuje verejnými vyhláškami
začatie konaní o zmene stavby pred jej dokončením pre nasledujúce objekty stavby „Rýchlostná
cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat“:
101-01 Vystužený svah – zárubný múr vľavo,
101-02 Vystužený svah – zárubný múr vpravo,
201-00 Podchod pod R2 v km 0,950,
203-00 Most na poľnej ceste nad R2,
205-00 Most na ceste III/05075 nad R2,
206-00 Most na R2 nad R1,
105-00 Križovatka R2 s cestou I/50,
110-00 Cesta I/50,
105-01 Osvetlenie okružnej križovatky.
Predmetné verejné vyhlášky sú vyvesené
od 18.6.2013 do 3.7.2013 na úradnej tabuli
pred mestským úradom a na webovej stránke
www.ziar.sk.
Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté
orgány majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Ministerstve dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie republiky č.6, 810 05 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí
520. Do projektovej dokumentácie je možné
nahliadnuť na ministerstve alebo na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária
č. 6.
(r)
PRESKÚMANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
MESTA ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom ako
orgán územného plánovania
podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebného zákona)
oznamuje verejnosti, fyzickým
a právnickým osobám, že v zmysle § 30, ods. 4
uvedeného zákona preskúmava Územný plán
mesta Žiar nad Hronom, či nie sú potrebné jeho
zmeny alebo doplnky, alebo či netreba obstarať
nový územný plán.
Platný územný plán mesta Žiar nad Hronom
bol schválený v roku 2009 a v nasledujúcom období boli riešené štyri jeho zmeny a doplnky.
Územnoplánovacia dokumentácia je uložená
na Mestskom úrade – Odbor riadenia projektov,
kancelária č. 6, kde do nej môžete nahliadnuť
v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod.
a je zverejnená aj na webovej stránke mesta www.
ziar.sk.
Vaše podnety, resp. požiadavky, týkajúce sa
potreby aktualizovať platný územný plán, môžete predložiť písomne najneskôr do 17.7.2013
na Mestský úrad v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom.
Na základe doručených podnetov zo strany
oslovených orgánov a inštitúcií, ako aj verejnosti,
orgán územného plánovania rozhodne o tom, či
pristúpi k aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie formou zmien a doplnkov.
(r)
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Hronček – ďalší úspešný rok za nami
Detský folklórny súbor Hronček pri CVČ v Žiari nad Hronom má za sebou ďalší školský rok
pôsobenia. Deti a ich rodičia aktívne pracujú
pod vedením Viky Gašparíkovej už dva roky.
Sú skvostom nielen pre Centrum voľného času, ale
aj pre naše mesto, pre verejnosť. Deti z Hrončeka sú
tak bezprostredné, otvorené a čisté, že na rôznych
vystúpeniach sa správajú ako doma, žiadny stres, len
radosť z hudby, tanca, zo spevu, majú totiž svoju hitovku Po nábreží koník beží, ktorou končia každé svoje stretnutie. V školskom roku 2012/2013 usilovne pracovali a nacvičovali, preto sme ich videli vystupovať
v októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v MsKC
aj Domove dôchodcov, počas vianočných sviatkov
v kostole v Ladomerskej Vieske so svojou koledou,
v MsKC Mesiac knihy, pri stavaní mája na námestí,

na podujatí Súkromnej obchodnej akadémie. Pozvanie Hronček prijal od veľkého FS Hron a rodičia sa zo
svojich detí tešili na Dni žiarskych škôl či ukončení
krúžkovej činnosti. Oslavou detského folklóru bol
festival Pod Inovcom 9. júna, kde sa Hronček taktiež
prezentoval. Zavŕšením sezóny Hrončeka bolo vystúpenie na podujatí Ostrogrúnska ostrá kosa 29. júna.
Toto všetko zvládli naše deti, preto poďakovanie
patrí rodičom a Vike Gašparíkovej, ktorá svoj voľný čas
venuje Hrončeku, za spoluprácu Miške a Veronike Faškovým, nášmu hudobnému sprievodu, bez ktorého
by Hronček nebol Hrončekom. Veľké ďakujem patrí
každému, kto má podiel na tom, aby deti z Hrončeka
mohli tancovať v krojoch, s valaškou či stužkou. Oporu CVČ našlo v roku 2012 v projekte, ktorý podporila
Nadácia ZSNP a Slovalco, preto ďakujeme všetkým,

ktorí o tom rozhodli a podporili správnu vec. Výsledkom je radosť detí a vystúpenia, ktoré som spomenula. Verím, že naše tradície a zvyky budú s nami navždy,
pokiaľ ich ponesieme prostredníctvom našich detí
v srdciach a s hrdosťou.

Mgr. Helena Gáfriková, riaditeľka CVČ

V našom meste máme olympijské hviezdičky
Mesto Žiar nad Hronom a CVČ v Žiari nad Hronom v spolupráci so ZŠ na Jilemnického ulici
v Žiari nad Hronom organizovalo v utorok
25. júna pre 5 – 6-ročné deti materskej školy
Olympijský festival pre deti a mládež v kategórii Olympijské hviezdičky.
Podujatie sa uskutočnilo pre nepriazeň počasia v telocvični ZŠ na Jilemnického ulici. Spolu športovalo a
súťažilo 111 detí z materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. Občerstvenie a malú sladkosť pre
Olympijské hviezdičky zabezpečilo mesto Žiar nad
Hronom. Najväčším ocenením pre organizátorov
a učiteľky bola radosť detí zo športu a v ich očiach is-

kierka olympijského ohňa. Pri úvodnom ceremoniáli
olympiád, deti zložili sľub športovcov, že budú súťažiť
čestne a v duchu priateľstva. Veríme, že olympiáda
hviezdičiek je jednou z ciest, ako vytvárať čisté priateľstvá.

Výsledky športových disciplín:
Šprint na 20 m: 1. miesto Patrik Cabánik, 2. miesto
Lukáš Menšík, 3. miesto Dušan Hrmo.
Beh na 100 m: 1. miesto Patrik Cabánik, 2. miesto
Peter Cabánik, 3. miesto Roman Sládek.
Hod na cieľ: 1. miesto Michaela Sedliaková,
2. miesto Diana Hôrová, 3. miesto Jakub Barcík.
Hod tenisovou loptičkou do diaľky: 1. miesto

Patrik Cabánik, 2. miesto Adam Stemnický, 3. miesto
Matúš Švec.
Skok do diaľky z miesta: 1. miesto Patrik Cabánik,
2. miesto Monika Ďurianová, 3. miesto Jakub Benča.
Preskakovanie olympijských kruhov: 1. miesto
Alexandra Kamenská, 2. miesto Vivien Kašiarová,
3. miesto Melinda Ruislová.
Štafeta družstiev: 1. miesto Patrik Cabánik, Peter
Cabánik, Richard Wágner, Šimon Pažout, 2. miesto
Vivien Kašiarová, Samuel Sekerka, Matúš Švec, Nela
Beliančinová, 3. miesto Marian Kartík, Damián Rapko,
Roman Sládek, Jakub Barcík.

Petronela Gáfriková, CVČ Žiar nad Hronom

Čo vieme o žiarskych kultúrnych pamiatkach
Žiarsky kaštieľ.
Z nedávnej rozhlasovej relácie bolo počuť
káravý Motyčkov hlas: „Slovensko máme zanešvárené bilbordami a čiernymi skládkami...“
Naozaj, aké by bolo Slovensko bez nich? Čisté,
krásne prírodné scenérie, popri pribúdajúcich
cestách okrem dopravných značení by nás sympaticky viedli hnedé označníky ku dôkazom našej kultúrnosti a civilizácie v tomto srdci Európy.
Naše mesto je známe hlinikárňou a aj svojou polohou na križovatke štyroch smerov. Hnedé smerovníky na Slovenskú už pribúdajú. Zatiaľ však do Žiaru
a v blízkosti ich niet. Vari sa nemáme čím hrdiť? Máme!
Máme aj pamiatky aj ľudí, ktorých neoslepuje lesk
zlata a moci tak, aby zabudli byť ľuďmi vo svojej dôstojnej podstate. Ich spoločným znakom je tvorivosť =
sila, ktorá ich ženie zdokonaľovať stav vecí a život ľudí
často bez ohľadu na seba. Ich skúšobným kameňom
býva hodnota a vzťah k duchu kultúry.
V roku 2004 nám Krajský pamiatkový úrad na požiadanie MsÚ poslal aktuálny zoznam národných kultúrnych pamiatok (NKP) v katastri Žiaru nad Hronom. Vieme o nich? Vieme, kto sa o ne (okrem „chudobných“
pamiatkarov) stará (a najčastejšie bez odmeny)?
Nehnuteľných NKP tu máme v súhrne šesť:
•Kostol Povýšenia sv. Kríža s areálom
Tento vzor klasicistickej architektúry mal vlani
200. výročie, v areáli je plastika Trojice, socha J. Nepomuckého, pamätné tabule, šesť významných bansko-

bystrických biskupov leží v krypte pod kostolom (t. č.
bola príkladne zrenovovaná farským úradom a v spolupráci s MO MS je aj sprístupnená).
•Hrad Šášov
Chátra už 300 rokov. O jeho konzerváciu, výskum
a propagáciu (tejto aj krajinnej kulisy) sa starajú dobrovoľníci s hlavným aktérom Rastislavom Uhrovičom
(je dobré, že ho poznáme aj ako poslanca v meste).
•Kaštieľ s areálom a parkom
Stredoveký kaštieľ, z ktorého najmä za 18-ročného
pôsobenia Š. Moysesa bol usmerňovaný duchovný
a kultúrny život Slovákov, je dnes v súkromnom vlastníctve. Dostal síce novú strechu, ale jeho vzhľad veru
nerobí česť majiteľom a ako NKP ani Žiarčanom. Ešteže po vyhostení Pamätnej izby Š. Moysesa z kaštieľa
česť mesta zachránila t. č. nová expozícia v MsKC. Súčasťou kaštieľa vždy bol park – dnes je to mestský Park
Š. Moysesa. Oň si zodpovednosť plní mesto a jeho
Technické služby.
•Kostol sv. Vavrinca a plastika J. Nepomuckého
Kostol bol určený na zbúranie ako celá obec Horné
Opatovce. Rodáci však po usídlení v nových domovoch a, žiaľ, aj po dobe vandalizmu, prevzali za túto
stále skvostnú pamiatku zodpovednosť od roku 1993
dodnes a je už čiastočne zrekonštruovaný. V sobou
18. mája tu bolo vidieť napr. brigádnikov Alojza Mokroša, Jozefa, Mariana a Pavla Hlinkovcov, Jána Skladana, Ladislava Kúša, Jána Mádaja, Jána Kosorínskeho,
Jozefa Libu, Vlada Vencela. Keďže je tu „roboty ako
na kostole“ nie sú prví a ani poslední, ktorí opravujú
a udržujú stav budovy a okolia. Starosti robí nekvalitná práca na streche a podlahe, veža potrebuje horolezcov, trávnik koscov atď.
•Pamätník L. Exnára
Pamätník je z roku 1960 od autora K. Dúbravského
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pred Základnou školou na Ul. Dr. Janského zostáva
ako symbol vzdoru v SNP.
•Štôlňa
Štôlňa nachádzajúca sa na Slnečnej stráni vyvádza
vodu z kremnických baní. O jej zaujímavostiach informuje v portáli Žiar24 autor Richard Kafka, ktorý je
známy znalec mnohých ďalších regionálnych pozoruhodností. Upozorňuje aj na Madonu zo Žiaru, ktorá
Žiar prezentuje v SNG v Bratislave.
Okrem uvedených NKP máme množstvo ďalších
cenností, ktoré dotvárajú životopis mesta. Dikcia zákona o nich hovorí: „...obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností
mesta, do ktorých možno zaradiť okrem hnuteľných
a nehnuteľných vecí aj diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc a pod.“
Na evidencii pamätihodností mesta začalo pracovať záujmové združenie Castrum Susol od roku 2006
(predseda R. Kafka, foto R. Uhrovič).
Nádejné je, že o ne majú záujem ďalší pokračovatelia (Z. Denková, Z. Kohútová – vedie študentov
gymnázia, K. Beňová...). Akoby nadväzovali na skromných znalcov a zanietencov ako M. Slovák, E. Dodek,
L. Beňo, J. Minka či súčasníkov P. Mosný, A. Denko, D.
Benčová, V. Fridrichová, M. Simanová, ale aj S. Šály, K.
Snopko a ďalší, o ktorých ani nevieme. Celá naša Žiarska kotlina potrebuje nové impulzy na odkrývanie dôkazov o kontinuite slovenských dejín. Ale to je možné
len cez poznanie a vzťah k najbližšiemu prostrediu,
kde žijeme. Kontrolka mojej pamäti však dodnes
bliká pri spomienke na tento zážitok: Zo skupiny
18 – 20-ročných mládencov na ulici sa ozval rozohnený hlas: „Akýže som ja Slovák?! Ja som Európan!“
A Slovensko je kde?! A skúmať jeho vzťah k mestu, kde
žije, sa už vôbec neodvažujem...
Mária Zaťková
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Streetball 2013
V sobotu 22. júna sa uskutočnil už 17. ročník
obľúbeného basketbalového podujatia Streetball. Zúčastnilo sa ho 140 súťažiacich.
Turnaj otvorili mladé dámy zo skupiny Restlees
Ladies z CVČ svojim tancom a príhovor zastupujúceho primátora mesta, Petra Antala. Okrem neho sa
oficiálneho otvorenia turnaja zúčastnil konateľ MŠK,
Jozef Tomčáni, poslanec MsZ, Emil Vozár i riaditeľka SSOŠ technickej, Beáta Tóthová. Celý turnaj tak
mohol začať, všetci chceli podať čo najlepší výkon
a prezentovať svoje zlepšujúce sa, či stále pretrvávajúce basketbalové kvality. Sme nesmierne radi, že sa
nám podarilo dať v jeden deň dokopy mladé basketbalové nádeje z predprípravky cez skúsených hráčov
ligových družstiev i pánov, ktorí majú síce pokročilejší
vek a aj nejaké to kilečko navyše, no z basketbalového
umenia ešte čo to ovládajú.
Zápasy v skupinách začali kategórie Mini a Žiaci
a od začiatku bolo vidieť ich enormnú snahu podať
čo najlepší výkon a dosiahnuť víťazstvo. Pravidlá basketbalu sú však kruté a neúprosné, vyhrať mohol vždy
len jeden a niekedy to nemusí byť lepší. Lopta sa triafa
do obruče, ktorá je vo výške 3,05 m a niektorí chlapci
ešte nemajú takú techniku a ani toľko síl. Preto bolo
treba aj kus pomysleného šťastia, ktoré spolu s umením tento rok prialo družstvu Dream Team v kategórii
Mini a družstvu Pagáč v kategórii Žiaci.
Paralelne s kategóriami Mini a Žiaci sa rozohrali
zápasy v kategórii Juniori, Old-Young do 12 i nad 12
rokov dieťaťa, Old a Muži. Veľmi kvalitným basketbalom sa prezentovali kategórie Juniori a Muži. Zápasy

na hrane s ostrým, vybrúsené zákroky, kvalitná streľba i obrana boli ozdobou celého turnaja, čo sa ukázalo hlavne v semifinálových a finálových zápasoch.
Výkony aktérov pozorne sledovali mladšie generácie
hráčov a veríme, že po takýchto skúsenostiach chcú
pokračovať v stopách svojich starších a skúsených
spoluhráčoch. V mnohých si dokážu nájsť svoje vzory.
V kategórii Juniori sa v úmornom teple najviac darilo a Putovný pohár riaditeľky SSOŠ technickej získalo družstvo Ružoví panteri, poskladané z hráčov z B.
Bystrice, Handlovej a Žiaru nad Hronom. V kategórii
Muži zvíťazilo družstvo Topánky.sk, zložené z odchovancov žiarskeho basketbalu a získalo Putovný pohár
primátora mesta. Družstvá na prvých troch miestach,
okrem vecných cien od sponzorov, získali aj finančné
odmeny.
Veľmi atraktívnymi, ktoré aj v tomto roku vypísali
organizátori, boli kategórie Old-Young do 12 i nad 12
rokov veku dieťaťa. Vzhľadom na nižší počet prihlásených družstiev začali zápasy v skupinách o niekoľko
hodín neskôr. Chlapci, ktorí boli so svojimi oteckami
prihlásení do súťaže, najskôr odohrali svoje zápasy
vo svojich kategóriách a potom sa pridali k svojmu
rodičovi. Odohrali kvalitné stretnutia, ktoré nie sú
vyslovene súťažné, nekompromisne sa šplhajúce
za prvenstvom, majú byť oslavou rodiny, športu, basketbalu a relaxu. Nám jednoznačne v tomto prípade
ide o príjemné prežitie spoločných chvíľ pri športe.
Veď dajme si ruku na srdce – ako často máme toľko
času, aby sme si spoločne s našimi deťmi zašportovali, venovali sa im. Práve šport je element zblíženia.

Najviac sa darilo družstvám Dragon Boy v kategórii
do 12 rokov a Rota RŠ (z Banskej Štiavnice) v kategórii
nad 12 rokov. Trochu v úzadí ostala kategória najstarších Old. Pri účasti troch družstiev aktéri odohrali 2 zápasy. Uvedomujeme si, že je to málo, no treba vnímať
skutočnosť, že generácia starších už radšej organizuje
takéto podujatia a podporuje mladých i tých najmenších. Vytvára im priestor a možnosť ukázať všetko, čo
sa za čas venovaný takému krásnemu športu, ako je
basketbal, naučili. Medzi aktívnymi hráčmi bol aj Juraj
Panák – vedúci sekretariátu súťaží SBA a jeho kolegyňa Katka Adamcová. Tu sa po odohratí dvoch zápasov
z prvenstva tešili Náckovia.
Počas podujatia bolo pripravených aj množstvo
sprievodných podujatí. Nechýbal reťazový kolotoč
pre najmenších či vozenie na koňoch. Centrum voľného času pripravilo rôzne športové aktivity a obľúbené
maľovanie na tvár. Oživením podujatia bolo aj vystúpenie bratov Sedlákovcov, ktorí predviedli slacklining,
čo je chodenie po plochom 2,5 až 5 cm širokom popruhu napnutom medzi dvoma kotviacimi bodmi.
Ukončenie turnaja sprevádzala stále úmorná horúčava. Divákov pri odovzdávaní cien síce nebolo toľko
ako minulé roky, no je potešujúce, že tí, ktorí ostali, tlieskali výkonom všetkých aktérov. Rozhodne si
všetci potlesk a uznanie zaslúžili. Vtedy sa 17. ročník
Streetballu 2013 v Žiari nad Hronom stal históriou. Ďakujeme všetkým za účasť, podporu a povzbudzovanie
a tešíme sa o rok pri 18. ročníku tohto populárneho
podujatia v našom meste.

Peter Dubeň

VÝSLEDKY 17. ROČNÍKA TURNAJA V STREETBALLE
Kategória Mini: 4 družstvá, 1. miesto: Dream
Team, 2. miesto Bryndzové, 3. miesto Slovalco,
4. miesto Mladší Mini „B.
Finálové výsledky: o 1. miesto Dream Team –
Bryndzové halušky 10:3, o 3. miesto Slovalco – Mladší Mini „B“ 11:1.
Kategória Žiaci: 9 družstiev, 1. miesto Pagáč,
2. miesto Ostášovi draci, 3. miesto Nehraj formu.
Finálové výsledky: o 1. miesto Pagáč – Ostášovi
draci 13:6, o 3. miesto Nehraj formu – Vytreté fretky
10:4.
Kategória Juniori: 4 družstvá, 1. miesto Ružoví
panteri, 2. miesto Ilumináti, 3. miesto Kokosi.
Finálové výsledky: o 1. miesto Ružoví panteri –
Ilumináti 11:9, o 3. miesto Kokosi – Just Do It 10:9.
Kategória Muži: 6 družstiev, 1. miesto Topánky.sk,
2. miesto Exit – Nitra, 3. miesto A1.
Finálové výsledky: o 1. miesto Topánky.sk – Ilumináti 14:11, o 3. miesto Destilére – A1 4:5.
Kategória Old: 3 družstvá, 1. miesto Náckovia,
2. miesto Paštikári, 3. miesto Hurkári.
Kategória Old – Young do 12 r. veku dieťaťa:
6 družstiev, 1. miesto Dragon Boy, 2. miesto Modrý

blesk, 3. miesto Bačovci.
Finálové výsledky: o 1. miesto Modrý blesk –
Dragon boy 2:13, o 3. miesto The Magics – Bačovci
10:12.
Kategória Old – Young nad 12 do 18 r. veku dieťaťa: 7 družstiev, 1. miesto Rota RŠ, 2. miesto Siládiovci, 3. miesto Majerovci.
Finálové výsledky: o 1. miesto Rota RŠ – Siládiovci
12:9, o 3. miesto Majerovci – Chicago 8:6.
Počet družstiev: 39, z toho 3 dievčenské.
Počet aktívnych účastníkov: 140
OZ Šport a mládež ŽIAR ďakuje: mestu ZH, TS
s. r. o., TS a. s., SSOŠ technickej ZH, MŠK Žiar nad
Hronom. Všetkým sponzorom, všetkým tým, ktorí poukázali 2 %, resp. 3 % daní z príjmu FO a PO,
mediálnym partnerom, organizátorom. Zvlášť patrí
poďakovanie Jožkovi Štábelovi, Renáte Véverovej,
Oľge Kubíkovej, Ivanovi Hrdému, Norovi Nagymu, Jarke Janíčkovej, Martinovi Šálymu, riaditeľovi TS, a. s., Jozefovi Šimekovi, p. Hromádkovej
a zamestnancom spoločnosti, ktorí sa podieľali na
príprave podujatia, konateľovi TS, s. r. o., Petrovi
Antalovi a jeho zamestnancom, ktorí sa podieľali
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na príprave podujatia, riaditeľke SSOŠ technickej
Beáte Tóthovej, zamestnancom školy za ich trpezlivosť a školníkovi a jeho manželke, riaditeľke CVČ
v Žiari nad Hronom, Helene Gáfrikovej a dievčatám
z tanečnej skupiny Restlees Ladies. Sponzori podujatia: Velma ZH, Viessemann, K-system, Gastro SK,
Rastislav Kubáň, cukráreň Evelyn, Emil Vozár, lekáreň Nukleus, Wüstenrot, Pavol Henč Magic Design,
Amylon.

Mladé basketbalové nádeje z predprípravky.
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MESTSKÁ OBÝVAČKA
Mestská obývačka, ktorá sa nachádza
na 1. poschodí v priestoroch Krytej plavárne v Žiari
nad Hronom, bude v mesiaci júl zatvorená.
KNIŽNICA MICHALA CHRÁSTEKA
Od 1. júla do 30. augusta platí v Mestskej knižnici
Michala Chrásteka letný výpožičný čas.
Knižnica je otvorená od 8.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je od 12.00 do 12.30 hod.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad na
oblohu
Hlbiny vesmíru sú fascinujúce, ohromujúce, občas
ťažko pochopiteľné. Človek k nim už od nepamäti
upiera svoje pohľady a v hlave si vytvára vlastnú predstavu o tomto priestore. Najprv len skromne, vlastnými očami. Postupom času s pomocou dostupnej techniky tento prieskum zdokonaľuje. A dnes, pozorujúc
vesmír v celej šírke elektromagnetického spektra, stále viac spozná. To podstatné z príbehu tejto nevšednej
cesty ľudského poznania vám vyrozpráva náš multimediálny program s využitím možností planetária. Za
priaznivých poveternostných podmienok nasleduje
pozorovanie astronomickou technikou. Dňa 12. júla
o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu – Na Mesiac a ešte ďalej
Multimediálny program s využitím možností planetária je určený pre celú rodinu. Poskytuje pohľad
na naše Slnko, rozpráva o jeho význame pre život na
Zemi a vysvetľuje podstatu rozdielov medzi dĺžkou
dňa v lete a v zime. Vo svojej druhej časti sa podrobnejšie venuje Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu.
Z bezprostrednej blízkosti zažijete aj jedno z najväčších dobrodružstiev ľudstva – pristátie na jeho povrchu. Nechýba ani prehliadka planét slnečnej sústavy
a nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorí
ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy. V UFO sále si deti v interaktívnom
rozhovore s lektorom zábavnou formou overia svoje
znalosti o astronómii a na záver, v prípade priaznivého
počasia, si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha astronomickým ďalekohľadom. Dňa 17. júla o 16.00 hod.
Pravidelná technická odstávka
Upozorňujeme návštevníkov, že do 11. júla bude
v KHaP MH prebiehať pravidelná technická údržba
a naše priestory nebudú pre verejnosť prístupné. Najbližšie otvoríme v piatok 12. júla o 20.00 hod. pravidelným Večerom pod hviezdnou oblohou.
LETNÉ TÁBORY PRE DETI
S ONKOLOGICKÝMI A KARDIOLOGICKÝMI
OCHORENIAMI

Klub Detskej Nádeje je občianske združenie,
ktorého cieľom je pomoc a podpora dlhodobo
chorých detí. Finančne najnáročnejšou aktivitou
klubu je organizovanie letných táborov pre deti
s onkologickými a kardiologickými ochoreniami. Letné onkotábory organizujeme už od roku
1999, tento rok sa uskutoční pätnásty ročník. Od
roku 2002 robíme dva turnusy letných onkotáborov: 1. turnus pre menšie deti od 6 do 14 rokov
a 2. turnus pre väčšie deti od 14 do 18 rokov a
od roku 2006 aj zimný onkotábor počas jarných
týždňových prázdnin. Hlavným sponzorom onkotáborov je Liga proti rakovine z výťažku z Dňa
narcisov.
V lete 2013 sa uskutočnia onkotábory
v týchto termínoch:
onkologický tábor pre väčšie deti:
7.7. – 21.7.2013 v Hoteli Lesák v Tajove,
onkologický tábor pre menšie deti:
4.8. – 17.8.2013
v Chate Kollárová v Ostrom Grúni.
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KULTÚRA/INFORMÁCIE
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
2.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
3.7. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
4.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
5.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
6.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
7.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
8.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
9.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
10.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
11.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
12.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris,
13.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
14.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
15.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
16.7. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod. Lekáreň Dr. Max v Tescu a Lekáreň Sunpharma v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod. denne.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase
od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.

Hľadám domov

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
5.7. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica (674
48 85)
6.7. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom (672 21 23)
7.7. ProCare, MDDr. Hajdučáková, Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom (601 13 17)
13.7. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica (674 40
37)
14.7. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar nad
Hronom (672 20 02)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

DAPHNE, SCOOBY, VIOLA A VILMA
Daphne, Scooby, Viola a Vilma sú 6-týždňové šteniatka, ktoré sa našli pod kontajnerom pred útulkom, kde ich niekto nechal v 35-stupňových horúčavách. Len zázrakom ich neprešlo auto. Šteniatka
sú už prvýkrát odčervené a odblšené. Hľadajú čo
najskôr nové domovy, aby nevyrastali v útulku.

MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
Kresba a maľba študentov Univerzity tretieho
veku
Mesto Žiar nad Hronom vás pozýva na výstavu prác
študentov 1. ročníka odboru Kresba a Maľba Univerzity tretieho veku pri Univerzite M. Bella B. Bystrica –
detašované pracovisko v Žiari nad Hronom. Výstava sa
uskutoční vo Výstavnej sieni MsKC a potrvá do 25. júla.
Kino na schodoch
Pripravili sme pre vás kino pod holým nebom – premietanie filmov na parkovisku pred Mestským kultúrnym centrom. Príďte stráviť príjemné letné večery so
slovenskou a českou kinematografiou na parkovisku
pred MsKC, od Prioru.
Vstup je zdarma, začiatok je vždy o 20.30 hod., v prípade zlého počasia bude premietanie v Kine Hron
v MsKC.
23.7. Vrásky z lásky
24.7. Absolventi – sloboda nie je zadarmo
30.7. Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka
31.7. Probudím se včera

POVOLENIE VEREJNEJ ZBIERKY

Obvodný úrad Žiar nad Hronom – Odbor
všeobecnej vnútornej správy povolil verejnú zbierku OZ Strážni anjeli.
Verejná zbierka sa koná za účelom získania finančných prostriedkov pre psíkov zo žiarskeho
útulku, a to formou dobrovoľného finančného
príspevku do zapečatených pokladničiek v termíne do 31.12.2013. (Číslo povolenia: ObU-ZH-OVVS-2013/05512).
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PAJDO
Pajdo je kríženec ovčiaka, má približne 8 mesiacov. Je v dobrej kondícii
a nie je zanedbaný, srsť
má krásne lesklú. Je stredného vzrastu, približne 15
kg. Vhodný by bol skôr do
rodinného domu.

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

Z pera čitateľa
Účinný preparát
Žene lekár predpísal na bradavice vodičku na potieranie. Keď sa jej minula, pýtala si v lekárni niečo účinnejšie. Lekárnička jej predala iný, silnejší prípravok.
Po čase prišiel do lekárne jej manžel a vraví lekárničke: „Pani magistra, čo ste to za prípravok na bradavice predali mojej manželke? Mali sa jej stratiť iba
bradavice, ale teraz sa aj ona stratila,“ dostal zo seba
muž. „Možno dostala túlavé topánky. Oznámili ste jej
zmiznutie na polícii?“ zvedavo sa ho spýtala na oplátku. „Nikto mi to neuverí.“ „Zavolajte príbuzným, či sa
niekde nezahovorila,“ vŕtala do neho ďalej. „To ťažko,
veď je hluchonemá.“ „Má mobil? Napíšte jej SMS, že
vám veľmi chýba,“ nedala sa lekárnička. „„Bodaj by nie,
mala dneska zohriať večeru a jej niet.“
„A čo keď sa vám skryla niekde v byte?“ „Čo vy hneď
nevymyslíte.“
„Občas sa ľudia začítajú na záchode,“ rozvíjala rozhovor ďalej. Medzitým cinkla bezradnému pánovi SMS
na mobil. Prečítal ju nahlas: Príď po mňa, som pri kontajneroch a neviem, ako sa dostať domov. „Našťastie
sa jej nič nestalo. Utekám po ňu, aby sa jej susedia nesmiali.“ Všetci sme si s uľahčením vydýchli.
Teodor Komenda
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PREDAJ
•Predám chladničku s mrazničkou zn. Calex CM 305.
Zachovalá, vhodná na chatu alebo aj domov, 250 l.
12/13
Cena: 29 €. T: 0948 076 556
•Predám mrazničku, 25 l, 3-hviezdičková. Cena: 12 €.
T: 0948 076 556
13/13
•Lacno predám zachovalý šijací stroj, sporák na pevné
palivo a kompresor. T: 0908 069 240
16/13
•Predám hudobné časopisy Spark – 1. č./1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004. Cena: 0,50 €/ks. Rock Shock –
č. 12, 13, 14, 17/2003, č. 3, 6, 9/2004. Cena: 0,50 €/ks.
Spike – č. 1, 2/2003, 3/2004. Cena: 0,50 €/ks. Rock Hard
– 12/2004. Cena: 2 €. Mystic Art – 3/2005. Cena: 2 €. Report Music + Style – 3, 11/2006, 4, 7/2007. Cena: 1 €/
ks. Sanctury Express – 5/2005. Cena: 0,30 €/ks. Fanzine
– 12/2006, 3, 5, 8/2007, 12/2007, 8/2008. Cena: 0,50 €/
ks. S- Music – 4, 7/2006, 4/2007. Cena: 0,50 €/ks. Summer Rocks 2003 – cena: 0,70 €. Stereo & Video – 7/2005,
cena: 1 €. Maxim – 9/2005, cena: 1 €. Just for Kicks Music
2004, cena: 0,50 €. Earache 2006, cena: 0,30 €. Mascot
Records 2008, cena: 0,30 €. Melodic Rock Fanzine –
5/2006, 2/2008. Cena: 1 €/ks. Foto: Primal Fear, Freedom
Call, cena: 0,30 €/ks. T: 0902 828 424
26/13

www.geodesy-service.sk
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...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám garáž za Planetáriom. Cena: 5 500 €. T: 0905
1/13
636 173
•Predám garsónku na Sládkovičovej ul. Cena: 7 500 €,
pri rýchlom jednaní výrazná zľava. T: 0905 427 122 5/13
•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, s balkónom,
v pôvodnom stave. Cena: 16 500 €. Zľava možná. T: +420
608 631 305
6/13
•Predám 3-izbový tehlový byt v ZH na Ul. M. R.
Štefánika. Byt je po kompletnej rekonštrukcii. T: 0944
238 849
7/13
•Ponúkam na predaj 1-izbový byt s výhľadom na lúku
na sídlisku Etapa - čínsky múr - v Žiari nad Hronom. Byt
má plastové okná, inak je v pôvodnom stave, s rozlohou
37 m 2. Cena: 17 500 €. T: 0907 529 325
8/13
•Predám 3-izbový tehlový byt na Ul. A. Dubčeka. Byt
je 2. poschodí, má 70 m 2, je po rekonštrukcii (plastové
okná, elektrina, stierky, dlažba – kuchyňa, chodba,
kúpeľňa, WC). Cena dohodou. T: 0907 489 987
17/13
•Predám 3-izbový panelový byt s loggiou v OV s
výmerou 72 m 2 na 5./7 poschodí v zateplenom a
zrekonštruovanom bytovom dome na Hviezdoslavovej
ul. v Žiari nad Hronom. Cena dohodou. T: 0903 844 672
19/13

•Predám pekný 4-izbový byt, po kompletnej
rekonštrukcii, s garážou, v ZH, Centrum II., Ul. Hviezdoslavova. Byt sa nachádza na prízemí, zo 7. poschodí.
Bližšie info: 0917 756 786 - volať po 17.00 hod.
30/13

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenasjmem izbu v dvojizbovom byte. Cena: 125 €
3/13
vrátane energií. T:+420 737 060 658
•Dám do prenájmu veľký 1-izbový byt pri plavárni. Byt
je voľný od 15.6.2013. T: 0910 277 301
4/13
•Hľadám krátkodobý prenájom pre 4 osoby na 2
týždne v auguste. T: 0034 679 927 343
9/13
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt v strede
18/13
mesta Žiar nad Hronom. T: 0907 143 405
•Prenajmem tehlový 2-izbový zariadený byt v OV po
rekonštrukcii na Ul. Komenského v Žiari nad Hronom.
Byt je s rozlohou 63 m 2, vrátane pivnice. K nasťahovaniu
od 1.8.2013. T: 0907 349 910
20/13
•Hľadám prenájom garsónky alebo 1-izbového bytu
na dlhodobo pre 1 osobu v Žiari nad Hronom. Cena: do
180 eur. T: 0917 444 221
21/13
•Prenajmem dlhodobo 2-izbový byt v blízkosti centra
mesta v Žiari nad Hronom. V byte je kuchynská linka,
byt je nezariadený. Úžitková plocha 48,5 m 2 + pivnica.
Nachádza sa na 1. poschodí zo 7. Cena: 300 €/mesiac
s energiami (platí pre 2 osoby, v prípade viac osôb
dohoda). Byt je voľný od 1.8.2013. Bližšie informácie na
čísle: 0905 135 103.
22/13
•Dám do prenájmu 3-izbový byt na námestí. Kompletne prerobený, nezariadený. T: 0908 874 449
23/13
•Dám do prenájmu 2-izbový byt na sídlisku Pod vŕšky.
Cena dohodou. Voľný ihneď. T: 0905 321 543
25/13

AUTO MOTO
•Predám Daciu Logan, r. v. 2005, naj. 53 000 km,
2/13
garážovaná. Cena: 3 100 €. T: 0905 636 173
•Predám znak na čelnú kapotu zn. Favorit, Felícia,
Ford. Cena: 4 €/kus. T: 0948 076 556
10/13

POZEMKY
P172/2013
Panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, v pôvodnom stave. Nová cena 10.600 EUR (pôvodná cena: 15.500 EUR), výmera: 22 m2
P175/2013
Panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. M.
Chrásteka, čiastočne zrekonštruovaná. Cena 18.990 EUR,
výmera: 25 m2
P154/2013
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
v pôvodnom stave. Cena: 21.000 EUR, výmera: 35 m2
P098/2012
1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta,
v pôvodnom stave. Cena: 28.560 EUR, výmera: 43 m2
P220/2013
1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum
mesta, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 25.000 EUR, výmera:
48 m2
P197/2013
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
v pôvodnom stave, zachovalý. Cena: 26.500 EUR, výmera:
49 m2
P201/2013
2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena:
33.000 EUR, (pôvodná cena 36.500 EUR), výmera: 49 m2
P218/2013
2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 33.000 EUR,
výmera: 49 m2
P215/2013
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul.
Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 26.000 EUR, výmera: 51 m2
P194/2013
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave. Nová cena:
24.000 EUR, (pôvodná cena 27.000 EUR), výmera 55 m2
P186/2013
2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, v pôvodnom - zachovalom stave. Cena:
29.900 EUR, výmera: 62 m2
P219/2013
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, v pôvodnom stave. Cena: 24.900 EUR, výmera: 63 m2
P221/2013
2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta,
kompletná rekonštrukcia. Cena: 42.000 EUR, výmera: 69 m2
P121/2012
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
41.000 EUR, (pôvodná cena 42.000 EUR), výmera: 69 m2
P183/2013
3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum
mesta, v pôvodnom stave. Cena: 39.000 EUR, výmera: 73 m2

213/2013
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
42.000 EUR, výmera: 72 m2
P212/2013
3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 45.000 EUR, výmera:
82 m2
P061/2011
4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom,
Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 59.000 EUR, (pôvodná cena 67.000 EUR), výmera:
80 m2
P214/2013
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
58.000 EUR, výmera: 83 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
P176/2013
RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
63.000 EUR, výmera pozemku: 996 m2
P193/2013
RD v Slaskej, v pôvodnom stave. Cena: 53.000 EUR, zastavaná plocha: 157 m2,výmera pozemku: 1776 m2
P151/2012
Rozostavaný RD v Lutile. Nová cena: 99.000 EUR, (pôvodná
cena 110.000 EUR), zastavaná plocha: 298 m2, úžitková plocha: 360 m2, výmera pozemku: 1.819 m2
P174/2013
RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený
na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR, (pôvodná cena
26.500 EUR), zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozemku:
595 m2
P207/2013
RD v Starej Kremničke, v pôvodnom - zachovalom stave.
Nová cena: 63.000 EUR, (pôvodná cena 93.000 EUR) výmera
pozemku: 815 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.500
EUR, úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2
POZEMKY:
P180/2013
Stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 27.000 EUR, výmera:
605 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
OSTATNÉ
P132/2012
Obchodný priestor–pohostinstvo v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 45000 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
•Predám pneu na plechových diskoch, málo jazdené,
zn. Matador Prima. Rozmer: 185/60 – R14, 82T, MP14,
Tubeless, 4-dierový, 6J x 14 H2, ET 38. Cena: 10 €/kus.
T: 0948 076 556
11/13
•Predám pneu Michelin Energy tubeless, rozmer:
155/70, R13, 75T, XT1, Radial XSE – 1 kus. Cena: 5 €. T:
0948 076 556
14/13

noviny.ziar.sk

•Predám rôzne ND na Ford Escort, r. v. 1998. Nutné
15/13
vidieť. Cena dohodou. T: 0948 076 556

HĽADÁM
•Hľadám spolubývajúcu do komplet zariadeného
3-izbového bytu v ZH na Ul. Hviezdoslavovej. Stačí sa
nasťahovať. T:0905 841 116
24/13
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SPOMIENKAtĺk
Utíchol tvoj hlas, srdce prestalo biť
a my už len so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 5. júla si pripomíname
11 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý otec,
deduško a pradeduško
Ľubor Jančok.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spomienku.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk
Odišla si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 3. júla si pripomíname
2 roky od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Eva Vigašová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú sestry Anna a Mária.
SPOMIENKAtĺk
Dňa 28. júna sme si pripomenuli
3. výročie od úmrtia
Alberta Tužinského.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali
radi, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina.
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SPOMIENKAtĺk
Milan Obertáš
Je to už 20 rokov, čo nie si s nami,
zabudnúť nemôže rodina, známi.
Na hrobe kytica, kahanec svieti,
spomienka manželky a tvojich
detí s rodinami.
SPOMIENKAtĺk
Spi sladko, dcérka naša!
Srdce tvoje už nebije,
ale spomienka na teba
v našich srdciach žije.
Dňa 2. júla si pripomíname 6. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša dcérka
Janette Gajdošíková – Palusková.
S láskou v srdci spomínajú rodičia, sestra a brat
s rodinami.
SPOMIENKAtĺk
Bolesťou unavený, tíško si zaspal,
zanechajúc všetko, čo si rád mal.
Keby slzy kriesili
a láska divy robila,
nikdy by ťa, drahý náš,
čierna zem nekryla.
Dňa 22. júna uplynuli 2 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil manžel, ocino a starký
Ing. Ľubomír Gocník.
S láskou spomíname všetci, ktorí sme ho milovali.

POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým príbuzným
a známym, vrátane OR PZ SR
v Žiari nad Hronom, ktorí na poslednej ceste dňa 23. apríla 2013
odprevadili môjho milovaného
otca
p. Júliusa Gáku,
ktorý nás náhle opustil vo veku 79 rokov.
Spomíname. Syn Julo s manželkou Ľudmilou,
vnučka Diana, pravnučka Marínka.
SPOMIENKAtĺk
Odišiel, už nie je medzi nami,
ale žije v srdciach nás,
ktorí sme ho mali radi...
Dňa 2. júla si pripomíname
20. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
otec, starý otec a prastarý otec
Imrich Olajec.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú dcéry a synovia, nevesty a zaťovia,
vnúčence, pravnúčence a ostatná rodina.
SPOMIENKAtĺk
Dňa 20. apríla sme si pripomenuli 20. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustil náš drahý
Ján Beňo
a
dňa 13. júla si pripomenieme
10. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Gizela Beňová.
Spomíname s láskou a úctou.
Syn a dcéra s rodinami.
SPOMIENKAtĺk
Dňa 6. júla to bude 5 rokov,
čo nás opustil
Ľudovít Kalužný.
S láskou a úctou manželka
Mária a najbližší.

Spomeňte si
na svojich najbližších
prostredníctvom MN
OZNAM – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul.
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a ods. 2 zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer a spôsob prevodu nehnuteľnosti v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods.
1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zapísanej
na LV č. 3037 v katastrálnom území Žiar nad
Hronom a to:

•dvojizbový byt č. 23 – s. B nachádzajúci sa
na 4. poschodí Pod vršky – byt. domu súp.
č. 1372, vchod č.33, na ul. J. Kráľa v Žiari
nad Hronom, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Pod
vršky – byt. domu súp. č. 1372, postaveného na
CKN parcele č. 1149/67, o veľkosti 6975/683947tin, spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela č. 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 1299 m², na ktorom je Pod vršky
– byt. dom súp. č.1372 postavený, s veľkosťou

noviny.ziar.sk

6975/683948-tin.
nasledovne:
- obchodná verejná súťaž v zmysle § 281 až
§ 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
Bližšie informácie o podmienkach obchodnej
verejnej súťaže – Odbor správy majetku mesta
(Ing. Kretová), č. dverí 17 v pracovných dňoch
od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 7132 alebo
na webovej stránke mesta www.ziar.sk.
(r)
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Ďakovný certifikát pre žiarsky Okáčik

Mesiac jún bol pre OZ Okáčik výnimočný. Oslávili sme Deň detí a pri tejto príležitosti získalo
naše združenie ďakovný certifikát od Nadácie
pre deti Slovenska.
Potešilo nás ocenenie našej práce. Je za ním však
úsilie a práca vás všetkých, ktorí nám pomáhate.
Preto chcem aj touto cestou poďakovať naším spolupracovníkom, riaditeľom žiarskych základných
a stredných škôl, pretože za týmto úspechom je
vzájomne prepojenie práce aj v zbierke Hodiny
deťom. Študentom a dobrovoľníkom za to, že nezištne venujú svoj čas a energiu, aby sme spoločne

obohatili detský
svet. Nadácia pre
deti
Slovenska
nám venovala aj
hodnotný darček
v podobe obrazových a náučných
publikácií. A aby
sa naše deti, rodičia a členovia Okáčika mohli spoločne tešiť a stráviť pri knihách príjemné chvíle, rozhodli sme sa
založiť Okáčikovskú knižnicu. Veríme, že získame
do nej ďalšie hodnotné a zaujímavé knihy, ktoré
si môžete požičať na 1 mesiac, prípadne požiadať
o predĺženie výpožičnej lehoty. Zapožičanie kníh
bude zdarma.
Sme radi, že aj takýmto spôsobom sa budeme
môcť odvďačiť naším spolupracovníkom a dobrovoľníkom. Vážime si vašu prácu, ochotu pomáhať
a vytvárať krajší svet, lebo presne to robíte. Deťom
a všetkým vám prajeme pekné leto.
Ľubica Mokrošová, OZ Okáčik

Letný jazykový týždeň
na „Jednotke“
Už ste o tom počuli? 45 budúcich prváčikov a žiakov z „Jednotky“ sa rozhodlo chodiť do školy ešte
jeden týždeň. Nebude to hocijaký týždeň, bude
to Jazykový letný týždeň, kde sa žiaci pod vedením skúsených pedagógov naučia anglický jazyk
zábavnou formou. Interaktívne tabule, jazykové
programy na počítačoch, metóda CLIL – to je len
zlomok toho, čo ich čaká. Nebudú celé dni len sedieť v triedach alebo za počítačom, zahrajú sa aj
v telocvični, na umelom trávniku alebo v chládku
ihličnanov v mini parčíku rôzne didaktické hry
na rozvoj komunikačných zručností, pozornosti
a pamäti, samozrejme, v angličtine. Čo poviete? Bude to zmysluplne vyplnený jeden týždeň
prázdnin? Veríme, že žiaci aj rodičia budú naň radi
spomínať. Prečo aj rodičia? Hlavne preto, lebo
o ich deti bude postarané od rána až do popoludňajších hodín, takže môžu spokojne pracovať
a neobávať sa o to, čo to dieťa zase robí. Tešia sa
na vás vyučujúci z „Jednotky“.

Deň „D“ na „Jednotke“

V júni mali k nám prísť žiaci a učitelia z družobnej školy Za kasárňami v Bratislave. Rozmýšľali
sme, ako im tento deň spríjemniť, veď sme ich
už zoznámili s Banskou Štiavnicou, Kremnicou,
ba aj s Bojnickým zámkom a tamojšou ZOO.
V hlave sa nám zrodil nápad. Čo takto viac ich

zoznámiť s našou školou, učiteľmi aj staršími
žiakmi.
Šikovní vyučujúci oslovili rodičov, sponzorov, známych remeselníkov a prípravy sa mohli začať. Takže 12. júna o 13.00 hod. riaditeľ školy, Marek Baláž,
privítal prítomných a oficiálne otvoril Deň „D“ na
„Jednotke“.
Žiaci I. stupňa si pripravili krátky program, v ktorom dominoval spev, tanec a hra na hudobný
nástroj. Žiačky II. stupňa pripravili stánok zdravej
výživy, nachystali „párance“ – jedlo drevorubačov,
ktoré chutilo aj našim vzácnym hosťom – zastupujúcemu primátorovi, Petrovi Antalovi a prednostke MsÚ, Mariane Páleníkovej, ktorá je zároveň poverená vedením odboru školstva a športu.

Dvor „Jednotky“ by ste nespoznali. Zmenil sa na
jazdeckú školu, výrobňu marcipánových ozdôb,
hrnčiarsku dielňu s hrnčiarskym kruhom, kaderníctvo, šperkárstvo, drôtikárstvo. Našli ste tu aj poľovníka, ktorý učil deti pomocou vábničky vábiť lesnú
zver. Baču s výrobkami z ovčieho syra dopĺňalo
praskanie pastierskym bičom. Naozaj, deti, rodičia,
starí rodičia a priatelia školy nevedeli, ktoré stanovisko skôr navštíviť. Či si ísť zaskákať na nafukovacom hrade, zacvičiť zumbu, ochutnať špeciality
z grilu, dať si zmrzlinu, či domáci zákusok, alebo
mätový nápoj z Eko-parčíka. Slniečko hrialo, akoby
sa usmievalo na náš pekný zelený dvor, na tie detské tváre a na spokojných rodičov.
Vaša „Jednotka“

Na prázdniny s príjemnými spomienkami na „Dvojku“
Nezvyčajné ticho je zrazu na chodbách našej
školy, ale ešte pred pár dňami tu panoval čulý
pracovný ruch. Samozrejme, ako je pre „Dvojku“ typické, bol naplnený množstvom zážitkov,
aby si naši žiaci okrem vysvedčení odnášali
na prázdniny aj príjemné spomienky na školu.
Studené počasie zmenilo plány na Deň detí, ale
prekvapenie pre žiakov sa vydarilo. Bolo ním vystúpenie sokoliarov zo Štiavnických Baní u nás
na „Dvojke“. Dokonca aj slniečko vykuklo, aby si
popozeralo tie nádherné operené dravce. Kým
boli slnečné lúče láskavé, naši najmenší preskúmali školský dvor. Prváci z A triedy sa zamerali na
drobných živočíchov, pričom najviac sa im páčili
jašteričky. Žiaci z 1. C vytvorili zo svojich poznatkov
o rastlinách Prvú knihu o prírode. Druháci z B triedy
si otvorili galériu pod šírym nebom, v ktorej ponúkli svoje tipy na super prázdniny. Čo si šepká les, to
dnes už vedia šiestaci, ktorí sa tradične zapájajú do
rovnomennej súťaže v kaštieli Svätý Anton. Veľkú
radosť mali žiaci z 2. C triedy z 1. miesta v celoslovenskej súťaži Maľujte a fotografujte s Primalexom,
do ktorej poslali fotografie svojho nového kamaráta Primalexáka Felixa. Priam triumfálne však bolo
dvojnásobné 1. miesto v obvodnej súťaži pre naše
Hliadky mladých zdravotníkov z 1. aj 2. stupňa.

Žiaci jazykových tried od 3. ročníka si svoju angličtinu precvičili v rámci dvojjazyčného predstavenia
Jack & Joe & Jackpot v podaní známej trojice hercov
z Martina. O 1150 rokov dozadu sa preniesol 2. stupeň, aby si vychutnal známe aj neznáme okolnosti
príchodu Konštantína a Metoda na naše územie
v interaktívnej inscenácii Solúnski bratia. Veľa tried
opäť pochytilo cestovateľské nadšenie, a tak sa vybrali za poznaním krás a zaujímavostí našej drahej
domoviny. Prvostupniari sa zviezli Čiernohorskou
železničkou do skanzenu vo Vydrove, schladili sa
v Bystrianskej jaskyni, obdivovali čarokrásnu Banskú Štiavnicu a vydali sa aj na cestu okolo sveta
za 80 dní, samozrejme, v divadelnom predstavení
vo Zvolene. Druhostupniari si vyskúšali fúkať sklo
v Lednických Rovniach, zapózovali si pri Studni
lásky na Trenčianskom hrade, ryžovali zlato v Banskom múzeu, sfárali do štôlne Bartolomej, prešli
turistickými chodníčkami Vysokých Tatier, aj neďalekého zvolenského Pustého Hradu, zablúdili do
Múzea praveku a ZOO v Bojniciach.
Rušno bolo aj v našom školskom klube detí Úlik.
Najprv Slniečka a Ďatelinky bravúrne zvládli Knižný
maratón a potom s ostatnými oddeleniami prešli
rozprávkovou krajinou knižných škriatkov a víl.
Najviac sa ale tešili na záverečné vyhodnotenie ce-
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loročnej olympiády netradičných športov Úlik-iády,
kde boli ocenené najlepšie družstvá aj jednotlivci.
A to už prišiel čas na lúčenie. Najprv tretiaci z jazykovej triedy na stretnutí v rodinnom duchu ukázali, čo všetko sa naučili, a pripravili si pre svojich
blízkych aj vlastnoručne maľované hrnčeky. Potom
žiaci 4. ročníka presvedčili rodičov a hostí pestrofarebným programom, že „Dvojka“ má naozaj talent. V kytici tanečných, hudobných, divadelných,
recitačných a speváckych vystúpení nechýbalo ani
ocenenie najaktívnejších žiakov – medailistov rôznych súťaží – pani riaditeľkou. Zlatou bodkou každoročne býva rozlúčka s našimi deviatakmi spojená s odovzdávaním vysvedčení z rúk predstaviteľa
mesta. Veríme, že aj tá tohoročná ostane v ich srdciach ako trblietavý kamienok v mozaike krásnych
spomienok na „Dvojku“.
Všetky vysvedčenia a pochvaly sú rozdané. Ak sa
niekomu tento školský rok nevydaril, neklesajte
na duchu. V septembri sa brány našej školy zasa
otvoria a vy budete mať šancu všetko napraviť. Želáme vám prázdniny plné dobrodružstiev a nezabudnuteľných zážitkov prežité v zdraví a pohode.
A už teraz sa na vás v novom, jubilejnom 50. školskom roku tešíme.
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika, ZH
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Atlét Lukáš Muha reprezentoval Slovensko
ATLETIKA
Český Hradec Králové hostil v druhú júnovú sobotu
dorastencov a dorastenky v medzištátnom atletickom trojstretnutí Česko – Slovensko – Maďarsko.
V reprezentačnom družstve chlapcov sa predstavil
aj atlét Atletického klubu Mestského športového
klubu (AK MŠK) Žiar nad Hronom, Lukáš Muha.
16-ročný zverenec trénera Olivera Dávida, študent Bilingválneho gymnázia v Banskej Štiavnici,
obsadil v behu na 3 000 m 6. miesto v štartovom
poli šiestich bežcov a získal pre Slovensko jeden bod. Dosiahol čas 9:51,81, čím si zlepšil svoj
najlepší osobný výkon o 6 sekúnd a zaradil sa
na 6. miesto tohtoročných slovenských dorasteneckých tabuliek. Ako nám povedal, so svojím výkonom bol spokojný, aj keď jeho príprava
na jar nebola ideálna pre zdravotné ťažkosti s kolenom. Víťazom „tritisícky“ sa stal Čech Kubec časom
9:04,89, druhý Slovák Roman Buckulčík (AK Svetlošák B. Bystrica) obsadil časom 9:39:56 štvrté miesto.
V celkovom poradí družstiev dorastencov zvíťazilo Maďarsko (155 bodov) pred domácim Českom

13
Hasiči z Bartošovej Lehôtky postúpili
na Majstrovstvá Slovenska
Mladí hasiči z Bartošovej Lehôtky vyhrali všetko, čo
sa vyhrať dalo. V Žarnovici Oblastné kolo Plameň,
dve prvé miesta: kategória chlapci CTIF + štafeta
a požiarny útok s vodou. Oblastné kolo Banská
Štiavnica dorastenci 1. miesto, postup na krajské
kolo do Sebechlebov, kde znovu vyhrali a postúpili
na Majstrovstvá Slovenskej republiky.
Obecný úrad touto cestou ďakuje veliteľovi DHZ,
Branislavovi Vozárovi, trénerom Miroslavovi a Ivete
Kolárovcom, Petrovi Hudecovi a všetkým sponzorom.
Ľubomír Bielik, starosta obce

Lukáš Muha sa v nedeľu 16. júna v Dubnici nad Váhom stal dorasteneckým atletickým majstrom Slovenska v behu na 2000 m prekážky. Pri slávnostnom
vyhlasovaní víťazov na najvyššom stupienku v strede.
(144) a Slovenskom (88). Poradie súťaže dorasteniek bolo: 1. Česko, 2. Maďarsko, 3. Slovensko.
J. Mecele

Alex Karkuš štvrtý
PLAVCI
Najlepší 13 – 14-roční plavci z celého Slovenska 9. miesto v disciplíne 100 m voľný spôsob (1:07,23 s),
v dňoch 14. až 16. júna zápolili na 50-metrovom 10. miesto v disciplíne 100 m motýlik (1:21,46 s) a
bazéne v Košiciach, kde usporiadala Sloven- 11. miesto v disciplíne 200 m voľný spôsob (2:29,79
ská plavecká federácia v spolupráci s košickým s)
plaveckým klubom Majstrovstvá Slovenskej re- Ema Barančoková si najlepšie počínala v disciplíne 800 m voľný spôsob, kde s časom 11:37,85 s
publiky starších žiakov v plávaní.
Preteku sa zúčastnilo 192 plavcov z 38 klubov. Naše obsadila 12. miesto. Dvakrát obsadila 14. miesto
mesto reprezentovali traja plavci – Alex Karkuš, v disciplínach 400 m voľný spôsob (5:31,02 s) a
Ema Barančoková a Kristína Kminiaková, ktorí sa 200 m znak (2:59,07 s) a 15. miesto v disciplíne
na majstrovstvá nominovali svojimi časmi. Pretek 100 m znak (1:25,43 s). V disciplíne 200 m voľný
je fyzicky aj psychicky náročný, trvá tri dni a okrem spôsob skončila na 22. mieste, 100 m voľný spôsob
nevýhody plávania v dlhom bazéne musia súťažiť na 23. mieste a 50 m voľný spôsob na 24. mieste.
s plavcami, ktorí sú výkonnostne na vyššej úrovni Päťkrát si vylepšila svoje osobné rekordy.
z dôvodu dvoj až trojfázových tréningov. Napriek Kristína Kminiaková sa v prvej desiatke udržala
tomu sa im podarilo svojimi výkonmi vyplávať v disciplíne 400 m polohový pretek, kde obsadila
s časom 6:54,20 s 10. miesto. V disciplíne 800 m
v celkovom hodnotení klubov pekné 13. miesto.
V najsilnejšej konkurencii sa najlepšie presadil Alex voľný spôsob (12:07,97 s) obsadila 15. miesto,
Karkuš, ktorý sa svojimi novými osobnými rekord- 100 m motýlik 17. miesto, 100 m znak 19. miesto,
mi vo všetkých disciplínach udržal v najlepšej 11- 400 m voľný spôsob 23. miesto, 200 m voľný spôsob
tke Slovenska. Najúspešnejší bol v disciplíne 200 28. miesto, 50 m voľný spôsob 35. miesto a 100 m
m motýlik, kde si s časom 3:01,01s vyplával krásne voľný spôsob 39. miesto.
4. miesto. V disciplíne 50 m voľný spôsob obsa- Na úspechoch žiarskych plavcov sa podieľajú trédil 7. miesto (30,04 s), trikrát 8. miesto v disciplí- nerky Martina Bartková a Miroslava Mesárošová.
nach 400 m voľný spôsob (5:24,21 s), 100 m znak
PK MŠK Žiar nad Hronom
(1:18,47 s) a 400 m polohový pretek (6:16,53 s),

Seniori športovali v Hornej Ždani
V sobotu 8. júna sa uskutočnili okresné športové hry seniorov v Hornej Ždani. Zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
v Žiari nad Hronom na nich štartovalo 9 žien a
5 mužov.
Po sčítaní dosiahnutých výsledkov získal najviac
bodov práve Žiar nad Hronom.
Podujatie bolo veľmi vydarené ako po športovej,
tak aj po spoločenskej úrovni, keď športové hry
boli v odpoludňajších hodinách ukončené tanečnou zábavou.
Ján Truben, predseda ZO JDS

Foto: Š. Vodnák

Cena Slovalco
STRELCI
Pod týmto názvom sa v nedeľu 23. júna na strel- Pavel Ozank (ZO SZTŠ Žarnovica) s 254 kruhmi.
nici v Rudne nad Hronom uskutočnila strelecká V spoločnej kategórii ostatných strelcov bolo posúťaž z malokalibrovej pušky na 30 rán. Zorga- radie: 1. Milan Vrábel (ŠSK BC Prievidza) 286 (II.VT
seniorov A), 2. Štefan Šulek (SŠK Banská Štiavnica)
nizovala ju ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad Hronom.
Za extrémne horúceho počasia súťažilo spolu 285 (I. VT dorastu), 3. Ivan Bublák (ZO SZTŠ Sloval20 strelcov nielen z nášho regiónu, ale aj z Prie- co Žiar nad Hronom) 284, 4. Bohuslav Popovič (ŠSK
vidze, Rumanovej či Nitry. Z usporiadajúcej ZO Rumanová) 283 (oba výkony majú hodnotu II. VT
súťažili traja. SenioriB (60-roční a starší) mali sa- seniorov A), 5. Patrik Jány 283 (I. VT dorastu), 6. Pemostatnú kategóriu, ostatní boli v spoločnej. Zo ter Lupták ml. (obaja SŠK Banská Štiavnica) 281 (III.
šestice najstarších strelcov zvíťazil Ľubomír Dr- VT mužov).
bohlav (SŠK Banská Štiavnica) s 269 kruhmi, pred Týchto deväť strelcov organizátori odmenili vecAntonom Kuklom (ZO SZTŠ Žarnovica), ktorý mal nými cenami. V spoločnej kategórii skončil Jozef
263. Oba výkony majú hodnotu III. VT. Tretí skončil Gocník s 277 kruhmi (III. VT SB) siedmy a Vladimír
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Na fotografii deviatka najúspešnejších strelcov (vzadu zľava) Š. Šulek, A. Kukla, M. Vrábel,
P. Ozank, I. Bublák, B. Popovič, (vpredu zľava)
P. Lupták ml. a P. Jány.
Stajník (obaja ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad Hronom)
na 10. mieste.
Ing. Jozef Piecka
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Kadeti žiarskeho Cyklistického klubu majstrami republiky
CYKLISTIKA

Prvou majstrovskou disciplínou, ktorá sa išla
v tomto roku, boli obnovené Majstrovstvá SR v časovke družstiev mládeže. Jedna z najnáročnejších,
ale pritom najkrajších disciplín v cestnej cyklistike
sa opäť vrátila do kalendára podujatí cyklistov.
Šampionát v časovke družstiev sa konal v sobotu
15. júna v Tepličke nad Váhom a jeho organizátorom
bol Cyklistický spolok Žilina. Pretekalo sa na okruhu
7 000 metrov dlhom s nájazdom v dĺžke 1 000 metrov.
Obec Teplička nad Váhom pripravila pretekárom dôstojné prostredie na pretekanie a aj počasie cyklistom
tento raz prialo.
Družstvá mladších žiakov tvorili dvojice a kategórie
starších žiakov, kadetov a juniorov štvorice. V kategórii
mladších žiakov, ktorí absolvovali časovku na 9 km, sa
víťazmi stali s časom 13:58,9 cyklisti CyS Žilina, Dávid
Sikora s Jakubom Hodásom. Po bojovnom výkone
si bronz odniesli Žiarčania Matúš Černek s Tomášom
Kamenským. Aj v kategórii starších žiakov, ktorí absolvovali časovku na 23 km, putovalo víťazstvo do Žiliny
zásluhou štvorice Štoček, Blaško, Michalička a Kurnický.
Víťazné družstvo dosiahlo čas 0:33:06,5 hod. Striebro
putovalo do Žiaru zásluhou družstva v zložení Jakub
Varhaňovský, Lukáš Lajtoš, Adam Foltán, doplnené

Martinom Chrenom z CK Olympik Trnava. Aj bronz putoval do Žiaru, a to zásluhou Matúša Valušku, Ľuboša
Kovára a doplneného Michala Furdana z Outsiterz Novatec.

zových medailí sa cyklisti MŠK Žiar nad Hronom zaradili
medzi najúspešnejšie družstvá šampionátu
F. Sitora

Žiarčania mali na šampionáte
najúspešnejšie družstvo
Boj medzi najúspešnejšími mládežníckymi klubmi
v SR pokračoval v kategórii kadetov, ktorí absolvovali
časovku na 30 km. Titul majstrov SR v časovke družstiev
tento raz putoval do Žiaru zásluhou perfektného výkonu štvorice Adrián Foltán, Nicolas Jelža, Henrich Hasch
a Matej Truban. Chlapci presvedčivo zvíťazili časom
0:41:7, druhá skončila prekvapujúco TJ Slávia ŠG Trenčín a až tretie skončilo favorizované družstvo CyS Žilina.
Druhé družstvo Žiaru v zložení Kristián Zimány, Ján
Gajdošík, Matej Foltán, doplnené Braňom Gašparom
z CyS Žilina, obsadilo časom 0:42:39,9 piate miesto.
V kategórii juniorov, ktorí absolvovali časovku
na 37 km, si prvenstvo a titul majstrov republiky odniesli cyklisti CyS Žilina, posilnení našim juniorom, Jurajom Bellanom.
Ziskom jednej zlatej, jednej striebornej a dvoch bron-

Víťazné družstvo kadetov MŠK v zložení (zľava) Adrián
Foltán, Henrich Hasch, Nicolas Jelža a Matej Truban.

Bellan na spoločnom šampionáte Slovenska a Česka v trojici najlepších juniorov
CYKLISTIKA

V dňoch 20. až 23. júna sa v Novej Dubnici a Dubnici nad Váhom zišli všetci najlepší cyklisti zo Slovenska a Česka, aby si zmerali svoje sily na spoločnom národnom šampionáte v cestnej cyklistike.
Termín spoločných majstrovstiev Slovenskej a Českej
republiky v cestnej cyklistike je daný Medzinárodnou
cyklistickou úniou (UCI), kedy aj ostatné krajiny usporadúvajú svoje národné majstrovstvá. Na štarte tohtoročného šampionátu sa prezentovali takmer všetky súčasné svetové hviezdy cyklistiky z oboch krajín, akými
sú Peter a Juraj Saganovci, Peter a Martin Velitsovci, Jan
Bárta či Jaroslav Kulhavý. Preteky boli zaujímavé aj tým,
že sa konali len týždeň pred štartom najväčších cyklistických pretekov na svete Tour de France a bolo veľmi
pravdepodobné, že na najprestížnejšom podujatí sveta sa na štarte objavia spomenutí profesionáli.
Hviezdy svetového peletónu prišli povzbudiť tisícky
fanúšikov a pretekári sa im za to odvďačili výbornými
výkonmi s očakávaným koncom najmä na slovenskej
strane. Po vlaňajšom vydarenom šampionáte, kedy
spoločný šampionát v cestnej cyklistike organizovala
slovenská strana Veloklub Púchov, sa aj v tomto roku
konal šampionát opäť na Slovensku. Česká strana požiadala o usporiadanie šampionátu na Slovensku z dôvodu organizovania Majstrovstiev Európy v Olomouci.
Dôveru tak dostala dubnická cyklistika so skúseným
organizátorom Stanislavom Holecom.
Na tomto významnom podujatí sa mali možnosť
predstaviť aj dvaja juniori MŠK Žiar nad Hronom, talentovaný Juraj Bellan a nováčik Lukáš Janespal. Obaja
nastúpili na štart juniorov v disciplínach časovka jednotlivcov a cestný pretek jednotlivcov s hromadným
štartom. Vo štvrtok 20. júna bola na programe spoločného šampionátu časovka jednotlivcov juniorov, ktorá
viedla z Mierového námestia v Novej Dubnici smerom na Nemšovú – Bolešov – Dubnicu nad Váhom späť
do Novej Dubnice v celkovej dĺžke 20,5 km. Profil časovky bol mierne zvlnený, no sprevádzaný nepríjemným
vetrom. Časom 28:35,27 si prvenstvo odniesol pretekár

CyS Žilina, Tomáš Harag, pred skvele pripraveným Jurajom Bellanom z MŠK Žiar nad Hronom, ktorý dosiahol
čas 28:45,82. Tretia priečka patrila pretekárovi TJ Slávia
SG Trenčín, Milanovi Holomekovi, ktorý dosiahol čas
29:04,31. V časovke Elite, ktorá sa išla na 41 km, ani tak
nešlo o to, či v rámci SR vyhrajú Velitsovci, ale o to, kde
sa umiestnia Slováci v porovnaní s Čechmi. Náš najlepší
časovkár, Peter Velits (Omega Pharma – Qiuck Step) sa
síce stal majstrom Slovenska, ale za susedom z Česka
Janom Bártom z tímu ( NetApp) zaostal o 27 sekúnd.

Sagan opäť národným šampiónom
V sobotu 22. júna bol na programe šampionátu
cestný pretek juniorov na 118,4 km. Preteky štartovali
v obci Hrabovka pri Trenčíne, kde bol aj cieľ. Náročný
14,8 km dlhý okruh sprevádzaný extrémnym teplom
absolvovali juniori 8-krát. Profil cestného preteku bol
zvlnený s náročným stúpaním na Hrabovku a následným prudkým technickým zjazdom. Aj v tomto preteku potvrdil pretekár MŠK Žiar nad Hronom, Juraj Bellan,
výbornú pripravenosť na šampionát a po perfektnom
výkone na trati obsadil pekné druhé miesto a získal
svoju druhú striebornú medailu na šampionáte. Výkon Juraja Bellana je o to cennejší, že po nepríjemnom
páde a zranení na pretekoch Svetového pohára Course
de la Paix sa v priebehu šiestich týždňov dokázal dať
dokopy a vrátiť do peletónu výborne pripravený. Titul
majstra Slovenska v cestnom preteku juniorov putoval opäť do Žiliny zásluhou dobre zvládnutého špurtu
Martina Dubeňa. Lukáš Janespal pre zdravotné problémy pretek nedokončil.
Kategória Elite absolvovala trať dlhú 198 km. Na
preteky sa prišlo pozrieť množstvo fanúšikov a očakávalo sa, čo vymyslí peletón, aby sa „striasol“ Petra Sagana (Team Cannondale). Prekvapenie sa nekonalo a
po 198 km prišiel na zaplnený futbalový štadión v Dubnici nad Váhom ako prvý Peter Sagan a tešil zo svojho
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Strieborný Juraj Bellan.
už tretieho titulu národného šampióna.
Pekné počasie, fantastická divácka kulisa, veľké počty
štartujúcich, výborná úroveň, dokonalé zabezpečenie podujatia, to všetko z tohto cyklistického sviatku
spravili vynikajúce podujatie. Zažili sme v Novej Dubnici a Dubnici nad Váhom fantastický týždeň svetovej
cyklistiky. Diváci aj pretekári si naozaj užívali túto skvelú
atmosféru, pretože cyklistika je len jedna a tá cestná je
takou čerešničkou na torte rodiny cyklistov. Teší nás, že
aj žiarska cyklistika mala na týchto superlatívoch svoj
podiel.
František Sitora
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Žiarska futbalová U10 znovu zažiarila
FUTBAL – PRÍPRAVKA U10

Mladí futbalisti Pohronia opäť raz potvrdili svoju
dobrú povesť víťazstvom na prestížnom domácom
turnaji Pohronie CUP 2013 a dokázali, že nie náhodou patria k absolútnej slovenskej špičke v kategórii U10.
Tá sa zišla v sobotu 22. júna na celoslovenskom
mládežníckom turnaji v Žiari nad Hronom. Veď mená
tímov ako MFK Košice, FK Dukla Banská Bystrica, MFK
Ružomberok, FC Spartak Trnava, PFA FC ViOn Zlaté Moravce, FC Nitra či FC 1898 Patržalka boli zárukou kvality.
Z TOP tímov tejto vekovej kategórie chýbali akurát výbery Slovana Bratislava, AS Trenčín a MŠK Žilina, ktoré
sa kvôli inému programu ospravedlnili.
Žiarske futbalové nádeje prešli turnajom bez jedinej
prehry a čo je obdivuhodné, bez jediného inkasovaného gólu. To sa na takýchto turnajoch málokedy stáva.
V extrémne horúcom počasí, pred peknou diváckou
kulisou a s podporou svojich fanúšikov predvádzali
najlepší futbal založený na kombinačnej hre a súperov doslova nepustili, až na pár výnimiek, na svoju
polovicu. A to je dôležitejšie ako konečný výsledok,
ktorý je pridružený ku hre akú títo malí žiarski futbalisti
pod vedením trénerov Rastislava a Radoslava Urgelu,
spoločne s Aurelom Rosenbergom, už druhý rok predvádzajú. „Na domáci turnaj sme sa pripravovali svedomito po všetkých stránkach a už na predchádzajúcich
podujatiach chlapci naznačili, že sa uberáme správnym smerom v tréningovom procese a súperi nám
nestačia. Dokonca v Šamoríne a v Zlatých Moravciach
sme predvádzali ešte krajší, kombinačnejší futbal ako
na žiarskom trávniku v niektorých stretnutiach. Na obhajobu mojich hráčov však musím povedať, že súperi
z nás už majú rešpekt, hrajú často v hlbokej defenzíve, na brejky, a preto musíme hrať skoro každý zápas
do „plných“. To je však v konečnom dôsledku pre nás

dobré, lebo keď sa už teraz hráči naučia presadiť do
zhustenej defenzívy, budú to mať na ihriskách ľahšie
v budúcnosti. Chlapci hrajú vo forme, futbal ich baví
a chutí im. Vyzdvihnúť by som chcel aj ich 12 zápasovú
šnúru bez prehry a bez inkasovaného gólu, čo svedčí
o ich kvalite, dobrej defenzíve a organizácii hry celého
tímu. Na turnaji dostalo priestor všetkých 16 nominovaných hráčov, niektorí hrali viac, niektorí menej (najmä 5 hráči ročníka 2004), ale čo je dôležité, všetci splnili,
čo sme od nich očakávali. Fandili si, povzbudzovali sa
a vytvorili tím, ktorý je prísľubom do budúcnosti pre
žiarsky mládežnícky futbal. Vyvrcholením boli najmä
zápasy s MFK Košice a s FC Petržalka, ktoré si hráči spolu s fanúšikmi užili a nenechali nikoho na pochybách,
že pohár je v správnych rukách. Okrem toho sme mali
v našich radoch aj najlepšieho hráča celého turnaja,
ktorým sa stal po bezchybnom výkone náš pilier defenzívy, Martin Šuster. Ďalšie individuálne ocenenie si
prevzal aj Samuel Urgela, ktorý sa po parádnom výkone s Košicami, a najmä vo finále, kde sa blysol dvomi
krásnymi gólmi, stal najlepším hráčom nášho tímu.
Do poslednej chvíle mu sekundoval výbornými výkonmi, na turnaji s prehľadom hrajúci, ľavý obranca,
Tomáš Kukučka. Ďakujem ale všetkým hráčom za ich
vzornú reprezentáciu klubu FK Pohronie aj mesta Žiar
nad Hronom, rodičom za ich podporu a sponzorom,
ktorí sa podieľali na príprave a usporiadaní tohto kvalitne obsadeného turnaja. Rastislav Urgela, tréner
POHRONIE CUP 2013

FK Pohronie – FCB Horná Nitra 3:0,
góly: Rajčan, Tatár, Skučka
FK Pohronie – FAMT Prešov 2:0,
góly: T. Kukučka, Urgela
FK Pohronie – FK Jupie Ban. Bystrica 2:0,

góly: Rosenberg (2)
FK Pohronie – FK Dukla Ban. Bystrica 1:0,
gól: Rosenberg
FK Pohronie – MFK Ružomberok 0:0
FK Pohronie – MFK Košice 2:0,
góly: T. Kukučka, Urgela
Finále: FK Pohronie – FC 1898 Petrž. 3:0,
góly: Urgela (2), Rajčan
Zostava: Žember, Pivarči, Šuster, Urgela, Rosenberg,
Sučák, T. Kukučka, Skučka, Rajčan, Tatár, R. Beňo, Hric,
Boška, Krčmár, Olajec, A. Kukučka.
Strelci gólov: Urgela (4), Rosenberg (3), Rajčan (2), T.
Kukučka (2), Skučka, Tatár.
Umiestnenie: 1. miesto, 6 – 1 – 0 so skóre 13:0,
19 bodov.
Konečné poradie turnaja: 1. FK Pohronie, 2. FC
1898 Petržalka, 3. PFA FC ViOn Zlaté Moravce, 4. FK Jupie Banská Bystrica, 5. FK Slovan levice, 6. MFK Košice,
7. MFK Ružomberok, 8. AŠK Inter Bratislava, 9. FC Spartak Trnava, 10. FK Dukla Banská Bystrica, 11. FC Nitra,
12. FAMT Prešov, 13. ČFK Nitra, 14. FC Baník Horná Nitra.

Žiarčania na ViOn Cup tretí
FUTBAL – PRÍPRAVKA U10

Posledný víkend sa naša prípravka FK Pohronie U10 zúčastnila medzinárodného turnaja ViOn CUP 2013, kde obsadila krásne
3. miesto.
V skupine prehrala len jeden zápas 0:1 s FC Nitra a dostala iba 2 góly. Celkovo najmenej za celý
turnaj zo všetkých 14 tímov. To svedčí o dobrej
defenzívnej činnosti celého mužstva a hre smerom
dopredu, keď nás neprehralo futbalovo ani jedno
mužstvo. V skupine B chlapci skončili na 2. mieste
a čakal ich v semifinále Slovan Bratislava ako víťaz
skupiny A. Po trochu opatrnom začiatku sa naši
malí futbalisti Pohronia do súpera doslova zahryzli, nedali mu ani meter voľného priestoru, vytvorili
si šance a súpera dostali pod tlak. Ten nevystrelil
ani raz do priestoru našej brány. My, naopak, áno,

lenže dve veľké šance Viktora Tatára zostali nevyužité. Čo nás v konečnom dôsledku veľmi mrzelo,
lebo po remíze 0:0 v riadnom hracom čase prišlo
k pokutovým kopom, ktoré sú vždy lotériou. Prehrali sme nakoniec nezaslúžene, na penalty 3:4, a tak sa
nám ušlo hrať „len“ o tretie miesto. Slabou útechou
boli reakcie trénerov Slovana Bratislava, že sme boli
v zápase lepším tímom a do finále postúpil šťastnejší.
V poslednom zápase o bronz sme narazili
na nášho premožiteľa z prvého skupinového zápasu FC Nitra a už sme nič nenechali na náhodu. Zvíťazili sme po peknej hre 2:0 a zaslúžene sa radovali
z 3. miesta.
Rastislav Urgela, tréner
VION CUP 2013

1. FK Pohronie – FC Nitra 0:1
2. FK Pohronie – FC Spartak Trnava 2:0,
góly: Šuster, Pivarči
3. FK Pohronie – KFC Komárno 4:1,
góly: Urgela (2), Šuster, Tatár
4. FK Pohronie – Vac VLSE 1:0, gól: Urgela
5. FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce „modrí“
5:0, góly: Tatár, Rajčan, Rosenberg, Skučka, Urgela
6. FK Pohronie – FC Vítkovice 1 0:0
Semifinále: 7. FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava
0:0 na pk 3:4 (pk premenili: Šuster, Urgela, Tatár, nedal: T. Kukučka)
Zápas o 3. miesto: 8. FK Pohronie – FC Nitra 2:0,
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góly: Urgela, Pivarči
Zostava: Žember, Pivarči, Šuster, Urgela, Rosenberg, Sučák, T. Kukučka, Skučka, Rajčan, Tatár, R.
Beňo, Foltán.
Strelci gólov: Urgela (6), Tatár (3), Šuster (3), Pivarči (2), Rajčan, Rosenberg, Skučka.
Umiestnenie: 3. miesto, 5 – 2 – 1 so skóre 14:2,
17 bodov.
Konečné poradie turnaja: 1. ŠK Slovan Bratislava, 2. PFA FC ViOn Zlaté Moravce „červení“, 3. FK
Pohronie, 4. FC Nitra, 5. FC Vítkovice A, 6. FK Dukla
Banská Bystrica, 7. Vac Varos Labdarugo Sportegyuesulet, 8. FK Močenok, 9. FC Spartak Trnava, 10. FC
Baník Horná Nitra, 11. KFC Komárno, 12. ČFK Nitra,
13. FC Vítkovice B, 14. PFA FC ViOn Zlaté Moravce
„modrí“.
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Z Majstrovstiev Európy s kompletnou zbierkou medailí
KARATE

Karate svojimi výsledkami patrí medzi najúspešnejšie športy v našom meste. Každoročne
vychovávame majstrov republiky a medailistov
zo svetových a európskych pohárov.
Naši pretekári bývajú členmi reprezentačných výjazdov na medzinárodné podujatia. To, že sa poctivá práca na tréningoch vypláca, ukázali výsledky aj
posledného, snáď najvýznamnejšieho turnaja tejto
sezóny, z ktorého sa nám podarilo doniesť kompletnú zbierku medailí.
V priebehu dvoch dní od 15. do 16. júna sa v Nových Zámkoch konali 1. Majstrovstvá Európskej
Shitoryu karate federácie. Išlo o Majstrovstvá Európy v štýle Shitoryu, na ktoré sa z Majstrovstiev
Slovenska Shitoryu prebojovalo až 9 žiarskych
pretekárov. Ako členovia reprezentačného výberu
sa svojimi skvelými výkonmi podieľali na celkovom
prvom mieste Slovenskej reprezentácie v medailovej štatistike.
Turnaj bol rozdelený do dvoch dní. V prvý deň
štartovali naši mladší pretekári. Ako prvá do bojov nastúpila Natália Rajčanová – úradujúca dvojnásobná majsterka republiky. V husto obsadenej
kategórii dievčat 9 –11-ročných do 39 kg bol prvý
zápas s ruskou reprezentantkou veľmi napínavý a
skončil remízou. Vďaka vyššej aktivite do ďalších
bojov postúpila Natália. V ďalších vyraďovacích
kolách už nedala súperkám šancu a postupne si
kliesnila cestu do finále. Vo finále na ňu čakala
veľmi dobrá maďarská reprezentantka, a preto
sme do finále nastupovali s obavami. Tie však boli
zbytočné, keď Natália nedovolila súperke ani raz
zabodovať, naopak, sama zvyšovala svoj bodový
náskok. Konečné skóre 3:0 v náš prospech nás veľmi potešil. Natália sa tak stala majsterkou Európy
v štýle Shitoryu.

Bronzový Marko Kováč
Súbežne s Natáliou na vedľajšom zápasisku
do bojov nastúpila Nina Jelžová v kategórii dievčat 12 – 14-ročných do 45 kg. Na poslednom Európskom pohári mládeže, ktorý sa konal pred týždňom v Bratislave, Nina ukázala skvelú formu, keď
zvíťazila, a tak sme aj tu čakali pekný výkon. Nina
sa prebojovala do finále, kde na ňu čakala oveľa
skúsenejšia kolegyňa zo slovenského reprezentačného družstva. Nina napriek veľkej snahe staršej
kolegyni podľahla 0:2. Titul vicemajsterky Európy
v štýle Shitoryu však určite patrí medzi jej najcennejšie trofeje.
V kategórii chlapci 9 – 11 rokov nad 42 kg sme
mali dvoch pretekárov – Romana Debnára a Marka
Kováča. Obaja chalani začali súťažiť už minulý rok a
doteraz už prišli aj prvé výraznejšie úspechy, najmä
keď na Majstrovstvách Slovenska družstiev obsadili
ako členovia žiarskeho družstva bronzovú priečku.

Romanovi pridelil žreb do prvého kola maďarského
reprezentanta. Roman sa o hlavu vyššieho súpera
nezľakol a vyhral nad ním 5:1. V ďalšom zápase
nastúpil proti neskoršiemu finalistovi. Po prehranom zápase mal ešte možnosť zabojovať v repasáži
o tretie miesto, no aj tu ešte malé skúsenosti z medzinárodných súbojov Romanovi nedovolili zvíťaziť, a tak v konečnom poradí obsadil veľmi pekné
4. miesto. Marko nastúpil z druhej strany vyraďovacieho pavúka. Vyraďovacie zápasy zvládol až po
semifinále, kde nedokázal zvíťaziť nad neskorším
víťazom kategórie. V boji o tretie miesto však opäť
zabojoval, a tak si z turnaja odniesol bronzovú medailu – určite jeho najväčší úspech v súťažnej kariére.

Milan Laurov je majstrom Európy
v Shitoryu
Naši starší chlapci Michal Výrostko a Milan Laurov nastúpili obaja v kategórii 12 – 14-ročných
do 63 kg. Majster Slovenska v štýle Shitoryu Michal
mal hneď v prvom kole proti sebe favorizovaného
ruského pretekára. Aj napriek veľkej snahe sa Michalovi nepodarilo zdolať svojho súpera. Naše nádeje, že nás tento pretekár potiahne do repasáže
o tretie miesto sa rozplynuli, keď v následnom
súboji prehral s maďarským reprezentantom.
Z druhej strany vyraďovacieho pavúka čakal na
svoju príležitosť Milan. Hneď v prvom kole sa však
stav zápasu nevyvíjal v náš prospech, no v karate sa
bojuje do poslednej sekundy a tu to platilo doslova, keď Milan otočil skóre so záverečným gongom.
Jeho ďalšie víťazné zápasy ho doviedli až do finále.
Tu na neho čakal skúsený maďarský reprezentant.
Milan sa celý zápas riadil taktickými radami reprezentačného trénera, preto jeho súper ťahal za kratší
koniec. Po vyhratom finále sme sa druhýkrát tešili
zo zisku titulu majster Európy v Shitoryu.
Poslednou štartujúcou v prvom dni šampionátu bola Dominika Veisová v kategórii dievčatá
12 – 14-ročné nad 45 kg. Dominike sa na Majstrov-

stvách Slovenska v Shitoryu veľmi nedarilo, keď
sa nominovala na tento šampionát z posledného
piateho postupového miesta. My sme však pevne
verili, že jej chvíľa ešte príde a Dominika predvedie
svoje kvality. A nebolo tomu inak. Dominika sa prebojovala do samotného finále, kde postupne svoj
náskok vo vedení zvyšovala a už v polovici zápasu
sme verili, že tretí majstrovský titul nám neujde.
Dominika víťazstvo podržala do konca zápasu a
stala sa tak majsterkou Európy v štýle Shitoryu.
Prvý deň šampionátu bol úspešne za nami a my
sme sa už tešili na výkony našich starších pretekárov Martiny Tatárovej a Rastislava Štyriaka, ktoré
predvedú v druhý súťažný deň.
Druhý súťažný deň bol venovaný juniorským a seniorským kategóriám. V juniorkách 15 – 17-ročných
do 56 kg nastúpila Martina Tatárová – majsterka
Slovenska v štýle Shitoryu. Martina sa prebojovala cez zahraničné súperky do semifinále, kde však
už na rumunskú reprezentantku nestačila. V boji
o tretie miesto opäť skoncentrovala sily a bronzovú
medailu si už nenechala ujsť.
Posledným štartujúcim z nášho klubu bol Rastislav Štyriak v kategórii seniorov do 65 kg. Rasťo hneď v prvom kole narazil na silného súpera,
na ktorého nestačil, a tak do ďalších bojov už nenastúpil. Tým sa vystúpenie našej výpravy na Majstrovstvách Európy v štýle Shitoryu skončilo.
Samotná dôvera reprezentačných trénerov pri
výbere reprezentantov na takýto významný turnaj je veľkým ocenením pre samotného pretekára a jeho trénera. Keď sa ešte podarí, že z deviatich nominovaných pretekárov vystúpi až sedem
na stupienok víťazov, je to určite tá najlepšia odmena.
Na záver by som chcel poďakovať mestu, Mestskému športovému klubu, sponzorom a v neposlednom rade aj vedeniu ZŠ na Jilemnického ulici
a vedeniu ZŠ v Hornej Ždani za vytvorenie výborných tréningových podmienok. Pretekárom ďakujem za vzornú reprezentáciu.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner Karate klubu

