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Mesto kúpilo biskupský kaštieľ
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Kaštieľ je v obývateľnom stave.

Mesto chce čo najskôr začať rekonštruovať aj kaplnku.
V piatok 28. septembra podpísal
primátor Peter Antal so spoločnosťou
Males zmluvu, ktorou sa mesto stáva
oficiálne vlastníkom kaštieľa. Kúpu
budovy
renesančno-barokového
kaštieľa, prístavby a pozemkov
schválili poslanci na augustovom
zasadnutí.
Na kúpu kaštieľa schválili poslanci prijatie
úveru vo výške 2 800 000 eur, ktorý bude
mesto splácať 12 rokov. „Je to pre mesto
veľmi významný krok. Dostali sme sa
k nehnuteľnosti, okolo ktorej kedysi
vznikal Svätý Kríž. Kaštieľ je historická
budova nevyčísliteľnej hodnoty, lebo
tu kedysi bolo letné sídlo arcibiskupa,
biskupa a sídlo Štefana Moysesa,“ uviedol
po podpise zmluvy primátor s tým, že
v budúcnosti chce mesto z kaštieľa urobiť
miesto pre stretávanie sa rôznych skupín
obyvateľov nášho mesta. „Chceli by sme
sem premiestniť základnú umeleckú
školu, Galériu Júliusa Považana, ktorá je
dnes, vzhľadom na hodnotu obrazov,
v nedôstojných priestoroch, Izbu
Š. Moysesa a Archeologické múzeum,
ktorého časť dnes máme v priestoroch
Mestského kultúrneho centra. Nie
všetky artefakty sú tam však vystavené
práve z priestorových dôvodov,“ priblížil
primátor a ako ďalej konkretizoval,
do kaštieľa sa presunie aj obradná
miestnosť, reprezentačné priestory
mestského zastupiteľstva, priestory
primátora mesta a časť pracovníkov
mestského úradu, ktorí budú pracovať
priamo v kaštieli.
V kaštieli vidí primátor aj priestor na
vytvorenie komunitného centra rôznych
skupín obyvateľov, ktoré sú dnes
roztrúsené po celom meste. „Títo ľudia
a organizácie by mali žiť spoločným
komunitným životom. Máme na
mysli seniorov, hendikepovaných,
znevýhodnené skupiny obyvateľov
a záujmové združenia, ktoré pôsobia

Centrum

na území mesta. V súčasnosti tiež
pociťujeme výraznú potrebu zriadenia
mestského domova dôchodcov, pretože
ten, ktorý tu máme a zriaďuje ho VÚC,
už kapacitne nepostačuje a je niekoľko
desiatok ľudí, ktorí čakajú na umiestnenie
do tohto zariadenia,“ spresnil Antal
s tým, že priestory, ktoré by na to mesto
poskytlo, by boli v prístavbe kaštieľa,
kde sa dnes nachádza súkromná stredná
škola. Tá má v súčasnosti približne
60 študentov v štyroch triedach. „Na
začiatku školského roka sme to nechceli
meniť, a tak momentálne zostáva
škola v priestoroch prístavby. Celý rok
však budeme uvažovať nad tým, ako
ďalej so školou a kde im vieme vytvoriť
adekvátne priestory a podmienky, ako
má teraz,“ skonštatoval primátor.

„

Kaštieľ je jedna z mála
vecí, ktorú vie mesto
z hľadiska turizmu ponúknuť.
Peter Antal, primátor mesta
Kaštieľ však má byť do budúcna aj
lákadlom pre turistov, ktorí sa v ňom
určite radi zastavia, pozrú si ho
a prečítajú si o histórii nielen kaštieľa,
ale aj mesta. „Takýmto spôsobom sa
tiež dostaneme do turistických máp
Slovenska. V neposlednom rade,
spojením kaštieľa s parkom dostávame
do rúk veľkú výhodu pre turistický ruch,
lebo je to jedna z mála vecí, ktorú vie Žiar
z hľadiska turizmu, okrem Šášovského
hradu, ponúknuť. Najbližšie volebné
obdobie bude preto potrebné urobiť
všetko pre to, aby sme na to kaštieľ
pripravili,“ podotkol Antal s tým, že
budova je dnes okamžite obývateľná a je
možné sa do nej hneď nasťahovať. „Nejde
o ruinu. Potrebné je urobiť iba fasádu
a menšie vysprávky omietky. Kupujeme

Štvrtok 11. októbra
12.00 - 18.00 h: Reprodukovaná hudba
19.00 - 22.00 h: ARCON

však kaštieľ, kde sa zajtra dá nasťahovať.
Sú tam funkčné všetky siete, je tam
vybudované plynové kúrenie a kaštieľ
má novú strechu. Pravdaže, budeme
hľadať čím skôr zdroje na to, aby sme
dokázali robiť postupnú rekonštrukciu.
Chceme začať fasádou, aby kaštieľ bol
v krátkom čase dominantou nášho
mesta. Nasvietime ho a budeme
rekonštruovať aj kaplnku, v ktorej by
sme chceli organizovať menšie komorné
koncerty. Postupne budeme dávať do
poriadku aj jednotlivé miestnosti,“ dodal
na záver Peter Antal s tým, že bývalý
vlastník kúpil do kaštieľa aj cenné repliky
starožitností, ktoré mestu daroval.

Ku kúpe kaštieľa sa vyjadrila
aj Národná asociácia realitných
kancelárií Slovenska
Keďže sa pred časom objavili
spochybnenia kúpy kaštieľa a účelové
hľadania
pred
voľbami,
ktoré
spochybňovali kúpnu cenu, požiadal
primátor Peter Antal Národnú asociáciu
realitných kancelárií Slovenska o to,
aby sa vyjadrila k dohodnutej kúpnej
cene. „Na základe požiadavky sme
posúdili súbor nehnuteľností, ktoré sú
predmetom kúpy, t. j. budova kaštieľa,

Piatok 12. októbra
10.00 - 15.00 h: Reprodukovaná hudba
15.00 h: COUNTRY LIMIT CLUB
17.00 h: FUNNY FELLOWS
18.30 h: KABÁT REVIVAL
20.30 - 22.00 h: KISS FOREVER BAND (HU)

školské zariadenie/budova, historický
objekt, rotunda, trafostanica a k nim
prislúchajúce pozemky, nachádzajúce sa
v Banskobystrickom kraji, v obci Žiar nad
Hronom, kat. územie Žiar nad Hronom
a ktoré podľa popisu stavu ako aj
fotodokumentácie boli riadne využívané
s plne funkčnými inžinierskymi
sieťami,
vlastnou
trafostanicou
a vybudovaným plynovým kúrením
a ostatnými technickými zariadeniami.
Posúdenie predajnej ceny predmetných
nehnuteľností
sme
vykonali
kombináciou porovnávacej metódy
a metódy cenových máp nehnuteľností.
Na základe horeuvedeného môžeme
konštatovať, že posúdenie predajnej
ceny nehnuteľností nám potvrdilo, že
stanovená predajná cena 2 800 000 eur
je primeraná stavu, veku, ako aj celkovej
úžitkovej ploche zahrnutých budov
a pozemkov. Historická hodnota kaštieľa
je rovnako dôležitým aspektom. Fakt, že
ide o národnú kultúrnu pamiatku zvyšuje
jeho hodnotu, ktorú možno trhovo len
ťažko vyčísliť. Zachovanie národných
pamiatok podobného charakteru má pre
našu kultúru a národný historický odkaz
nesmierny význam,“ stojí vo vyjadrení
Jána Palenčára, prezidenta Národnej
asociácie realitných kancelárií Slovenska.
(li)

Desiatky kusov replík starožitného nábytku od bývalého majiteľa.

Sobota 13. októbra
8.00 - 12.00 h: Reprodukovaná hudba
12.00 h: MSS SEKERA
14.00 h: PRIEVIDŽANKA

Žiarsky jarmok
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Sprístupnili dve nové športoviská v areáli „Štvorky“
V piatok 28. septembra oficiálne
otvorili športoviská v areáli Základnej
školy na Jilemnického ulici. Na nových
moderných ihriskách sa bude hrávať
najmä florbal a volejbal.
Žiarska „Štvorka“ je známa tým, že sa
profiluje ako športová škola. Športové
triedy sú zamerané na všeobecný
rozvoj pohybových schopností v
5. ročníku, venujú sa tu atletike, karate,
dievčenskému volejbalu, cyklistike
a chlapčenskému futbalu. Pravidelne tiež
škola organizuje rôzne športové súťaže
nielen na úrovni mesta, ale aj okresné
či krajské súťaže. Do jej areálu v týchto
dňoch pribudli dve nové ihriská na
volejbal a florbal s možnosťou vytvorenia
dvoch malých florbalových ihrísk.
„Volejbalové triedy boli v našej škole od
jej zrodu. Ihrisko, ktoré sme však mali
v areáli, bolo zarastené a nepoužívalo

sa. Rozhodli sme sa preto, že ho
zrekonštruujeme,“ vysvetľuje riaditeľka
školy Drahomíra Hanzlíková s tým, že
pomocnú ruku podalo vedenie mesta,
spoločnosti Nemak Slovakia, Barbitrans,
ŽHS a anonymní darcovia. Celková suma
za obe ihriská je viac ako 18-tisíc eur.
Využívať sa budú v rámci prípravy žiakov
školy a súťaží, ktoré organizuje žiarske
Centrum voľného času, ale aj súťaží na
úrovni okresu či kraja. „Športoviská budú
otvorené a sprístupnené aj verejnosti,“
dodáva Drahomíra Hanzlíková.
Spoločnosť Nemak Slovakia je
v súčasnosti najväčším zamestnávateľom
v celom regióne. Minulý mesiac
prekročila počet tisíc zamestnancov.
„Stalo sa už tradíciou, že naša spoločnosť
podporuje šport v meste. Berieme to ako
našu zodpovednosť pomáhať celému

regiónu, pravidelne preto finančne
prispievame všetkým školám,“ hovorí
riaditeľ spoločnosti Nemak Slovakia
Milan Marko. Ako ďalej podotýka,
spoločnosť je aj jedným z troch hlavných
sponzorov Mestského športového klubu
a podporuje rozvoj športu na školách.
„Štvorka“ však nie je jediná škola v meste,
ktorá má vo svojich priestoroch či areáli
možnosti na športovanie. „Obyvatelia
Žiaru si určite všimli, že výrazným
spôsobom podporujeme šport v našom
meste. Tým, že nám pribudli dve nové
športoviská na „Štvorke“, posúvame zase
latku ďalej,“ hovorí primátor Peter Antal.
Základná škola na Ulici M. R. Štefánika
má v súčasnosti vynovený celý exteriér,
naposledy tu vznikla basketbalová
plocha. Vedenie mesta však sľubuje
ďalšie novinky. „Určite v krátkom čase
vznikne atletická dráha na „Štvorke“.
Dáme sem takú, ktorá bude využívaná
v čo najväčšej miere, aby to nebola iba
školská dráha. Som rád aj tomu, že sme
dostali štátnu dotáciu na rekonštrukciu
telocvične „Jednotky“, ktorú prerobíme
od podláh cez ochranné steny,
náraďovňu a vznikne nám úplne
nová telocvičňa. Krok za krokom tak
prichádzame k tomu, že budeme mať
nové interiéry aj exteriéry škôl,“ dodáva
na záver primátor Antal.
(li)

Mesto získalo dotáciu takmer
64-tisíc eur na rekonštrukciu telocvične

Ďalšia dobrá správa pre mesto.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR schválilo dotáciu 63 885
eur na rekonštrukciu telocvične na
Základnej škole na Ulici Dr. Janského.
Žiadosť sa podávala v rámci výzvy na
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične.
Objekt telocvične na „Jednotke“ bol daný
do užívania v roku 1959 a pozostáva
z dvoch budov. Za toto obdobie sa
telocvičňa niekoľkokrát rekonštruovala za
financie z rozpočtu mesta. Napriek tomu
je dnes v stave, ktorý zodpovedá jej veku
a vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu.
„Som rád, že sme dostali štátnu dotáciu
na rekonštrukciu tejto telocvične, ktorú
prerobíme od podláh cez ochranné steny,
náraďovňu a vznikne nám tak úplne
nová telocvičňa,“ hovorí primátor Peter

Antal s tým, že vďaka rekonštrukcii sa
zabezpečí kvalitné, bezpečné a moderné
vzdelávanie nielen počas vyučovacieho
procesu. „Priestor telocvične je dnes
využívaný v maximálnej možnej miere.
V doobedňajších hodinách počas
vyučovania a popoludní využívajú
priestory žiaci počas krúžkovej činnosti,
a to na basketbal, atletiku, stolný tenis,
futbal a športové hry,“ vymenúva primátor
a ako konkretizuje, telocvičňu využíva aj
školský klub detí, Centrum voľného času či
seniori. Okrem týchto aktivít sa telocvičňa
využíva aj v čase mimo vyučovania.
Rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch
fázach. Na začiatku sa z dôvodu zvýšenej
vlhkosti v podlahových konštrukciách
odstráni celá podlaha až po betónovú
konštrukciu. Odstráni sa aj drevený
a kovový obklad stien, staré nátery a
nanovo sa tak obnoví povrch stien.
(li)

Zadržali podozrivých z úkladnej vraždy Mareka Rakovského

V stredu 3. októbra v skorých ranných
hodinách protizločinecká jednotka
NAKA zadržala dve podozrivé osoby
z úkladnej vraždy 29-ročného poslanca
Mareka Rakovského.

Právnik a mestský poslanec Marek
Rakovský zomrel po výbuchu svojho auta
2. júla 2013. Polícia vtedy potvrdila, že
v aute bol pod sedadlom vodiča upevnený
nástražný výbušný systém. Na prípade
tak polícia pracovala dlhých päť rokov,
pričom mala viaceré verzie motívov vraždy.
„Policajti protizločineckej jednotky NAKA
spoločne s útvarom osobitného určenia
zadržali dve podozrivé osoby z úkladnej
vraždy, ktorá bola vykonaná 2. júla 2013
v Žiari nad Hronom. Po zadržaní sme
vykonali dve domové prehliadky a dve
prehliadky iných priestorov,“ informoval
riaditeľ protizločineckej jednotky NAKA
Branislav Zurian. Kukláči zadržali mužov

vo Veľkom Krtíši, pričom jedného v byte,
druhého v záložni.
„Zdá sa, že tragická smrť Mareka
Rakovského speje k rozuzleniu a dúfam, že
všetci vinníci budú adekvátne potrestaní.
Veril som, že tento deň raz príde, tak ako
verím, že sa podarí usvedčiť vykonávateľov
tohto ohavného činu a aj prípadných
objednávateľov. A spravodlivosti bude
učinené zadosť. Aj keď, bohužiaľ, život
nášho kolegu a kamaráta, to už nikdy
nevráti,“ uviedol krátko po zverejnení
informácií primátor Peter Antal.
Informácia o zadržaní dvoch podozrivých
z vraždy bývalého poslanca pozitívne
prekvapila aj viceprimátora Ladislava

Kukolíka „Päť rokov sme čakali na túto
správu, aby bolo spravodlivosti učinené
zadosť. Uvidíme, ako budú prebiehať
ďalšie úkony. Všetci dúfame, že aj keď
to už život nášmu poslancovi nevráti,
ale vykonávatelia tejto úkladnej vraždy,
a prípadne aj objednávatelia, budú
postavení pred súd a spravodlivo
potrestaní.“
Správu o zadržaní podozrivých v tomto
prípade prijali pozitívne aj poslanci, ktorí
v tom čase s Marekom Rakovským sedeli
v mestskom zastupiteľstve. „Zostal som
prekvapený, lebo som už neveril tomu,
že sa to objasní. S Marekom sme patrili

medzi najmladších v zastupiteľstve v tom
čase. Sedeli sme spolu dokonca v jednej
lavici, takže pracovne sme mali k sebe
bližšie. Samozrejme, som rád, že sa polícii
darí tento prípad riešiť a verím, že sa to
dotiahne do úplného konca,“ uviedol na
margo prípadu poslanec Rastislav Uhrovič,
ktorý sa s nebohým Marekom bližšie
spoznal práve cez prácu v zastupiteľstve.
K zatknutiu podozrivých sa vyjadril aj
poslanec Emil Vozár: „Konečne sa veci
pohli a ja verím, že páchateľ bude za tento
ohavný zločin potrestaný. Marek bol môj
kolega poslanec, vážil som si jeho prácu
a názor, je nesmierne smutné, že jeho život
bol ukončený v takom mladom veku.“ (li)

Prebieha súdny proces s bývalým konateľom MŠK. Obžalovaný je zo sprenevery
Vo februári 2016 sa po finančnej
kontrole v Mestskom športovom
klube zistilo, že v pokladni chýba
približne 23-tisíc eur. V súčasnosti je zo
sprenevery obžalovaný bývalý konateľ
klubu Jozef Tomčáni.
Finančnú kontrolu pokladne vykonala
hlavná kontrolórka mesta na žiadosť
ekonómky spoločnosti. Keďže zo
strany vtedajšieho konateľa MŠK Jozefa
Tomčániho boli vyjadrené námietky voči
výsledku kontroly, uskutočnila sa opätovná
kontrola za prítomnosti viacerých osôb, či
už členov dozornej rady, spoločníka, ako
aj hlavnej kontrolórky mesta a ekonómky
spoločnosti. Druhá kontrola potvrdila
závery predchádzajúcej, ktorá ukázala,
že v pokladni MŠK je vykázaný schodok
približne 23-tisíc eur.

Trestné konanie
Na základe podaného trestného
oznámenia začalo príslušné Okresné
riaditeľstvo policajného zboru, odbor
kriminálnej polície Zvolen vo vyššie
opísanej veci konať, pričom výsledkom
vyšetrovania bolo vznesenie obvinenia
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voči Jozefovi Tomčánimu pre prečin
sprenevery podľa príslušných ustanovení
Trestného zákona. V tomto štádiu konania,
okrem vypočúvania svedkov, došlo aj k
vypracovaniu znaleckého posudku, ako
podkladu pre ďalšie rozhodnutie vo veci.
Výsledkom vypracovaného znaleckého
posudku bolo, okrem iného, zistenie
vzniknutého schodku v pokladni MŠK. „Na
základe vykonaných dôkazov tak Okresná
prokuratúra v Žiari nad Hronom dňa
4. januára 2018 vzniesla obžalobu na v tom
čase už obvineného Jozefa Tomčániho.
Na základe podanej obžaloby tak začalo
súdne konanie na Okresnom súde
v Žiari nad Hronom,“ informuje Barbora
Mihaliková z advokátskej kancelárie
Soukeník – Štrpka, ktorá v tomto prípade
zastupuje MŠK. V súčasnosti sa na
základe podanej obžaloby na Okresnom
súde Žiar nad Hronom uskutočnilo už
niekoľko hlavných pojednávaní. „Na
hlavnom pojednávaní konanom 19. júna
2018 Jozef Tomčáni predložil do konania
nový znalecký posudok, vypracovaný
na základe jeho požiadavky, pričom
záver takto vypracovaného znaleckého
posudku sa nestotožňoval so záverom

znaleckého posudku vypracovaného
ešte pred podaním obžaloby na Jozefa
Tomčániho. Vzhľadom na skutočnosť, že
súčasťou súdneho spisu sú dva znalecké
posudky, ktorých závery sa nestotožňujú,
súd pripustil do konania ďalšieho
nezávislého znalca, a to za účelom
odstránenia sporných záverom doteraz
vypracovaných znaleckých posudkov,“
spresňuje Mihaliková s tým, že následne,
podľa záveru tohto znaleckého posudku,
súd rozhodne o ďalšom postupe
v konaní, a teda napríklad o vypočúvaní
svedkov. Z týchto skutočností tak jasne
vyplýva, že trestné konanie v súčasnosti
ešte nie je ukončené a je v štádiu
prebiehajúcich hlavných pojednávaní.

Civilné konanie
Ako ďalej Barbora Mihaliková vysvetľuje,
z dôvodu právnej istoty podala
spoločnosť
MŠK
prostredníctvom
advokátskej kancelárie voči Jozefovi
Tomčánimu na príslušný súd žalobu s
návrhom na vydanie platobného rozkazu.
„Dňa 3. marca 2018 vydal Okresný súd
Žiar nad Hronom platobný rozkaz, ktorým

zaviazal Jozefa Tomčániho na úhradu
žalovanej sumy, vzniknutého schodku,
spolu s príslušenstvom. V zákonom
stanovenej lehote podal Jozef Tomčáni
voči vydanému platobnému rozkazu
odpor, v nadväznosti na čo príslušný
Okresný súd platobný rozkaz zrušil.
Vzhľadom na späťvzatie žaloby zo strany
MŠK príslušný súd o podanej žalobe
nerozhodoval a súdne konanie na návrh
spoločnosti zastavil,“ dodáva Mihaliková.
V súčasnosti prebieha trestné konanie,
ktoré ešte nie je ukončené a o obžalobe
na Jozefa Tomčániho tak súd ešte naďalej
rozhoduje. Spoločnosť si vzniknutú
škodu riadne uplatnila v trestnom
konaní a všetkých úkonov súvisiacich
s prebiehajúcim trestným konaním sa
riadne zúčastňuje ako poškodený. „Ďalší
postup v predmetnej veci spoločnosť
MŠK zváži až po právoplatnom ukončení
prebiehajúceho trestného konania,“
uzatvára Barbora Miháliková.
Posledné pojednávanie v tejto veci bolo
na Okresnom súde v Žiari nad Hronom
v utorok 18. septembra. Vyjadrenie nám
poskytla hovorkyňa súdu Nina Spurná:

„V trestnej veci bolo pojednávanie
odročené na neurčito za účelom
doplnenia dokazovania, a to vypracovania
kontrolného znaleckého posudku.“

Tomčáni chce byť opäť
poslancom MsZ
Jozef Tomčáni kedysi sedel aj v Mestskom
zastupiteľstve v Žiari nad Hronom ako
poslanec. O mandát však prišiel po
tom, ako sa rok nezúčastnil ani jedného
rokovania zastupiteľstva. Tomčáni s týmto
postupom nesúhlasil. Protestoval, že
zasadnutí sa nezúčastňoval z dôvodu
dlhodobej PN. Naďalej tiež popiera to, že
by vzal peniaze z pokladne MŠK, z čoho
je momentálne obžalovaný a tvrdí, že sa
necíti vinný. V súčasnosti sa opäť uchádza
o priazeň voličov a chce sa stať poslancom
MsZ v Žiari nad Hronom. V tejto súvislosti
sme ho preto požiadali o vyjadrenie, ktoré
nám najskôr poskytol, ale po dohode so
svojím právnym zástupcom nám oznámil,
že sa k týmto záležitostiam nebude
vyjadrovať.
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pri odpore každého sťali. Obec vypálili
aj s kostolom, ktorý bol úplne vypálený.
Druhý voj Turkov cez Pukanec, horou,
prepadol Bzenicu.
Sv. Beňadik však neprepadli. Potom
Turci udreli na Novú Baňu, zajali veľa
obyvateľstva a nechali tam posádku.
Pokračovali na Žarnovicu, v hrade
sa práve zdržovali Žigmund Dóczy
s manželkou Ephróziou. Turecká jazda
obkľúčila Žarnovicu a z viacerých strán
ju zapálila. Potom zaútočili priamo
na hrad. Po krátkom boji dobyli hrad
a obidvoch zajali. Dóczyho vyviedli

Dóczyovci

O tureckom nebezpečí a lúpežných
prepadoch našej oblasti sme
už písali. Spomínali sme silné
opevnenie Kríža aj s jeho posádkou,
ktorá odrazila útok Turkov. Teraz si
priblížime túto udalosť v širšom
kontexte, a to z pera historika
dávnejších čias, v pôvodnom znení.
Začiatkom apríla 1647 Turci udreli na
prvú dedinu po prekročení Hrona pri
Tlmačoch, Kozárovce. Plienili a rabovali,

Na problémovej križovatke osadia semafory
Križovatka ulíc Krížna a A. Dubčeka
je dlhodobo motoristickou verejnosťou vnímaná ako problémová. Riadená je iba zvislým a vodorovným dopravným značením, čo je pre vodičov
zjavne nedostačujúce a aj nelogické.
Situáciu má vyriešiť nová svetelná signalizácia, realizáciu ktorej prisľúbila
Slovenská správa ciest (SSC).
Križovatka nad predajňou Orange
je najčastejším miestom dopravných
nehôd v meste. „Príčinou nehôd na samotnej križovatke ulíc SNP, Krížnej a
A. Dubčeka je skutočnosť, že všetky okolité križovatky na Ulici SNP sú riadené
svetelnou signalizáciou. Táto križovatka
je však riadená iba zvislým a vodorovným dopravným značením, čo je zjavne
nedostačujúce a pre vodiča nelogické.
Navyše je výjazd z Krížnej ulice veľmi
náročný, s ohľadom na strmý pozdĺžny
sklon komunikácie a zlé rozhľadové pomery,“ približuje prednosta MsÚ Juraj
Miškovič. Ako podotýka, pôvodná požiadavka mesta na SSC bolo vybudovanie
kruhovej križovatky. Mesto v roku 2018
iniciatívne spracovalo štúdiu uskutočniteľnosti. Štúdia preukázala, že osadenie
kruhovej križovatky na tomto mieste
je nereálne vzhľadom na obmedzené
priestorové a zlé výškové pomery Krížnej ulice. Navyše, kruhová križovatka by
zasahovala do súkromných pozemkov.

Na križovatke majú pribudnúť semafory.
„Okrem iných zásahov by sa musel zrušiť
podchod, parkoviská pri Orange a zabrala by sa aj časť pozemku pri rodinnom
dome a výrazne by sme sa priblížili k priľahlému bytovému domu. Krížna ulica by
sa musela prespádovať, čím by sa narušili
vjazdy do rodinných domov. S takýmto
riešením SSC absolútne nesúhlasí,“ podotýka Miškovič.
V minulosti SSC a Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom nesúhlasili
ani s osadením semaforov, a to z dôvodu
blízkosti semaforov pri nástupišti. „Na
základe mnohých rokovaní a argumentácií mesta, nakoniec SSC a dopravný
inšpektorát pristúpili k riešeniu, že aj na
tejto križovatke predsa len osadia semafory,“ informuje ďalej Juraj Miškovič.
Nutnou podmienkou realizácie inštalovania semaforov je pomocou nového
systému moderných radičov zabezpečiť

Prezidentka Nórskej pošty navštívila Žiar
Stretla sa aj s vedením mesta

V piatok 21. septembra navštívila
žiarsku spoločnosť Bring Trucking prezidentka Nórskej pošty Tone Wille. Pri
tejto príležitosti sa stretla aj s predstaviteľmi mesta Žiar nad Hronom.
Spoločnosť Bring Trucking, ktorá sa
špecializuje na logistiku, nákladnú prepravu a skladovanie, je súčasťou nórskeho štátneho podniku Posten Norge
(Nórska pošta). Okrem návštevy spoločnosti v priemyselnom parku sa Tone Wille
stretla aj s vedením mesta Žiar nad Hronom. „Do Žiaru sme prišli preto, lebo je
tu Bring Trucking a je to dôležitá súčasť
korporácie. S primátorom mesta sme sa
rozprávali o histórii Žiaru, povedal nám
o všeobecných nórskych aktivitách v Žiari, porozprávali sme sa aj o momentálnych výzvach Slovenska a o chýbajúcich
ľuďoch na všetkých pozíciách. Reč padla
aj na školstvo, strednú školu a možnostiach, ako práve túto problematiku riešiť,“ uviedla po stretnutí s vedením mesta
Tone Wille.

Počas návštevy Slovenska sprevádzal
Tone Wille šéf žiarskej spoločnosti Bring
Trucking Martin Ľupták. „Som veľmi rád,
že prišla na Slovensko a mohla tak vidieť, čo sme v Žiari nad Hronom vybudovali a dosiahli, pretože máme ďalšie
plány na rast a rozvoj. Potom sa mi tieto
plány a ďalší rast budú v skupine lepšie
obhajovať. Vzhľadom na výborné vzťahy s mestom sme pripravení, ak nám to
možnosti a výsledky dovolia, na akékoľvek témy na spoluprácu. S primátorom
sme sa rozprávali o ďalších našich plánoch a rozvoji, o možnostiach obojstrannej spolupráce, ale aj o situácii v Žiari nad
Hronom,“ dodal Martin Ľupták.
Žiarska firma Bring Trucking sa stala
firmou roka 2015. V rámci štruktúr štátnej Nórskej pošty (Posten Norge) má
exkluzívne postavenie najvýznamnejšieho medzinárodného kamiónového
dopravcu. Jej zelené ťahače brázdia najmä zahraničné cesty v západnej Európe
a v Škandinávii.
(li)

zelenú vlnu naprieč celou Ulicou SNP.
V súčasnosti sú na tejto ulici tri semafory
v správe SSC a štvrtý semafor je v správe
spoločnosti Tesco, čo je z pohľadu mesta
nelogické. „Semafor Tesca a jeho nastavenie mimo systém ostatných troch semaforov narúša tzv. zelenú vlnu. Mesto
už oslovilo spoločnosť Tesco, ktorá predbežne súhlasí s prevodom svojho semaforu na SSC, a teda by už nemalo nič brániť osadeniu semaforov na predmetnej
križovatke a inteligentnej zelenej vlne
naprieč celou Ulicou SNP. Dúfame, že SSC
dodrží slovo, ktoré dala na poslednom
rokovaní a že prísľub osadenia semaforov neostane len na papieri zápisu z rokovania. Keďže mesto nie je vlastníkom
a ani správcom komunikácie na uliciach
SNP a A. Dubčeka, môžeme len naliehať
a dožadovať sa riešení u SSC, čo aj robíme,“ uzatvára prednosta Juraj Miškovič.
(li)

a pod hradom ho sťali. Ephróziu
aj s ďalšími zajatými odviedli do
Carihradu. Neďaleko od Žarnovice stojí
hrad Revište, ten tiež dobyli a vylúpili.
Potom postupovali na Kríž. Ten ale
nedobyli, lebo bol silne opevnený a mal
aj silnú posádku. Tento prepad trval
niekoľko dní, ale niekoľko tisíc ľudí
padlo, alebo bolo odvlečených. Ephróziu
držali niekoľko týždňov v Leviciach,
potom v Ostrihome a Budíne a odtiaľ
ju odvliekli do Carihradu. Po jej zajatí sa
začali spory v rodine o jej majetok. Išlo
hlavne o hrady Revište a Šášov (sasský

hrad). Po siedmich rokoch zajatia ju
vykúpili Andrej Krnišanský a Matej
Spišák, obyvatelia Sebechlebskí. Prešli
do Carihradu a v roku 1654 ju vykúpili
za 6000 toliarov, ktoré zložili jej bratia
Martin a Juraj. Po návrate sa musela
súdne domáhať svojho majetku.
Zomrela bezdetná a majetok prepadol
kráľovskej komore.
Ešte snáď možno pripomenúť, že
posmrtný epitaf Žigmunda Dóczyho
je umiestnený v kostole v Ladomeri.
Mgr. Peter Mosný, kastelán

Oddychová zóna Šibeničný vrch
Šibeničný vrch je obľúbeným
miestom nielen prechádzok mnohých Žiarčanov, ale každoročne sa
tu koná aj Beh SNP. Na jar tohto roku
vznikla myšlienka, ktorej autormi
boli poslanci Emil Vozár a Peter Sládeček, osadiť na Šibeničnom vrchu
lavičky. Žiarčania by si tak mali počas
prechádzok kde oddýchnuť a vychutnať výhľad na mesto.
„Na Šibeničnom vrchu sme sa boli
pozrieť s primátorom Petrom Antalom
a dohodli sme sa, že by tu mohli byť
aj nejaké herné prvky pre deti,“ hovorí poslanec MsZ Emil Vozár s tým, že

s poslancom Petrom Sládečkom dali
vypracovať vizualizáciu, ako by mala
oddychová zóna na Šibeničnom vrchu
vyzerať. „Celý projekt bude rozdelený
do dvoch etáp. V prvej budú osadené
lavičky pred krížom, v druhej lavičky
a herné prvky pre deti. Verím, že sa táto
malá oddychová zóna bude Žiarčanom
páčiť, že si nájdu cestu na Šibák, z ktorého je naozaj krásny výhľad na celé
naše mesto, rieku Hron, Šášovský hrad
a okolitú prírodu, a že sa to stane vyhľadávaným miestom pre oddych a relax,“
uzatvára Vozár.
(kr)

Začalo sa s osádzaním
nových smetných košov
Staré smetné koše v uliciach mesta
v týchto dňoch nahrádza mesto novými modernými prototypmi. Do konca
roka sa osadí 48 kusov.
Nové smetné koše budú rozmiestnené
po celom meste a určené sú na odpad
z ulice. „Nahrádzame koše, ktoré už boli
nefunkčné a zničené, alebo nové umiestňujeme na miesta, kde sme predtým koše
odstránili,“ informuje Ivana Martincová
z Oddelenia odpadového hospodárstva
MsÚ, podľa ktorej tak mesto pokračuje
v zavedenej filozofii: „Triedený zber sme
už pred rokmi zaviedli aj do ulíc v meste
a na verejných priestranstvách. V tomto hovorí ďalej Ivana Martincová a ako
trende chceme pokračovať.“
upozorňuje: „Stáva sa, že ľudia si
zjednodušujú prácu a odpad neodnesú
Nový smetný kôš je rozdelený na dve do stojiska, ale do týchto nádob. Tento
časti. Jedna slúži na zber zmesového kôš však slúži výlučne na odpad, ktorý
odpadu a druhá časť na triedené vznikne v uliciach mesta. Obyvatelia nám
zložky. „Ide o komodity, o ktorých potom nahlasujú preplnenosť košov,
predpokladáme, že môžu vzniknúť ktorá však vzniká práve z dôvodu, že ľudia
napríklad počas prechádzky mestom. sem natlačia odpady, ktoré patria do
Konkrétne sú to obaly z nápojov, zberných nádob v stojisku,“ upozorňuje.
a to sklenené a plastové fľaše alebo
plechovky,“ konkretizuje Martincová V rámci mesta sú umiestnené aj koše
a ako podotýka, nové smetné koše sa na psie exkrementy. Čo však v prípade,
budú označovať v najbližších dňoch, aby že sa nenachádzajú v blízkosti miesta
bolo jasné, ktorá časť koša je určená na venčenia? „Ak sa takáto nádoba v blízkosti
aký druh odpadu. „Kôš je vyrobený podľa miesta, kde dochádza k venčeniu psa
požiadaviek mesta, ide tak o unikátny typ. nenachádza, je možné umiestniť tento
Má kovovú konštrukciu, ktorá je opláštená odpad aj do tohto koša. Umiestňuje sa
betónovými platňami. Veríme, že kôš do zložky určenej na ostatný odpad.
bude trvácny a odolný voči vandalizmu Samozrejme, odpady po psoch musia
a obyvatelia ho budú využívať na ten účel, byť adekvátne zabalené, a tak vhodené
na ktorý je určený a nebudú ho zneužívať do zbernej nádoby,“ dodáva na záver
na odkladanie odpadu z domácností,“ Martincová.
(li)

Vizualizácie.

Pozvánka
na zasadnutie MsZ
V zmysle paragrafu 12 ods.
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 11. októbra 2018,
t. j. štvrtok o 9.00 hodine do
zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom,
č. d. 2, s týmto programom:
1.Otvorenie, voľba pracovných
komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých
uznesení MsZ.
3. Správa z vykonaných kontrol
HKM.
4. Informácia o plnení rozpočtu
mesta.
5. Zásady odmeňovania poslancov a členov stálych komisií – neposlancov.
a) Informácia o sociálnych
projektoch – OSoO.
b) Schválenie zámeru projektu
„Miestna občianska poriadková
služba v Žiari nad Hronom I“.
7. Interpelácia poslancov.
8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a)Majetkovo-právne vzťahy.
9. Záver.
Mgr. Peter Antal, primátor
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Spisovateľka Evelin Cabániková:
Spísať pútavo niečí životný príbeh je výzva a trest zároveň
Mladej žiarskej spisovateľke Evelin
Cabánikovej, predtým Červienkovej,
vychádza v týchto dňoch už jej šiesta
kniha. Pri písaní sa opäť inšpirovala
skutočnými ľuďmi a ich príbehmi. Kým
do niektorých z predchádzajúcich kníh
vložila aj nepatrné kúsky vlastného života či zážitkov, Uväznená je príbehom
niekoho úplne iného.
Novú knihu Uväznená písala Evelin viac
ako rok. „Od vydania poslednej mojej
knihy uplynuli tri roky, čo je naozaj dosť
dlhá doba, ktorá mi však stačila na to, aby
som sa naplno sústredila na námet, ktorý
som nosila v hlave už dlhšie. Približne
dva mesiace som dávala dokopy materiál
a ostatný čas som sedela za počítačom
a oživovala všetky tie hrôzy,“ hovorí na
úvod o čase, ktorý jej práca na novej
knihe zabrala. Ako ďalej Evelin prezrádza,
inšpiráciu našla v žene, ktorá si celú knihu
prežila: „Vlastne, prežila toho omnoho
viac, no nie všetko sa do knihy zmestilo
a hodilo. Kniha je akousi spoveďou, pre
ktorú sa rozhodla. Je príbehom ženy,
ktorú odsúdili za pašovanie drog a ktorá si
odsedela svoj niekoľkoročný trest v srbskej
ženskej väznici. V príbehu, okrem iného,
odhaľuje aj to, ako vyzerá každodenný
život za múrmi väzenia. Čomu sa
odsúdené venujú, ako to tam celé funguje
a ako to vlastne celé prežiť a nezblázniť
sa.“ Sama autorka si myslí, že kniha je
určená každému čitateľovi, ktorého
osloví, keď ju vezme v kníhkupectve do
rúk, alebo si o nej prečíta na internete. „V
knihe je mnoho momentov, kedy sa vám
zastaví rozum a poviete si, či to hlavná
hrdinka naozaj myslí vážne, či je naozaj
taká slepá a naivná. Žiaľ, aj taký býva život.
Často si svoje konanie neuvedomujeme
v pravý čas a keď nám to celé takpovediac
docvakne, je už zväčša neskoro,“ približuje
ďalej Evelin.
Mnoho autorov sa pri písaní do určitej
miery inšpiruje svojím životom, životom
svojich blízkych či známych. Príbehy sú
mnohokrát skutočne prežité a odžité
a majú postavy založené na reálnych
ľuďoch. Evelin v tomto nie je iná. Ako
v niektorých jej predchádzajúcich
knižných príbehoch, aj teraz stavila na
istotu a dej, ktorý ponúka čitateľovi,
je skutočný, odžitý na vlastnej koži
skutočného človeka. Zaujímalo nás však,
do akej miery do kníh vkladá vlastné
zážitky či skúsenosti: „Nemôžem povedať,
že do značnej, no nemôžem ani tvrdiť, že
v knihách nie je ani malý kúsok zo mňa.
Je to taký zlatý stred. Veľa ale závisí aj od
príbehu. Napríklad v tejto poslednej knihe
zo mňa naozaj nie je ani štipka. Rovnako
tak v knihe Ďalšia, prosím. Je to tým, že
tieto príbehy sa stali niekomu inému. Ja
som im len dala ucelenú knižnú podobu.
Ostatné knihy ale nesú „moju stopu“ a kto
ma dobre pozná, ten ju poľahky nájde.
Niekedy sú to situácie, niekedy dialógy
či myšlienky a názory, niekedy sú to moje
obľúbené miesta, na ktorých sa hlavní
hrdinovia pohybujú.“

svoju tvorbu prirovnala. „Prirovnala by
som sa k Evelin Červienkovej (smiech).
Hoci som zmenila meno, som to stále ja,
je to moja tvorba, môj štýl. Som svojská
a taký by mal byť každý autor. Inak to na
ľudí nebude fungovať,“ dodáva na záver
Evelin Cabániková, úspešná autorka dnes
už šiestich románov.
Uväznená práve prichádza na pulty
kníhkupectiev
Kniha Uväznená prichádza na pulty
predajní od 10. októbra. Kúpiť si ju budete
môcť v každom kníhkupectve, a to
internetovom aj kamennom. Zastrešuje ju
vydavateľstvo Mafra, pod ktoré prešla celá
edícia Evitoviek.
V súčasnosti Evelin nepripravuje nijaké
špeciálne promo, ak však bude záujem,
rada absolvuje besedy a stretne sa tak so
svojimi čitateľmi. Ani jednu zo svojich kníh
„nekrstila“, napriek tomu si nemyslí, že by
im to nejakým spôsobom ublížilo. „Moje
meno je pre mňa dostatočným promom
aj bez veľkých ovácií,“ hovorí na margo
uvádzania knihy do života Evelin.
(li)

Evelin Cabániková.
Nevyhli sme sa ani viac menej otrepanej
otázke. Ktorú zo svojich kníh má Evelin
najradšej a prečo? „Každú mám svojim
spôsobom rada. Strávila som s nimi
kus svojho života, obetovala im čas
a nervy. No mojou úplnou srdcovkou je
Melónová aféra, pretože je presne ako
ja. Ironická, sarkastická, trochu tajomná,
kruto úprimná, na nič sa nehrajúca. Hlavní
hrdinovia si v nej nesľubujú večnú lásku,
nedávajú si žiadne záruky, jednoducho
len žijú a užívajú si to. Spolu, bez seba,
opäť spolu a potom zas každý niekde
inde. A takto sa strácajú a nachádzajú. Aj
keď spolu práve nie sú, navzájom o sebe
vedia, lebo je medzi nimi niečo špeciálne,
čo sa nedá vysvetliť a čomu rozumejú len
oni. A tí, ktorí si prežili a prežívajú niečo
podobné,“ hovorí o svojej najobľúbenejšej
knihe Evelin a prezrádza aj to, na ktorej
svojej knihe pracovala najdlhšie: „Myslím,
že najviac času mi zabrala Ďalšia, prosím.
Uväznená je v jej tesnom závese. Ako
som spomínala, sú to príbehy prežité
niekým iným, takže veľa času sme strávili
vzájomným rozprávaním. Je to úplne
odlišné od písania z vlastnej hlavy. Musíš
si dávať pozor, aby si neskĺzla príliš do
svojej fantázie, ale zachovala v príbehu
autenticitu. A to je ťažké, keď máš písať
o pocitoch a zážitkoch, ktoré si nedokážeš
ani predstaviť. Sú to hodiny konzultácií
a prepisovania textu. Spísať pútavo niečí
životný príbeh je výzva a trest zároveň.“

„

Písaniu sa nevenujem
kvôli zárobku, ale preto,
že ma to baví.
Odozvy na knihy má Evelin rôzne. Jedni ju
milujú, čakajú na každú jej novú knihu. Na
druhej strane, nájdu sa aj takí, ktorí pod
rúškom anonymity na sociálnych sieťach
píšu slová, ktoré by zamrzeli každého
autora. S takýmito reakciami sa však
Evelin naučila žiť a s každou ďalšou knihou
je voči anonymnej kritike imúnnejšia.
„Nedá sa vyhovieť každému, no osobne si
myslím, že mám za tie roky už svoj okruh
čitateľov, ktorému sa moja tvorba páči.
A od tých prijímam aj kritiku, samozrejme.
Jedovaté
plytké
zosmiešňovanie
a výčitky internetových anonymov, ktorí

Manželia milujú cestovanie a turistiku.

Šiesta kniha žiarskej spisovateľky.
nedokázali ani spolovice to, čo ja, mnou
už nezamávajú. Každý má možnosť
výberu. Žijeme vo svete, kde faloš a závisť
tvoria podstatu všetkého. Málokedy vidíš,
že sa autorky medzi sebou navzájom
podporia a vyjadria si uznanie. Ohovoriť
sa ale anonymne je oveľa jednoduchšie.
A oveľa smutnejšie,“ zamýšľa sa Evelin,
podľa ktorej sa na Slovensku dá písaním
kníh uživiť. „Stačí sa len volať Vasilková,
Banáš alebo Dán,“ hovorí s úsmevom
a o čosi vážnejšie dodáva: „Na to, aby sa
človek dokázal písaním uživiť, musí mať za
sebou silné vydavateľstvo a meno, ktoré
rezonuje v ľuďoch, musíš byť takpovediac
pojem. Ja sa písaniu venujem preto, že
ma to baví, nie kvôli peniazom. Lebo zase,
poviem to otvorene, ani zďaleka to nie sú
milióny, ktoré autor za rukopis dostane.
Mnoho ľudí si myslí, ako neskutočne za
vodou my, autori, sme. Žiaľ, nie je to tak.
Ale ako spestrenie rodinného rozpočtu je
to príjemné.“
Evelin je už niekoľko mesiacov mamou
krásnej dcérky, ktorej súkromie však
prísne stráži. Veľa autoriek napísalo svoje
knihy buď po materskej dovolenke,
alebo po tom, ako im odrástli deti. Skĺbiť
totiž akúkoľvek inú prácu s rolou matky
je mnohokrát veľmi ťažké. Každé jedno
dieťa si vyžaduje pozornosť a potrebuje,
aby ho mal kto vychovávať. Evelin nám
poodhalila, ako sa jej pri takom malom
dieťatku podarilo písať a či musela
niekedy využiť aj „služby“ manžela či
starých rodičov. „To nie sú „služby“, to
je rodičovstvo a partnerstvo. Podľa
mňa je úplne normálne, keď si rodičia
starostlivosť o dieťa delia, keď nie je
všetko len na matke, pretože je matka.
Keď sa vedia navzájom zastúpiť. Môj
manžel sa dokáže plnohodnotne postarať
o našu dcérku. Prehrá sa s ňou, uvarí jej,
nakŕmi ju, prebalí, okúpe, uspí. Nemá
s tým absolútne žiadny problém. Dokonca
to robí s radosťou a keďže je počas týždňa
s nami málo, užíva si takto strávený čas
s dcérkou. Knihu som písala prevažne po
večeroch, keď malá zaspala a nemusela
som od rukopisu odbiehať, takže sa to
všetko dalo pekne skĺbiť.“
Skutočnosť, že sa zo ženy stane manželka
a matka, dokáže ovplyvniť viacero situácií.
Výnimkou nie je ani písanie. Na určité
situácie a témy sa tak ženy pozerajú iným
okom. Uväznená je prvou Evelininou
knihou po tom, ako sa vydala a porodila
dieťa. Ovplyvnila táto skutočnosť písanie
Uväznenej? „Pri tejto knihe absolútne

nijako, keďže príbeh je tak špecifický.
Možno v tej nasledujúcej sa to odrazí,
uvidíme. Mám už v hlave hrubý námet,
s ktorým začnem pracovať niekedy po
novom roku. Teraz si idem užívať obyčajný
každodenný mamičkovský a manželský
život,“ hovorí o najbližších plánoch Evelin
s tým, že keď nepíše, oddychuje najmä
s rodinou, s manželom a s dcérkou.
Veľa spolu cestujú po Slovensku, milujú
najmä Liptov a Tatry, kde trávia aj najviac
voľného času. „Obaja máme radi turistiku
a aktívny pohyb, takže sme skoro každý
víkend, pokiaľ to počasie dovoľuje, na
nejakej túre. Pochodili sme toho už naozaj
veľa a dcérka cestuje všade s nami. Niet
lepšieho pocitu, ako si zbaliť tašky a na
pár dní vypadnúť niekam, kde nemusíme
nič, len byť spolu a užívať si to. Oddychom
sú pre mňa ale aj šport a knihy, ktorých
čítam naozaj veľa. Najradšej mám trilery
a kriminálky, paradoxne úplne opačný
žáner, než akému sa venujem pri písaní,“
konštatuje autorka s tým, že pri písaní
ani nekopíruje nikoho tvorbu, lebo jej to
je proti srsti. „Sama nemám rada autorov,
ktorých príbehy, keď ich čítaš, tak tam
jasne cítiš a vidíš štýl niekoho známejšieho.
Každý nech si ide svojou cestou, nech je
originál. Ako som spomínala, vo voľnom
čase čítam úplne iný žáner kníh, takže tam
by sa konkrétne mne prípadná inšpirácia
hľadala naozaj ťažko,“ podotýka Evelin,
ktorá má však jasno v tom, ku komu by

Čo čítala Evelin naposledy
„Prečítala som množstvo vynikajúcich
kníh. Gro mojej knižnice tvoria
kriminálky, psychologické knihy a trilery.
Nechýbajú mi autori ako Nesbo, Fitzek,
Bussi, Kepler či Cole. To je taká povinná
klasika. Čítam ale aj veľa českých kníh.
Český trh ponúka skvelé tituly, ktoré
sa do slovenského prekladu často ani
nedostanú. Napríklad triler Přítelkyně
od Michelle Francesovej je brilantný.
Minulý rok som „objavila“ kriminálnu
sériu od skvelého Roberta Bryndzu,
ktorá ma naozaj úprimne prekvapila.
Hoci meno vás môže na prvý pohľad
zmiasť, Robertova tvorba je prudko
britská. Povestný britský suchý humor,
pohľad na svet a vyšetrovacie metódy
sú ohurujúce a prípady do detailu
prepracované. V konečnom dôsledku
je vždy za vrahom a jeho konaním
niečo „hlbšie“. Psychologické pohnútky,
traumy z detstva či strach. Nie sú to
prvoplánové vraždy s predvídateľným
koncom. A hlavnou vyšetrovateľkou je
žena, čo mi je nesmierne sympatické,
zvlášť v dnešnej dobe, kedy sa ženy
stále považujú za tie krehké a zraniteľné.
A pritom sú medzi nami, ženami, skvelé
policajtky, vyšetrovateľky, sudkyne či
lekárky, hasičky, žeriavničky. Aj keď sa
to nie všetkým mužom páči, je to proste
tak. Žena už nie je len matka a pani
v domácnosti.“

Foto: archív EC.
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ZMENA SÍDLA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE
Mestský úrad v Žiari nad Hronom oznamuje voličom okrsku č. 11, že sa mení sídlo okrskovej
volebnej komisie z miesta Stredoslovenská energetika na Svitavskej ulici č. 4 na miesto
Súkromná stredná odborná škola technická, Ulica Dr. Janského 10.
Volebný okrsok č. 11 zahŕňa nasledovné ulice:
Novomeského
Rázusova 1, 3, 5, 7, 9, 11
Sládkovičova 34, 36, 38, 40
Svitavská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Š. Pártošovej
Tajovského 2, 4, 6
Voliči s trvalým pobytom na uvedených uliciach budú voliť v budove Súkromnej odbornej
školy technickej na Ul. Dr. Janského 10 (technická škola).
(r)

HĽADÁM DOMOV
LEJLA
Lejla je 6-mesačná
sučka s jemnou
srsťou ako páperie.
Momentálne má
približne 5 kg
a v dospelosti sa
predpokladá malý
vzrast. Keďže je to ešte
šteniatko, je veľmi
hravá. S priateľskými
psami a sučkami je
znášanlivá. Má rada
aj deti. Hľadáme pre ňu rodinu, ktorá už má
skúsenosti s výchovou psíka a bude s ňou mať
dostatok trpezlivosti. Je vhodná do bytu alebo
do domu s prístupom dnu. Na adopciu pôjde
očkovaná, čipovaná a odčervená. Podmienkou
adopcie je kastrácia pred alebo po prvom
háraní.
DANTE
Dante je približne
3-ročný kríženec
špringer španiela
alebo nemeckého
prepeličiara. Má veľmi
dobrú povahu a je
to veľmi vyrovnaný
pes. Je nekonfliktný,
znášanlivý so psami
aj sučkami akejkoľvek
rasy a veľkosti.
Je čistotný, má
hygienické návyky a nič neničí. Pekne chodí aj
na vôdzke, venčiari ho vždy chvália. Obľúbili si
ho aj deti. Domov mu hľadáme do bytu alebo
do domu s prístupom dnu. Ideálny by bol pre
aktívnu rodinu, ktorá mu dopraje dostatok
pohybu, bude ho brávať so sebou na výlety
a turistiku. Očkovaný, odčervený, čipovaný
a kastrovaný.
ELIŠKA
Eliška mala veľmi
škaredý život, než sa
dostala do útulku.
Žila na salaši zavretá
v malom priestore
a nebolo s ňou pekne
zaobchádzané. Zatiaľ
je stále plachá, preto
potrebuje citlivý
prístup a trpezlivosť.
So psami a sučkami
nemá problém,
nie je dominantný
typ. Je ešte mladá, má približne 1 rok a 12 kg.
Hľadáme pre ňu milujúcu rodinu, ktorá bude
trpezlivá a bude k nej citlivo pristupovať. Žila aj
v byte, takže má hygienické návyky. Odčervená,
očkovaná, čipovaná a kastrovaná.

SAJMON

Sajmon je malý kríženec teriéra a asi jazvečíka.
Má približne 1 rok a 6 kg. Je veľmi prítulný
a dobrý. S priateľskými psami a sučkami nemá
problém. Má rád prechádzky, vie chodiť na
vôdzke a neťahá. Má rád aj deti, ktoré ho často
venčia. Hľadáme mu domov do bytu alebo do
domu s prístupom dnu. Očkovaný, čipovaný,
odčervený a kastrovaný.
ZOE
Zoe je malinká
sučka, zrejme
kríženec čivavy.
Má približne 6
mesiacov. Veľmi
už nenarastie,
v dospelosti bude
malého vzrastu.
Momentálne má 4
kg. S priateľskými
psami a sučkami
nemá žiadny
problém. Je veľmi
obľúbená aj u detí
a nemá s nimi
žiadny problém. Je
to aktívny psík, preto potrebuje veľa pohybu,
bude skvelým parťákom na výlety. Na adopciu
pôjde očkovaná, čipovaná a odčervená.
Podmienkou adopcie je kastrácia pred alebo po
prvom háraní.
Psí útulok sa nachádza
na Partizánskej ulici
v areáli Poľnohospodárskeho družstva.
V prípade záujmu o adopciu psíka
príďte do útulku,
alebo volajte na telefónne číslo
0948 082 206
počas pracovných dní
v čase od 9.00 do 19.00 hod.
Na sms správy neodpovedáme.
Pri adopcii sa podpisuje zmluva,
preto je potrebné osobné stretnutie.

www.utulokziar.sk

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
8.10.
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Archangelika, SNP 2765/53
9.10.
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
Janského lekáreň, Dr. Janského 19
10.10.
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
11.10.
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
12.10.
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
13.10.
7.00 – 8.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Avicena, Kamenárska 158, Hliník
n. Hronom
14.10.
7.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
15.10.
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 22.30 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
16.10.
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
17.10.
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
18.10. 16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
19.10.
16.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
16.00 – 22.30 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
20.10.
7.00 – 8.00 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica
21.10.
7.00 – 20.00 hod.
lekáreň Dr. Max, OC Tesco, SNP 100
8.00 – 20.00 hod.
lekáreň Benu, SNP 116
20.00 – 22.30 hod.
lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
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Európsky deň jazykov v cirkevnej škole
Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu
sa Európsky deň jazykov oslavuje
každoročne 26. septembra už od roku
2001. V cirkevnej škole sa už niekoľko
rokov usilujú o to, aby sa spomínaná
akcia konala. Učiteľom jazykov, ale aj
iných predmetov ponúka Európsky
deň jazykov mnoho možností.
Príležitosť naučiť žiakov niečo o iných
kultúrach, tradíciách a jazykoch, ktoré
sa bežne neobjavujú v triede.
Tento školský rok si učiteľky na prvom
stupni, v spolupráci so žiakmi, pripravili
niekoľko európskych krajín, ktoré chceli
prostredníctvom rôznych aktivít priblížiť
ostatným žiakom. Žiaci mohli zavítať do
Ruska, kde sa naučili pozdravy v ruskom
jazyku a zoznámili sa s ruskými ľudovými
bábikami z dreva – matrioškami.
V Ukrajine sa zas naučili pesničku
a Nárožná, ktorá je pedagogičkou
ukrajinského jazyka, deťom porozprávala
o zvykoch a tradíciách tohoto národa.
Žiaci mohli ochutnať aj ukrajinské
cukríky a zamaškrtiť si na cukrovinke
s názvom chalva, ktorej základ tvoria
slnečnicové jadrá, cukor, med a rastlinný
olej. Stredoeurópsky a stredomorský štát
na brehu Jadranského mora, Chorvátsko,
reprezentovala štvrtáčka Nelka, ktorá
bývala v tejto krajine, chodila tam do školy
a mohla tak porovnať život, akým žijeme
tu na Slovensku s tým chorvátskym.
Nelkina mama pripravila pre každého
koláčiky, aké sa robia v spomínanom
štáte. Ako sa povie rizoto, chlieb, káva
či zmrzlina v talianskom jazyku, čo je
to gondola, Vatikán a kde na mape
Európy môžeme nájsť „čižmu“, sa žiaci
dozvedeli v krajine, ktorá má na vlajke
farbu zelenú, bielu a červenú - Taliansko.
V reštaurácii Ristorante ich čakala za ich
veľkú usilovnosť v učení sa nových vecí
pizza, ktorú pre všetky deti 1. stupňa
zabezpečili rodičia Tužinskí. Módu,
jedlo, autá a animované postavičky z
filmu Ratatouille si deti mohli bližšie
pozrieť vo Francúzsku. V triede, kde boli
žiaci oblečení vo farbách bulharskej
vlajky, sa dozvedeli, ako sa píše azbuka,
porozprávali sa o letoviskách tejto
krajiny, vypočuli hudbu a urobili kvíz,
v ktorom si otestovali svoje vedomosti,
pamäť a postreh. V Európskej škole

Dobré
skutky
sa dejú

Už piaty rok sa Centrum voľného
času v Žiari nad Hronom ako
Infobod o dobrovoľníctve aktívne
zhostilo role koordinátora kampane
Týždeň dobrovoľníctva v Žiari nad
Hronom. Tento rok sa kampaň niesla
v myšlienke DOBRÉ SKUTKY SA DEJÚ.

tanca si zas pozreli, ako sa tancuje valčík
či polka a svoje pohybové schopnosti
a zručnosti si vyskúšali v belgickom tanci.
Mgr. Martina Kupcová

Deň jazykov oslavovali
aj druhostupniari
Európsky deň jazykov si rôznymi
aktivitami pripomínajú aj žiaci II.
stupňa na hodinách anglického jazyka.
Najčastejšie je to besedami s anglicky
hovoriacimi hosťami o krajinách Európy.
V tomto školskom roku sa rozhodli
venovať zážitkovým a populárnonáučným aktivitám jeden deň. Celá škola
sa zmenila na európsky svetadiel.
Jednotlivé krajiny si premysleli
a zrealizovali samotní žiaci, ktorí
vymýšľali, tvorili, varili, piekli a zháňali
suveníry. Do príprav zainteresovali
aj celé rodiny. Pútavá bola aj súťaž
Uhádni, z ktorej krajiny pochádza tento
nezvyčajný suvenír. Zaujímavosťou je,
že z veľkého počtu hlasujúcich uhádli
správnu odpoveď len štyria žiaci z celej
školy. Obsiahnuté boli krajiny Vatikán,
Luxembursko, Nemecko, Holandsko,
Taliansko, Španielsko, Rusko, Francúzsko,
Grécko a Nórsko. Deň začali rozhlasovou
reláciou, ktorú pripravili siedmaci.
Poslucháči v triedach sa mohli dozvedieť
napríklad, že na svete existuje 6000 až
7000 jazykov, no v Európe sa používa
asi len 225 z nich. Mnohých prekvapilo
aj to, že v každom jednom jazyku rozvoj

Týždeň
dobrovoľníctva
sa
začal
17. septembra skrášľovaním betónovej
steny na Oddychovej zóne Etapa, v rámci
čoho sa doplnili a skorigovali maľby
na betónovej stene. Dobrovoľníkmi
boli členovia Žiarskeho mládežníckeho
parlamentu a koordinovala ich Dominika
Švecová. V ten istý deň sa v Základnej škole
na Ulici M. R. Štefánika, pod dohľadom
pedagogičky Kristíny Holej, realizovala
rekonštrukcia interných priestorov za
účelom vytvorenia posilňovacej miestnosti
na „Dvojke“. V rámci tejto aktivity učitelia
II. stupňa urobili rôzne manuálne práce,
ako napríklad vypratanie miestnosti,
strhnutie dreveného obkladu či vymaľovanie
miestnosti. V pondelok sa do kampane
zapojili aj študenti zo Súkromnej strednej
odbornej školy technickej pod vedením
Ingrid Víglaskej. Pomáhali s revitalizáciou
externých priestorov v DSS Doména, vďaka
čomu sa oživil externý priestor zariadenia.
Dobrovoľníci sa popasovali s natieraním
plota a inými prácami.

reči prebieha rovnako. V prvom roku
života dieťa začína vyslovovať širokú
škálu samohláskových zvukov. Približne
vo veku jedného roka už vyslovuje prvé
slová. V troch rokoch dokáže formovať
celé vety a v piatich rokoch dieťa ovláda
niekoľko tisíc slov. Po rozhlasovej
relácii išli žiaci putovať po jednotlivých
stanovištiach, kde ich čakali ukážky
jazyka krajiny v rozprávke, piesni alebo
„naživo“, prezentácie, kvízy, ochutnávky,
slepá mapa, súťaže v rýchlosti, obratnosti,
súťaženie skupín, ale aj dramatizácia.
Žiaci využili aj svoje talenty, napríklad
pri vystúpení hudobnej skupiny
zo „Španielska“. Samotná príprava
i realizácia priniesli obojstranný úžitok,
nielen pre zúčastnených žiakov, ale aj pre
tvorcov. Deti bavili aktivity, a zároveň sa
im ľahšie prijímali informácie od žiakov
ako od učiteľov. Spätná väzba od detí nás
utvrdila v tom, že rozhodnutie zmeniť
školu na Európu, bolo správne.
Mgr. Beata Oťapková

Aktivity pokračovali aj počas ďalších
dní. V utorok 18. septembra sa v Parku
Š. Moysesa vysadilo viac ako 200 kusov
trvaliek, liečivých rastlín a byliniek.
Dobrovoľnícku aktivitu kvitnúca lúka
v sade opäť koordinovala Dominika
Švecová spoločne s Marcelou Gendiarovou
z mestského úradu. V stredu sa v areáli DSS
Doména, pod vedením Anny Ivancovej,
robili jesenné záhradné práce, kedy sa
dobrovoľníci popasovali s manuálnymi
prácami, ako napríklad strihaním
živého plota. Počas ďalších dvoch dní sa
v Základnej škole na Jilemnického ulici
urobila revitalizácia školských lavíc, v rámci
ktorej dobrovoľníci šmirgľovali a natierali
školské lavice v triedach. Koordinátorkou
dobrovoľníkov bola pedagogička Soňa
Haštová. Do prác sa zapojili učitelia aj žiaci.
Vo štvrtok 20. septembra sa v areáli
„Dvojky“, pod koordináciou Dany
Matúškovej, učiteľky I. stupňa, vytvorili na
asfalte rôzne maľované farebné zábavky.
V areáli „Štvorky“ robili dobrovoľníci pod
dohľadom Dominiky Švecovej paletové

Buď viditeľný, buď v bezpečí
Prevencia v každodennom živote
doma aj v škole je veľmi dôležitá.
A začať treba vždy od tých
najmenších.
Vo štvrtok 20. septembra sa žiarski
prváčikovia zúčastnili podujatia
s názvom Buď viditeľný, buď
v bezpečí. Cieľom podujatia bolo
ukázať deťom v tomto veku dôležitosť
prevencie v každodennom živote, a to
nielen doma, ale aj v škole. Policajti
pre deti pripravili zaujímavé aktivity
a zapojili ich aj do tvorivých dielní.
Na jednotlivých stanovištiach školáci
plnili rôzne úlohy, kde si napríklad
vyskúšali jazdu zručnosti, dozvedeli
sa, ako má vyzerať bezpečná cesta
do školy či zdravá výživa pre zdravé
telo, nechýbali ani ukážky poskytnutia
prvej pomoci a najmä chlapcov
zaujala ukážka výzbroje mestskej
polície. Počas tvorenia v skupinkách

sedenie. Počas dvoch dní sa na „Dvojke“,
pod dohľadom Martiny Polachovej,
vyrábali aj textilné hračky pre psíkov
v útulku, do ktorej sa zapojili nielen
učiteľky, ale aj deti. Pedagogička Anna
Ivancová v DSS Doména koordinovala
hravé Adamove aktivity, kedy v rámci tejto
interaktívnej aktivity žiak Základnej školy
na Ulici Dr. Janského s klientmi DSS čítal,
kreslil a rozprával príbehy.
Pomoc útulkáčom bola aktivita, kedy
členovia
Žiarskeho
mládežníckeho
parlamentu a Mestského žiackeho
parlamentu vyrobili kľúčenky, magnetky
a odznaky pre psí útulok. Súčasťou tejto
aktivity bolo aj venčenie psov, ktorí
na svoj domov čakajú v žiarskom útulku. Aj
keď Týždeň dobrovoľníctva oficiálne trval
týždeň, kreatívne dielne z odpadového
materiálu v spolupráci s Komunitným
centrum a revitalizácia externých
priestorov v psom útulku dobrovoľníkmi zo
Strednej odbornej školy pedagogickej EBG
pokračovali aj ďalšie dni. Koordinátorkou
dobrovoľníkov bola Zuzana Miklíková.

prváci ukázali, ako podľa nich vyzerá
mesto zdravia. Spoločnosť Hydro
kladie na bezpečnosť veľký dôraz,
a to nielen vo vzťahu ku svojim
zamestnancom, vďaka čomu sa
prváci dozvedeli o bezpečnej práci.
Určite ich potešili aj reflexné vesty
a bezpečnostné blikajúce svetlo,
ktoré pre nich zabezpečila spoločnosť
Hydro, ktorá pôsobí v žiarskom
priemyselnom parku.
Organizátorom podujatia bolo mesto
Žiar nad Hronom, Hydro Extrusion
Slovakia a.s., Centrum voľného
času Žiar nad Hronom a Mestské
kultúrne centrum Žiar nad Hronom
v spolupráci s OR PZ v Žiari nad
Hronom, RÚVZ Žiar nad Hronom,
Mestskou políciou v Žiari nad Hronom
a Pohronským osvetovým strediskom
v Žiari nad Hronom.
(li)

Sme radi, že aj tento rok sa nám podarilo
urobiť mnohé nezištné gestá pre tých,
ktorí to potrebovali a potvrdiť to, že
DOBROVOĽNÍCTVO a DOBROVOĽNÍCI
majú v našom meste nezastupiteľné
miesto.
Za sponzorské dary úprimne ďakujeme
každému
darcovi. Taktiež
veľké
poďakovanie vyjadrujeme každému,
kto priložil ruku k dielu a odviedol tak
kus skvelej dobrovoľníckej práce. Všetci
zúčastnení dobrovoľníci, ktorí boli z radov
žiakov a študentov, učiteľov, zamestnancov
mestského úradu a ostatných sú dôkazom,
že dobré skutky sa okolo nás počas Týždňa
dobrovoľníctva diali.
Mária Lancková, CVČ ZH
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RIADKOVÁ INZERCIA
•Predám búdu pre psíka, rozmery:
š 53 x h 72 x v 52. Nepoužívaná,
nová, drevená, strecha šindel.
T: 0904 515 883
•Predám kolovrat. Cena dohodou.
Možnosť vidieť. T: 0902 344 478
•Predám šijací stroj zn. Lada, šľapací
stolíkový, endlovací. Cena dohodou.
Možnosť vidieť. T: 0902 344 478
•Darujem za odvoz obývacie
steny - tmavú a bledú a plechovú
kuchynskú linku. ZA ODVOZ.
T: 0908 213 857

•Dám do prenájmu garáž v ZH.
T: 0949 474 317
•Predám osobný automobil
Volkswagen caddy life. Vybavenie:
ABS, klíma, hliníkové disky,
elektrické okná, ťažné zariadenie.
Viac info telefonicky: 0905 200 270
•Predám 1-izbový byt, 1. poschodie
s výťahom, Novomeského ulica,
neprerobený. Cena: 25 000 €.
T: 0948 51 00 46 ZH
•Hľadám na 3 mesiace ubytovanie
v jednej izbe. Som čistotný a
pracujúci. T: 090 396 0857

•Prenajmem 3-izbový byt, je
čiastočne zariadený.
Mesačne: 400 € + energie.
Voľný od 1.10.2018.
T: 0908 289 079
•Predám garáž za políciou.
Cena dohodou.
T: 0918 800 056
•Dám do dlhodobého prenájmu
garáž na Ul. Hollého.
T: 0908 867 685

•Kúpim byt, väčší 1-izbový alebo
2-izbový. V hotovosti. Nie som RK!
Ponúknite. T: 0908 896 138

•Dám do dlhodobého prenájmu
garáž za políciou v ZH.
T: 0918 489 129

•Hľadám prenájom 1, 2-izbový byt
pre mladú 3-člennú rodinku
do 320 €. T: 0940 247 744

•Dám do prenájmu garáž za STS
v Žiari nad Hronom.
T: 0904 540 332

•Súrne hľadám do podnájmu
2 alebo 3-izbový byt, nezariadený,
pre dve dospelé osoby a dve deti.
Cena: do 320 € mesačne. Prosím,
píšte na e-mail:
vejuska13@gmail.com

•Predám garáž pri Kortine. V garáži
je 3-fázová elektrina, pri garáži je
rampa aj voda. Cena: 1 700 eur.
T: 0910 699 345

•Darujem alebo vymením: kuchta 3 l
a 6 l, mraznička, asi 200 l, fritéza ETA •Hľadám prenájom 1 - 2-izbového
a iné. SMS kontakt: 0905 863 500
bytu, najlepšie na Etape, pre 2
osoby, do 300 €. T: 0904 347 856

•Predám bielu závesnú kúpeľňovú
zostavu, nepoužitú, ešte v záruke.
Umývadlo + skrinka 80 x 55 cm
+ skrinka 40 x 40 x 141 cm. Cena
dohodou. T: 0905 636 173

•Predám nové masívne borovicové
dvere, 80-ky ľavé, 70-ky ľavé, 90-ky
pravé plné, kazetové. Sklenené 1/3
plná, 60-ky ľavé 3ks, 60-ky pravé
2ks, 70-ky ľavé 1 ks. Aj interiérové,
biele a bukové. Cena dohodou.
T: 0907 365 167

Podajte si
riadkovú inzerciu,
poďakovania či spomienky
na svojich blízkych zadarmo iba
v Mestských novinách.
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Skupina Veolia Energia oslavuje v Žiari nad Hronom 10. výročie svojho pôsobenia
Skupina Veolia Energia na Slovensku prostredníctvom samostatných
spoločností zabezpečuje prevádzku, údržbu a modernizáciu tepelnotechnických zariadení a dodávku
tepla a teplej úžitkovej vody. Skupina je jedným z najvýznamnejších
lídrov na slovenskom energetickom
trhu a v Žiari nad Hronom si tento
rok pripomína 10. výročie svojho
pôsobenia.

Pôsobenie skupiny v meste
V meste pôsobia jej dve spoločnosti, a
to Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s.,
ako výrobca a distribútor tepla so sídlom v priemyselnom parku ZSNP a Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o.,
ako distribútor tepla na území mesta.
Obe spoločnosti sú 100 % dcérskymi
spoločnosťami Veolia Energia Slovensko, a. s., a v meste Žiar nad Hronom
začali pôsobiť od septembra 2008 pod
názvom Dalkia. V roku 2015 sa premenovali a svoju činnosť vykonávajú pod
skupinou Veolia Energia.

Dodávky tepla do bytových
aj nebytových objektov
V súčasnosti skupina Veolia Energia
na území mesta vlastní a spravuje
približne 16 km rozvodov tepla a 235
domových odovzdávacích staníc tep-

la (DOST). S odberateľmi tepla má
uzatvorených 191 zmlúv o dodávke
a odbere tepla a teplej úžitkovej vody.
Z celkového počtu odberateľov tvorí bytovo-komunálna sféra približne
75 % a nebytová sféra (veľkoobchod
a maloobchod, ubytovacie a stravovacie služby, vzdelávanie, administratívne a podporné služby a kultúra) 25
%, čo znamená, že teplo sa dodáva do
175 bytových domov a 60 nebytových
objektov. Ročný priemer dodávky tepla na vykurovanie, ako aj na prípravu
teplej vody je v meste na úrovni zhruba 60 000 MWh. Celková spotreba tepla na území Žiaru nad Hronom vrátane
priemyselného parku ZSNP je približne
106 000 MWh.

Zdrojom tepla
na vykurovanie je biomasa
Od roku 2012 sa teplo od skupiny Veolia Energia vyrába prevažne progresívnou technológiou splyňovania biomasy, ktorá tvorí 60 – 85 % objemu paliva,
zvyšok paliva tvorí zemný plyn. V parku ZSNP, v ktorom sídli Veolia Utilities
Žiar nad Hronom, sa zároveň vyrába
a spotrebúva elektrina kombinovanou
výrobou elektriny a tepla. Veolia sa
teplo usiluje vyrábať efektívne, ekologicky a spoľahlivo pri minimalizovaní
dosahu na životné prostredie, preto

na území mesta spoločnosť realizuje
viacero investícií do opráv a údržby.
Veolia už zrekonštruovala 80 % rozvodov tepla a zvyšných 20 % má v pláne
zrekonštruovať v priebehu najbližších
dvoch rokov.

Dlhodobá angažovanosť
v oblasti celospoločenskej
zodpovednosti
Skupina Veolia Energia a jej Nadácia
Veolia Slovensko sú stabilní partneri mesta a počas svojej desaťročnej
pôsobnosti sa aktívne alebo finančnou podporou podieľali na viacerých
mestských podujatiach, školských
projektoch, revitalizačných prácach či
na prácach na ochranu a podporu biodiverzity.

Spoľahlivý partner pre
tepelný komfort
Stratégiou spoločností je ponúkať
klientom inteligentné a inovatívne
riešenia, pomocou ktorých si upevňujú postavenie na trhu a reagujú na
súčasné výzvy modernej energetiky
a teplárenstva. Súčasťou stratégie je
poskytovať im spoľahlivú a bezpečnú
dodávku energií a energetických služieb, ktoré zohľadňujú ekonomické
a environmentálne aspekty.
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SPOMIENKA
Dňa 13. októbra
2018 uplynú
už 4 roky, kedy nás
opustil náš drahý
Ing. Ján Petruš.
Ani čas nezahojil
náš veľký žiaľ
nad stratou šľachetného človeka
a s láskou na teba myslím.
Odpočívaj v pokoji.
S láskou spomína manželka
s rodinou.
SPOMIENKA
Bolesťou unavený,
tíško si zaspal,
zanechal všetkých
a všetko,
čo si mal rád.
S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme,
*2.11.1939 pri plameni sviečok
†7.10.2003
na teba myslíme.
Dňa 7. októbra sme si pripomenuli
15 rokov od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný otecko a starý ocko
Juraj Fujaček.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
V týchto dňoch
sme si pripomenuli
2 mesiace
od smutnej chvíle,
kedy nás
dňa 22. júla 2018
navždy opustil
náš drahý
Ivan Majerský.
Spomeňte si na neho spolu s nami.
Spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA
Kto v srdciach
blízkych žije,
nikdy nezomrel...
Dňa 13. októbra si
pripomíname
1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, starý otec,
prastarý otec a brat
Ondrej Janek
vo veku 83 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
To, že čas rany zahojí,je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Dňa 7. októbra uplynulo 20 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša drahá
Božena Šupinová.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Alenka a Evka
s rodinami a krstná dcéra Erika s rodinou.

SPOMIENKA
Kto v srdci žije,
neumiera...
Dňa 1. októbra
sme si pripomenuli
jeden rok od chvíle,
keď nás opustil náš
drahý manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Róbert Baran.
S láskou spomína manželka, dcéry
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte
na neho spolu s nami.

SPOMIENKA
Len láska zostane,
tá smrť nepozná.
Dňa 12. októbra si
pripomenieme
7. výročie od smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil
náš drahý
Ing. Eugen Novák.
Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou si na neho
spomínajú dcéra Erika, vnučka Erika
s manželom Jaroslavom, vnuk
Jaroslav, pravnuk Ján a pravnučky
Viktória a Alexis.

Svet zdravia sa nevzdáva. Chce oživili rokovania o budúcnosti
nemocníc v Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom
Svet zdravia predložil vedeniu
Banskobystrického samosprávneho
kraja (BBSK) novú víziu rozvoja
nemocníc v Rimavskej Sobote a v Žiari
nad Hronom. V obidvoch prípadoch
Svet zdravia počíta s generálnou
prestavbou nemocničného zázemia
a s rozsiahlymi investíciami vysoko
prevyšujúcimi pôvodný zámer spred
dvoch rokov.
Ešte pred dvomi rokmi sa spoločnosť
Svet zdravia dohodla s BBSK o odkúpení
pavilónu B v Žiari nad Hronom
a Rimavskej Sobote za sumu 725 000 eur.
Plánovaná investícia do oboch pavilónov
mala byť v hodnote 13 miliónov eur, a to
na nové urgentné príjmy, operačné sály
a moderné oddelenia, vďaka ktorým by
sa výrazne zvýšil komfort pre pacientov
a zamestnancov. K podpisu zmluvy
však nedošlo. Svet zdravia sa nevzdáva
a opätovne oživil rokovania s BBSK.
„V žiarskej nemocnici chceme zachovať

profil akútnej nemocnice regionálneho
významu,“ uvádza hovorca spoločnosti
Svet zdravia Tomáš Kráľ s tým, že
z rimavskosobotskej nemocnice majú
zámer urobiť nadregionálne centrum pre
akútnu medicínu s novými odbornosťami
v kardiovaskulárnej a v onkologickej
liečbe. „V obidvoch lokalitách by tak
vznikli moderné urgentné príjmy,
multiodborové intenzivistické oddelenia,
nové operačné sály a pacientske izby
v jedno- a v dvojlôžkovom štandarde,“
dopĺňa Kráľ.

Svet zdravia však nakoniec prehodnotil
pôvodný zámer dostavať nevyužívané
nemocničné pavilóny B. „Tie dnes
absolútne nespĺňajú základné štandardy
pre modernú medicínsku liečbu a komfort
pacientov,“ vysvetľuje Kráľ s tým, že
vedenie BBSK a Svet zdravia sa dohodli
na ďalších rokovaniach, ktoré majú viesť
k najlepšiemu riešeniu pre pacientov.
Následne by mali byť predstavené
zastupiteľstvu a, samozrejme, verejnosti.
„Zo súkromných zdrojov sme pripravení
investovať do oboch nemocníc oveľa
viac ako v minulosti. Veríme, že s krajom
nájdeme zhodu. Vďaka tomu by sme mali
byť v priebehu niekoľkých rokov schopní
dramaticky zvýšiť kvalitu zdravotnej
starostlivosti pre všetkých obyvateľov
a vytvoriť atraktívne pracovné podmienky
pre našich zdravotníkov,“ zdôraznil
Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ
siete polikliník ProCare a nemocníc Svet
zdravia.
(kr)
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ŠPORT

Do celoslovenskej ligy sme vstúpili zápasmi s Prievidzou
BASKETBAL - STARŠÍ ŽIACI U15 – 1. LIGA ZÁPAD

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA
Prievidza 73:102 (22:18, 40:50, 61:67)
Body: Tončík 27, Kňažko 16, Mihálka 8,
Štefanča 8, Jozefčák 5, Barcík 4, Melaga
2, Pavol 2, Vonkomer 1. Hrali: Bielik, Kvak,
Šmondrk.
MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad
Hronom 123:61 (15:11, 43:30, 81:40)
Body: Tončík 37, Bielik 7, Mihálka 7,
Kňažko 6, Melaga 2, Štefanča 2. Hrali: ročníku atakoval na MSR medailové
Kvak, Pavol, Šmondrk.
priečky, začali Žiarčania veľmi
nebojácne.
Starší
žiaci
vstúpili
zápasmi Veľmi dobre bránili priestor pod svojim
s Prievidzou do celoslovenskej ligy košom, vysokých hráčov Prievidze
starších žiakov, skupina Západ. Proti nepúšťali do ľahkých pozícií. Vedeli sa
kvalitnému súperovi, ktorý v minulom bodovo presadiť v postupnom útoku

a veľmi dobre vybiehali aj do rýchlych
protiútokov. Potešiteľný bol hlavne fakt,
že hlavne v zápase na domácej palubovke
zabrali v útoku aj obrane veľmi dobre
všetci hráči Žiaru a nespoliehali sa len
na Tončíka. Pokiaľ chlapci vládali, hrali
veľmi disciplinovane v osobnej, ale aj
v zónovej obrane. Výborný výkon však
ukázali žiarski starší žiaci len v prvých
troch štvrtinách doma a v prvom polčase
vonku. Poslednú štvrtinu doma a druhý
polčas v nedeľu v Prievidzi už chlapci
kondične, ale aj mentálne odišli, čo
kvalitný súper využil na svoje pohodlné
víťazstvá.
Norbert Nagy,
tréner a Martin Šály, asistent
trénera

Mladšie žiačky sa predstavili na domácom turnaji

Prvý zápas v sezóne - prehra
na domácej palubovke
BASKETBAL - 1. SLOVENSKÁ LIGA MUŽI – ZÁKLADNÁ ČASŤ

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ŠKP
ŠTART Bratislava 76:86 (21:22,
19:22, 16:21, 20:21)
Body: Mokráň 21, Obert 14, Dolník
10, Supuka 10, Vrtík 8, Tkáč 4, Fábry
4, Oravec 2, Medveď 2, Kucej 1. Hrali:
Nagy, Kotlárik, Grochal.
Prvý zápas v novej sezóne sme odohrali
na vlastnej palubovke a, bohužiaľ, sme
ho nedokázali vyhrať. Od začiatku sa
hral vyrovnaný zápas. Obidve družstva
sa striedali vo vedení. V druhej štvrtine
nám však súper odskočil a vytvoril si

malý náskok, ktorý si potom udržal
až do samotného záveru. Hostia
z Bratislavy boli lepší hlavne v streľbe
z perimetra, keď mali neuveriteľnú
úspešnosť hlavne v trojkových
pokusoch, ktoré dokázali premeniť
aj v ťažkých pozíciách. Nám chýbala
lepšia tranzícia lopty, nedokázali sme
si vytvoriť otvorené strely a aj keď
došlo k zakončeniu, bolo to neúspešné.
Súper vyhral zaslúžene.
Karol Kučera, tréner
a Norbert Nagy,
asistent trénera

O pohár prezidenta tenisového klubu
TENIS

VOLEJBAL – MLADŠIE ŽIAČKY

V nedeľu 30. septembra sa v telocvični
gymnázia a v ZUS aréne uskutočnil
turnaj mladších žiačok. Turnaja sa
zúčastnilo šesť družstiev z Levíc,
Liptovského Hrádku, Žiliny, Krupiny,
Brusna a domáceho Žiaru nad
Hronom.
Počas dňa sa odohralo 15 zápasov
systémom každý s každým. Všetky
družstvá odohrali 5 zápasov na 2 hrané
sety. Až posledný zápas určil konečné
poradie družstiev. Naše volejbalové
nádeje predviedli bojovný výkon
a ukázali, že ich poctivá práca na
tréningoch prináša ovocie. Ako jedinému
družstvu sa podarilo uchmatnúť jeden
set neskoršiemu víťazovi turnaja - Brusnu.
Pochvalu si zaslúžia všetky dievčatá a
hlavne najmladšia Zuzka Uhrovičová,
ktorá prvýkrát zažila zápasovú atmosféru Laura Vencelová, Sofia Tončová, Alexis
a na ihrisku bola platnou hráčkou.
Futáková. Trénerky: Alena Bieliková a Eva
Bieliková.
Zostava:
Romana Krajčiová, Ivana Fričová, Eliška Výsledky
Podmanická, Petra Uhrovičová, Zuzana
Uhrovičová, Agáta Králová, Vladimíra Žiar nad Hronom - Krupina 1:1, Levice Müllerová, Viktória Gocníková, Katarína Brusno 0:2, Krupina - Liptovský Hrádok
Kováčová,
Alexandra
Kolláriková, 1:1, Brusno - Žilina 2:0, Žiar nad Hronom
Karolína Tapferová, Martina Hricová, - Liptovský Hrádok 1:1, Levice - Žilina 0:2,

Žiar nad Hronom - Brusno 1:1, Krupina Levice 2:0, Liptovský Hrádok - Brusno 0:2,
Žilina - Krupina 2:0, Liptovský Hrádok Levice 2:0, Žilina - Žiar nad Hronom 2:0,
Brusno - Krupina 2:0, Levice - Žiar nad
Hronom 0:2, Liptovský Hrádok - Žilina 0:2
Konečné poradie
1. Brusno 2. Žilina 3. Žiar nad Hronom
4. Liptovský Hrádok 5. Krupina 6. Levice
VK MŠK

Volejbalistky súťažili v konkurencii 12 tímov
VOLEJBAL – STARŠIE ŽIAČKY

Staršie žiačky volejbalového klubu
absolvovali posledný septembrový
víkend medzinárodný turnaj.
V sobotu 29. septembra sa obidve
družstvá starších žiačok zúčastnili na
medzinárodnom turnaji v Hnúšti. Na
turnaji sa predstavilo dvanásť družstiev.
Áčko sa v základnej skupine postupne
stretlo s B. Bystricou 2:0, s Poltárom
1:1 a s Brusnom 1:1.Práve stratený
set s Brusnom, mali v ňom dva

Béčko v základnej skupine dva zápasy
prehralo a jeden vyhralo. Dievčatá tak
hrali o konečné 7. až 9. miesto. V tejto
skupine na svoje súperky nestačili a
obsadili konečné 9. miesto.
Zostava: Weissová, Fleischmannová,
Kmeťová,
Kinková,
Zostava:
Petrášová,
Petorová, Šimovičová,
Uličná,
Regináčová,
Hlaváčová, Topoľanová, Skalošová, Hurtíková,
Hurajová,
Čiliaková,
Debnárová, Pittnerová, Ostášová. Tréner: Šestáková.
Šikeťová, Púchovská. Tréner: Kollárik.
VK MŠK
mečboly, rozhodol o tom, že sa dostali
do skupiny o 4. až 6. miesto. Tam najskôr
podľahli Čadci 0:2 a potom si poradili s
Krupinou 2:0. Nakoniec teda obsadili
piatu priečku.

Turnaj O pohár prezidenta klubu sa
koná každoročne na záver tenisovej
sezóny. Tentokrát sa odohral v ZUS
aréne za účasti dvanástich hráčov.
Medzi tenistov zavítali aj poslanci MsZ.
Samotného turnaja sa zúčastnil Emil
Vozár, ktorý svojim výkonom priamo
prispel k dobrej a bojovnej atmosfére

každého zápasu. Hrali sa štvorhry každý
s každým.
Konečné poradie
1. Jaroslav Čierny, Jozef Záhorec
2. Samuel Kúštik, Jaroslav Štefanča
3. Štefan Stripaj, Thomas Atzbach
TK MŠK
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Pohronie na víťaznej vlne! Po tri body zo zápasov so Skalicou a Popradom
FUTBAL – II. LIGA

V piatok 28. septembra odohral A-tím
Pohronia zápas proti FK Poprad. V
1. minúte zápasu otvoril skóre René
Paraj, Pohronie tak viedlo 1:0. V 20. minúte na 2:0 zvýšil kapitán Lukáš Pellegrini. V 57. minúte hostia znížili na 2:1.

eliminovať. V 21. minúte po rohu
hlavičkoval Haša na Szocsa, ale ten dal
hlavou vedľa. V 26. minúte prenikol
Blahút cez troch hráčov, ale strela po
zemi išla taktiež tesne vedľa súperovej
svätyne. V 34. minúte nás domáci
prekombinovali a voľný Haša napálil
V sobotu 22. septembra sa na skalickom zboku do žrde. Na konci polčasu ušiel
ihrisku odohral ďalší ligový zápas. Ďungel, ale jeho center zrazili domáci do
Domáci tím MFK Skalica sme porazili bočnej siete.
2:0. Gól v 75. minúte strelil Paťo Košuda
a v predĺžení Marek Frimmel. Skalici Druhý polčas nás domáci ešte viac
sme tak vrátili vlaňajšiu prehru doma. pritlačili, ale bez gólového efektu.
Aj napriek tomu, že v Skalici prebiehal Výsledkom tlaku súpera boli dve
tradičný Skalický jarmok, my sme sa nebezpečné strely Abraháma. Obe však
sústredili najmä na zápas. Z miery nás mierili vedľa. V 70. minúte chytil Jenčo
nevyviedli ani všetci, ktorí hovorili len šancu Milotu, my sme sa nadýchli, vyšli
o víťazstve domácich. Bohužiaľ, na nám striedania a zrazu nás bolo plné
rozcvičke sa nám zranil Paraj, namiesto ihrisko. Domáci začali mať problémy. V 75.
neho musel do základu Sojka. V prvej minúte dlhú loptu hlavou ešte predĺžil
polovici hry nás domáci tlačili, boli Frimmel, potiahol po krídle Ďungel, jeho
aktívnejší, ale hrali taký ligový futbal prudký center z voleja zakončil k žrdi
na istotu, čo sa nám podarilo úplne Košuda a viedli sme 0:1. O dve minúty po
MFK Skalica – FK Pohronie 2:0 (0:0)
Góly: 75. Košuda, 90. Frimmel
Zostava FK Pohronie: Jenčo – Nosko,
Tesák, P. Jacko, Pellegrini, Ďungel (90. M.
Jacko), Pavúk, Hatok, Sojka (72. Košuda),
Blahút (57. Frimmel), Špyrka

ľavej strane ušiel Frimmel a jeho center
zblízka napálil Košuda do Junasa. V 82.
minúte pálil bez prípravy Frimmel vedľa
a domáci nestačili hasiť naše nájazdy.
Výsledkom bola šanca Frimmela, ktorý
zápas uzatvoril strelou spoza šestnástky
po vysunutí Špyrkom a mohli sme všetci
oslavovať víťazstvo 0:2.
Skaličanom sme prekazili sériu, keď doma
vyhrali 25 zápasov v rade. Na číslo 26 sa
už nedostali, pretože Pohronské osy boli
efektívnejšie a dotiahli sa na vedúci tím
súťaže.
FK Pohronie – FK Poprad 2:1 (2:0)
Góly: Paraj, Pellegrini, Kukoľ

Piatkový duel zo súperom z Popradu sľuboval pekný futbalový zážitok a musíme
konštatovať, že nesklamal. Súperom sa
netají tým, že chce ísť do ligy, my sme však
začali neskutočne dobre. Už v 1. minúte sa
rútil z uhla sám na Maleca Peťo Ďungel,
ktorý strelu vyrazil a odrazenú loptu poslal k žrdi po zemi Paraj. Fanúšikovia tak už
v úvode zápasu videli gól, viedli sme 1:0.
V 6. minúte vyrazil Malec prudký priamy
kop Pellegriniho. V 16. minúte po rohu
hlavičkoval Horvath, ale náš brankár Jenčo vytisol na žrď. V 20. minúte ušiel Šesták,
Nosko v sklze zahasil na roh. V 22. minúte
sa uvoľnil na krídle Blahút a jeho prihrávku
poslal vonkajškom do siete Pellegrini 2:0.
V 33. minúte natiahol Maleca strelou Špyrka a o päť minút pekná naša kombinácia
skončila strelou Blahúta. V 41. minúte po
ľavej strane ušiel Ďungel, ale Pavúk nedočiahol prihrávku. Hostia pohrozili rýchlym
brejkom do našej rozhodenej obrany v 42.
minúte, keď traja Popradčania išli na našich dvoch hráčov a center pálil z voleja
Zošák len do nášho Jenča.

Zostava FK Pohronie: Jenčo, Nosko, Tesák, Jacko, Pellegrini, Ďungel (89. min.
Vondryska), Pavúk (84. min. Košuda),
Hatok, Paraj, Blahút (79. min. Frimmel), Druhý polčas nás hostia pritlačili a snažili sa
niečo urobiť s nepriaznivým stavom. DvaŠpyrka
krát po nacvičenom signáli strieľal Streňo,

tesne vedľa. Hostia znížili po milimetrovej
prihrávke na roh päťky Kukolom a zrazu
nastal na ihrisku boj a bolo 2:1. V 62. minúte sa uvoľnil Ďungel až do šestnástky,
ale v rozhodujúcom okamihu sa pošmykol. V 74. minúte sa súperovu bránku pokúsil ohroziť ešte Paraj. Tlak z našej strany
pokračoval. O dve minúty dal hlavou do
rúk Maleca Jacko. V 79. minúte po dlhom
aute zase hlavičkoval Šesták. V 82. minúte,
po nedorozumení stopérov, išiel sám na
nášho Jenča Stano Šesták, ale „všadebol“
Tesák mu v sklze zblokoval strelu. Stretnutie sa tak skončilo v náš prospech, šnúru
našich víťazstiev nepretrhol ani Poprad.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
Tabuľka
1. KFC Komárno 11
2. MFK Skalica
11
3. FK Pohronie
11
4. MFK Tatran L. Mikuláš 11
5. FC Petržalka
11
6. FK Poprad
11
7. MŠK Žilina B
11
8. 1. FC Tatran Prešov11
9. FK Dubnica n. V. 11
10. FK Inter BA
11
11. MFK Dukla BB 11
12.FC ŠTK 1914 Šamorín 11
13. Slavoj Trebišov 11
14. FC Lok. Košice 11
15. ŠK Odeva Lipany 11
16. Partizán Bardejov BŠK 11

8
8
7
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
1

2
1
4
1
3
2
1
1
1
1
3
2
2
0
0
4

1
2
0
3
2
4
5
6
6
6
5
6
6
8
8
6

23:7
23:7
19:9
19:15
17:10
23:18
22:25
17:13
22:21
13:20
13:14
15:19
10:18
10:21
6:25
14:24

26
25
25
22
21
17
16
13
13
13
12
11
11
9
9
7

Žiarsky Karate klub najúspešnejším klubom Slovenského pohára
KARATE

Koniec septembra karatisti z MŠK
Žiar nad Hronom strávili opäť na
súťažných žinenkách. A darilo sa im.
V sobotu 22. septembra hostili Košice
330 súťažiacich zo 46 klubov z celého
Slovenska. Na 1. kole Slovenského
pohára dorastencov a juniorov sa
súťažilo aj o cenné kvalifikačné body
na februárové Majstrovstvá Európy.
Žiarčanom sa darilo, keď sa ziskom

5 zlatých a 4 bronzových medailí stali
najúspešnejším klubom v medailovej
štatistike.
Svoj deň mal Šimon Sečkár, ktorý
v súborných cvičeniach kata dorastencov
nenašiel premožiteľa. Jeho 100 percentný
výkon pokračoval aj športovom zápase
kumite, kde opäť pokoril najvyššiu
priečku. Veľmi pekný výkon predviedla
v kategórii dorasteniek aj Patrícia

Vanková, ktorá bez prehry prešla všetkými
zápasmi a aj ona vystúpila na stupeň
víťazov na najvyššie miesto. V juniorkách
si cestu k zlatu vybojovala Natália
Rajčanová. Nina Jelžová opäť bez prehry
potvrdila svoje dominantné postavenie
vo svojej kategórii starších junioriek. Na
stupne pre víťazov sa podarilo prebojovať
aj Alexandre Kalamárovej, Kornélii
Bugárovej, Arisovi Nikolasovi Čelovi
a Zdenkovi Vankovi, ktorí si po pekných
výkonoch zhodne odniesli domov bronz.

Žiarska karatistka vo výbere
najlepších karatistov sveta

Dominika Veisová, Croatia Open, 3. miesto.

V septembri sa konali aj dve kolá najvyššej
svetovej ligy v karate, kde môžu štartovať
len prví päťdesiati pretekári vo svojej
kategórii podľa svetového ratingu.
Za farby slovenskej reprezentácie tu
prvé skúsenosti so seniorským karate
zbierala Dominika Veisová, juniorská
majsterka Európy 2017. Po štarte na
K1 Series A v Berlíne 15. septembra
Dominika cestovala hneď do Chile, kde
22. septembra opäť nastúpila do bojov.
Štartovať medzi najlepšími pretekármi
sveta je veľmi ťažké a v tomto prípade
išlo hlavne o zbieranie skúseností.
Tie Dominika využila hneď o týždeň
v Chorvátsku 29. septembra na turnaji
Croatia Open, kde vo svojej kategórii
starších junioriek skončila na bronzovej
priečke. Ľubomír Striežovský, tréner

1. miesto Patrícia Vanková, 3. miesto Alexandra Kalamárová.

Šimon Sečkár, 1. miesto.

