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V tomto čísle:

22. ročník Žiarskeho jarmoku

ĎALŠIE OCENENIE PRE MESTO

Mesto Žiar nad Hronom získalo ocenenie
od spoločnosti Envi-Pak za kontajnerový zber
triedených zložiek. Hodnotených bolo viac ako
1600 miest a obcí na Slovensku. Strana 4.
ÚSPEŠNÝ PRVÝ ROČNÍK
FESTIVALU TOLERANCIE

Prvý ročník podujatia, ktoré bolo zamerané aj
na návody ako byť šťastný, pritiahlo do žiarskeho
Céčka stovky návštevníkov. Ochutnávka šťastia bola aj za účasti zaujímavých rečníkov. Viac
na 3. strane.

STRANA 4

JEDNU KNIHU ROČNE

Park je
obohatený
o mini knižnicu

Mestská knižnica sa v tomto roku zapojila
do projektu Jednu knihu ročne, ktorý vyzýva
darovať knižniciam jednu knihu ročne, alebo aspoň raz za život. V prvom polroku takto darom
získala knižnica 80 titulov, ktoré vo svojom fonde
ešte nemala. Viac informácií o projekte nájdete
na strane 2.
AKÉ JE TO ŽIŤ S AUTISTOM

Autizmus je celoživotné postihnutie, ktoré sa
nedá nijako vyliečiť. O tom, aké je to žiť s autistom, nám porozprávala matka malej Tamarky.
Strana 7.

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

0905 602 942

STRANA 3

Luna sa zmenila
v moderné
centrum

STRANA 5

Halloween Party
31. októbra v žiarskom MsKC
Ben Cristovao D.J. Fabo/D.J. Sofi

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

0905 33 23 88
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Jednu knihu ročne
Mestská knižnica Michala Chrásteka sa v tomto roku zapojila do projektu Jednu knihu ročne,
ktorý vyzýva darovať knižniciam jednu knihu
ročne alebo aspoň raz za život.
Náklady knižnice na nákup nových kníh predstavovali v prvom polroku tohto roka 1374,98 eur,
pričom cena kníh bola 1711,86 eur. V snahe získať
mimorozpočtové finančné zdroje na nákup novej
odbornej literatúry preto knižnica vypracovala
projekt v rámci dotačného systému Ministerstva
kultúry SR. Grant dotačného programu podporilo
sumou tisíc eur.
V prvom polroku vďaka projektu Jednu knihu
ročne získala knižnica darom 80 titulov, ktoré vo
svojom fonde ešte nemala. Vďaka tomuto projektu sa tiež podarilo zameniť poškodené knihy
za darované v dobrom stave. „Nielen naši čitatelia,
ale každý, kto má záujem, môže knižnici knihy
zapožičať na určitý čas. Na základe zmluvy knihy

zaevidujeme a v prípade, že majiteľ požiada o ich
vrátenie, knižnica mu ich vráti. Ku koncu septembra sme takto mali zapožičaných 43 kníh,“ hovorí
riaditeľka žiarskeho MsKC, Michaela Pribilincová.

Čitateľ si môže vybrať z viac
ako 29-tisíc kníh

Žiarska knižnica tiež pravidelne organizuje aj
podujatia pre svojich detských čitateľov. „V prvom
polroku sa nám podarilo pripraviť 87 podujatí,
na ktorých sa zúčastnilo takmer 2-tisíc žiakov zo
všetkých žiarskych základných škôl,“ konkretizuje
Michaela Pribilincová.
Keďže sa v knižničnom fonde ešte stále nachádzajú aj knihy, o ktoré už medzi čitateľmi nie je záujem
pre ich zastaranosť, knižnica ich preto pravidelne
vyraďuje. „V prvom polroku 2013 sme takto vyradili
449 titulov zo skladových priestorov. Boli to najmä
publikácie vydávané v 60. a 70.-tych rokoch, veľmi

Pre deti je v ponuke viac ako 8-tisíc kníh.
poškodené alebo dlhodobo nepožičiavané dokumenty,“ dodáva riaditeľka MsKC.
Pre zaujímavosť môžeme uviesť, že v súčasnosti
sa v knižnom fonde nachádza viac ako 29-tisíc kníh. Literatúru pre dospelých z toho tvorí
viac ako 21-tisíc kníh a pre deti je k dispozícii
takmer 8-tisíc knižných titulov. Ročne sa kúpou
doplní približne dvesto kníh. V prvom polroku
zaznamenala knižnica viac ako 1200 registrovaných čitateľov, z toho 820 bolo dospelých a
453 deti.
(li)

Do slovenského Blomquistu vstúpili Nóri, je z neho Bring Trucking
Spoločnosť Blomquist Trucking je špecialista
na medzinárodnú nákladnú automobilovú
dopravu. V polovici júla sa táto firma sídliaca
v žiarskom priemyselnom parku premenovala
na Bring Trucking.
Zmena mena a značky súvisí so zmenou
vlastníckych vzťahov v spoločnosti, do ktorej
vstúpil nórsky štátny podnik. Materskú spoločnosť
Blomquist kúpila spoločnosť Bring, ktorá je
súčasťou nórskeho štátneho podniku Posten
Norge (Nórska pošta). Ten sa špecializuje na
logistiku, nákladnú prepravu a skladovanie.
Slovenská časť Blomquist Trucking sa tak stala súčasťou nórskeho koncernu a prijala jeho
meno, firemnú kultúru a korporátny dizajn.
Na slovenských cestách teda v súčasnosti môžete
vidieť jazdiť, rovnako ako aj inde v Európe, zelené
ťahače so značkou Bring, ktorých súčasťou je aj
slovenská štátna poznávacia značka ZH.
„Fúzia s nórskou spoločnosťou nás posúva
míľovými krokmi vpred,“ povedal Martin Ľupták,
generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva Bring Trucking a dodal: „V súčasnosti sme
druhá najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku, v európskom priestore sa radíme veľkosťou
k stredne väčším dopravným firmám. Avšak našim
systémom prepravy a logistikou nie sme konkurenciou pre ostatné slovenské dopravné firmy
a my v tomto priestore v podstate ani nemáme
konkurenciu.“

dopravné spoločnosti, ktoré budú pre nich robiť
trucking, teda ťahať ich návesy z akéhokoľvek bodu
A do akéhokoľvek bodu B. Tiež kvôli trajektom,
ktorých je v Škandinávii veľa. Pri preprave „iba“
návesu šetríte spoločnostiam významné finančné
prostriedky. Tento systém sme prevzali zo západnej
Európy a Škandinávie, je náročný na logistiku, ale
na druhej strane je veľmi efektívny pre zákazníkov,“
vysvetľuje ďalej Martin Ľupták.

Bring Trucking zamestnáva
viac ako 400 zamestnancov
Bring Trucking bola v Žiari nad Hronom založená
v roku 2006 ešte pod značkou Blomquist. Jej
prvý kamión vyšiel na cestu v máji 2007. Do roku
2010 si firma budovala procesy, systém riadenia
a etablovala sa na trhu. V roku 2010 sa hospodársky stabilizovala a založila aj ďalšie sídelné zastúpenie v Hamburgu. Už po piatich rokoch existencie, v roku 2012, začala s obnovou vozového
parku. V roku 2013 po spomínanom rebrandingu
spoločnosti sa Bring Trucking môže pochváliť zaujímavými číslami. V súčasnosti vlastní 280 ťahačov
značiek Volvo, Man a Mercedes, z ktorých najstarší
má 1,5 roka. Zamestnáva viac ako 400 ľudí. Príjmy
spoločnosti vzrástli od roku 2007 zo 4,5 milióna eur
na viac ako 25 miliónov eur v roku 2012. V tomto
roku sú predpokladané príjme takmer na úrovni 29
miliónov eur.

Spoločnosť je špeciálna svojím
zameraním len na ťahače

Bezpečnosť a životné prostredie
sú na prvom mieste

Bring Trucking vlastní iba ťahače bez návesov
a vykonáva tzv. trucking, čo túto spoločnosť
odlišuje od iných prepravných firiem. „Jazdíme pre
veľké logistické spoločnosti, skladujúce obrovské
množstvá tovarov, ktoré treba potom prepravovať
po celej Európskej únii. Na to potrebujú väčšie

Spoločnosť Bring Trucking si zakladá na riadení sa
podľa moderných a prísnych manažérskych systémov. Je certifikovaná na systémy ISO 9001:2000, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:1999, HACCP a plánuje
sa certifikovať na systémy TAPA. „V spoločnosti
kladieme veľký dôraz na bezpečnosť pri práci

Zelené ťahače s poznávacou značkou ZH.
a na environmentálne manažérstvo. Bezpečnosť
vodičov je v našej spoločnosti na prvom mieste,“
prízvukuje Martin Ľupták. Bring Trucking sa tiež
radia medzi spoločensky zodpovedné firmy, ktoré
podporujú rôzne aktivity komunít v okolí svojho
pôsobiska. „Že sme priateľskí k životnému prostrediu dokazuje, že neustále modernizujeme náš
vozový park. Najstaršie vozidlo nemá viac ako
1,5 roka. Nepripustíme, že by nejaké naše vozidlo
nespĺňalo najprísnejšie ekologické normy. Znížili
sme najvyššiu povolenú rýchlosť našich ťahačov
o 5 km pod povolenú normu, aby sme posilnili
bezpečnosť našich vodičov a znížili ešte viac emisie
CO2. Do budúcnosti máme veľké plány. Chceme sa
rozvíjať, chceme rásť. V kontexte zámerov materskej
firmy sa chceme stať silným lídrom v poskytovaní
truckingovej prepravy v Škandinávii a v Európe,“
uzatvára generálny riaditeľ spoločnosti, Martin
Ľupták, ktorý sa počas nedávnej návštevy mesta
stretol aj s nórskou veľvyslankyňou na Slovensku,
Inge Magistad.
Inge Magistad prejavila záujem o spoluprácu
s firmami v hnedom priemyselnom parku, ktoré
sú s nórskou spoluúčasťou. Pri tejto príležitosti
sa s predstaviteľmi týchto spoločností dohodla
na ďalšej spolupráci. Výsledkom majú byť tzv.
Nórske dni, počas ktorých chce Žiarčanom
i obyvateľom z okolitých obcí bližšie predstaviť
svoju krajinu. Uskutočniť by sa mali ešte v tomto ro
ku.
(r)
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Čas v parku môžete stráviť aj čítaním kníh
Už niekoľko dní je v mestskom Parku Štefana
Moysesa nainštalovaná búdka s knihami. Mini
verejná knižnica slúži na výmenu či darovanie
kníh, ale aj na zanechávanie odkazov.
Projekt akejsi verejnej knižnice odštartovali
v Bratislave. Myšlienka projektu sa zapáčila Alžbete
Sykorjakovej, ktorá sa rozhodla priniesť ho aj
do nášho mesta. „Nadviazala som priateľské vzťahy
s iniciátorkami projektu, ktoré majú pseudomeno
Ďakujem, sused. Práve vďaka nim a našej následnej spolupráci sa búdku pre knihy podarilo získať aj
do nášho mesta,“ vysvetľuje Alžbeta Sykorjaková.
Sponzorom pre búdku v Žiari nad Hronom bolo
vydavateľstvo a internetové kníhkupectvo Martinus,
ktoré na jej zhotovenie poskytlo potrebné financie.
„Ďakujem, sused to zariadili a kooperovali aj pri
prevzatí do mojich rúk. Vďaka podpore okolia som
búdku dopravila domov, kde som ju vlastnoručne
skrášlila. Vedenie mesta na čele s primátorom Petrom Antalom bolo voči projektu veľmi ústretové
a aj vďaka mestským Technickým službám sa búdku
v mestskom parku podarilo osadiť,“ konkretizuje

Alžbeta Sykorjaková.
Mini verejná knižnica sa nachádza pri vstupe do
Živého kútika, medzi dvomi lavičkami. Tu si čitatelia
môžu posedieť a stráviť príjemné popoludnie
napríklad aj s dobrou knihou v ruke.

Knihy sa požičiavajú,
vymieňajú aj darujú
Búdka s knihami predstavuje verejnú knižnicu, pri
ktorej sa môžu ľudia stretávať, spoznávať, nechávať
si odkazy, nadväzovať na ne, prehlbovať vzťahy,
najmä však čítať. „V dnešnej pretechnizovanej dobe,
ktorá je plná internetu, je to akýsi paradox. No stále
možný,“ hovorí s úsmevom Alžbeta Sykorjaková
a ďalej približuje výpožičný poriadok: „Z búdky si
môže ktokoľvek zobrať knihu, vymeniť ju za inú
alebo nejakú aj darovať. Neexistuje tu žiadny
výpožičný čas či stráženie. Sami si tak formujeme
charakter aj takouto cestou bez ultimát. Potešujúce
by však určite bolo, keby búdka v takomto stave
na tomto mieste vydržala čo najdlhšie a mohla tak

spríjemniť chvíle čo najviac ľuďom, ktorí majú knihy
radi.“
Vstupný kapitál, a teda knihy, ktoré boli do búdky vložené ako prvé, získala Alžbeta od rodiny
a priateľov. Pomoc prisľúbila aj žiarska Mestská
knižnica Michala Chrásteka. V príjemnom prostredí parku si tak môžete prečítať knihy romantické,
klasické, detské, dospelácke, staré, nové i knihy
s dušou. Každý, kto sa rozhodne navštíviť mini verejnú
knižnicu, je vítaný. A nezabúdajte, že knihy si môžete
nielen požičiavať, ale aj darovať. Určite si nájdu svojich čitateľov.
(li)

Ochutnávka šťastia
Festival tolerancie pod názvom Ochutnávka
šťastia sa uskutočnil v sobotu 5. a v nedeľu
6. októbra v priestoroch žiarskeho Mestského
kultúrneho centra. Prvý ročník podujatia si
našiel svojich priaznivcov, a tak sa dočkáme aj
jeho pokračovania.
Na festival sa pred podujatím zaregistrovalo celkovo 350 ľudí, pričom ešte aj v dňoch konania festivalu
prichádzali ďalší záujemcovia. „Veľmi nás teší záujem
o takýto typ podujatia, a to nielen zo Žiaru, ale aj
z rôznych miest Slovenska,“ hodnotí Zuzana

Zaplnená sála počas prednášky Petra Sasína.

Balážová, jedna z organizátorov podujatia a ďalej
spresňuje: „Na festival prišli účastníci z Bratislavy,
Košíc, Trenčína, Prievidze, Liptovského Jána či Banskej Bystrice. Milo prekvapení boli aj prednášajúci,
ktorí si pochvaľovali priestory, celkovú organizáciu,
účasť a starostlivosť.“ Ako ďalej Zuzana Balážová
prezrádza, všetci, ktorí sa festivalu zúčastnili a
nepochádzali zo Žiaru, boli uchvátení z priestorov a
vzhľadu MsKC.
Peter Sasín do svojej prednášky zapojil aj divákov.

Ďalší ročník
aj so zahraničným hosťom
Pozvanie na podujatie prijali známi i menej známi
rečníci, pričom každý z nich si našiel svoje publikum. „Mali sme tu skutočne zaujímavých rečníkov.
Najkontroverznejší bol Ivo Toman, ktorí spolu
s rodeným Žiarčanom, Petrom Sasínom, zaznamenali najvyššiu účasť, to znamená plnú divadelnú
sálu.“ Veľa účastníkov a divákov oslovil aj populárny
súčasný spisovateľ Pavel Hirax Baričák. Zo ženských
prednášajúcich mala najväčší úspech Katarína
Kovalčíková a zaujímavú a hravú prednášku predviedol Peter Živý. „Prednášky boli zamerané na

prežívanie šťastia v živote človeka, návody ako byť
šťastný a tým pádom tolerantnejší k svojmu okoliu,
ako nájsť vnútornú silu a žiť na 100 percent. Určené
boli všetkým, ktorí majú záujem neustále sa rozvíjať,
formovať svoj život podľa vlastných predstáv,
spoznávať nové veci a vychovávať svoje deti tak, aby
v nich vzbudili záujem o učenie a poznávanie sveta,“
dodáva.
Úspešný prvý ročník organizátorov motivuje
pokračovať ďalej. „Rozhodli sme sa, že aj budúci
rok zorganizujeme tento vzdelávací festival. Našim
cieľom je mať aj rečníka zo zahraničia, tak predpokladáme ešte väčší záujem,“ sľubuje na záver
Zuzana Balážová.
(li)

Bohatá nádielka pre milovníkov adrenalínu
Už začiatkom novembra sa všetci milovníci
kvalitných cestopisných filmov môžu tešiť
na bohatú nádielku, ktorú pre nich pripravuje
žiarske Kino Hron. Nenechajte si preto ujsť
festival Expedičná kamera a prehliadku turistických, vodáckych a horských filmov, ktoré sú
pokračovaním dia shov Romana Vehovského.
Celovečerné pásmo špičkových filmov o extrémnom lyžovaní, zimnom lezení, snowboardingu, snow-kitingu a ďalších radovánkach prinesie
Snow film fest. „Je to sesterský festival Expedičnej
kamery, ktorá sa v našom meste uskutočnila už
dvakrát,“ vysvetľuje Lenka Nitrayová, dramaturgička
žiarskeho kina.
Na Snow film feste uvidíte filmy o absolútnom
extréme polárnych expedícií, šokujúcich výko-

noch športovcov i tom, ako prežívajú svoje životy,
keď opadne adrenalín a je potrebné vyrovnať sa
so situáciami na pokraji života a smrti. „Na festivale divák zažije ohlušujúce ticho i nedohľadnosť
arktických pustín, rovnako ako nádheru zasnežených
hôr i ľadovcov. Spolu s aktérmi situácie tak divák
prežije situácie, ktoré mu možno odhalia, prečo sa
vydávajú na hranice svojich možností,“ konkretizuje
ďalej Lenka Nitrayová.
Festival funguje v susedných Čechách od roku
2011 a v mesiacoch október a november bude
po prvýkrát aj na Slovensku v 47 mestách. Žiar
je jedným z nich. „Popri premietaných filmoch sa
v kinosále uskutoční aj zlosovanie vstupeniek o ceny
od partnerov festivalu,“ dodáva Nitrayová.
V našom meste sa festival uskutoční 2. novem-
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bra od 16-tej hodiny v kinosále, vstupné naň bude
2 eurá.
Okrem toho sa diváci môžu tešiť aj na pokračovanie
dia show Romana Vehovského, ktoré sa uskutoční
11. novembra tiež v kinosále. „Počas tohto podujatia
je pripravená prezentácia cestovateľa o jeho putovaní svetom. Roman Vehovský tiež predstaví svoju
novú knihu,“ spresňuje ďalej Lenka Nitrayová. Vyraziť
do sveta bez jasného cieľa a nechať sa iba tak unášať
náhodou. Pre jedného nepredstaviteľný počin,
pre druhého životný sen, ktorý sa ale málokomu
podarí splniť. Roman Vehovský si tento sen splnil.
Z roku na cestách sa stali dva, z dvoch štyri... Aké to
je žiť „na stope“ sedem rokov života? O tom sa dozviete práve na spomínanej prezentácii.
(li)
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Ocenenie pre mesto od spoločnosti ENVI-PAK
Vo štvrtok 10. októbra sa v Sliači – Sielnici
konal 4. ročník celoslovenskej konferencie Samospráva a separovaný zber 2013 organizovaný
oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, ktorá sa zaoberá systémom zabezpečovania zberu a zhodnocovania odpadov z obalov.
Spoločnosť ENVI-PAK, ktorá spolupracuje aj s mestom Žiar nad Hronom, vo svojej činnosti vo vzťahu
k samospráve podporuje systém zberu odpadov
z obalov priamo od občanov v mestách a obciach,
poskytuje priamu platbu za všetok vyzbieraný a recyklovaný odpad z obalov pochádzajúci z domácností vzniknutý na území mesta bez ohľadu na jeho

množstvo, ako aj zabezpečuje kvalifikované poradenstvo v oblasti triedeného zberu odpadov.
Tohtoročná odborná konferencia bola organizovaná pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR, Vojtecha Ferencza a
Únie miest Slovenska za účasti samospráv, štátnej
správy a odbornej verejnosti. Hlavnými témami konferencie boli najaktuálnejšie témy z oblasti odpadového hospodárstva ako legislatívny zámer zákona o odpadoch, rozšírená zodpovednosť výrobcov
a triedený zber, či riešenie praktických problémov
v oblasti odpadového hospodárstva.
Pri tejto príležitosti spoločnosť ENVI-PAK
každoročne vyhlasuje výsledky súťaže o najlepšie
separujúce mestá a obce. V roku 2013 bolo mesto
Žiar nad Hronom opätovne úspešné spomedzi
viac ako 1600 miest a obcí (čo predstavuje takmer
57 % všetkých miest a obcí na Slovensku s viac než
3 miliónmi obyvateľov), ktoré spolupracujú
s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK a získalo
ocenenie v kategórii Samospráva s najväčšou hustotou zbernej siete nad 5000 obyvateľov (100 %
kontajnerový zber triedených zložiek ako papier,
sklo, plasty, kovy, tetrapaky).
Okrem diplomu a sklenenej sošky mesto získalo

aj finančnú odmenu vo výške 1000 eur, ktorá bude
použitá na podporu triedeného zberu v meste
Žiar nad Hronom. Pripomeňme si, že v roku 2011
bolo naše mesto takisto úspešné a od spoločnosti
ENVI-PAK získalo ocenenie v kategórii Mesto s mimoriadnym počinom v odpadovom hospodárstve
(zavedenie triedeného zberu použitého jedlého
oleja z domácností). Za týmito úspechmi sa skrýva
niekoľkoročná spoločná práca pracovníkov mesta
za aktívnej podpory vedenia mesta, zamestnancov
oprávnenej organizácie a, samozrejme, všetkých
občanov mesta, ktorí aktívne a svedomito pristupujú
k problematike triedenia odpadu vo svojich domácnostiach. Veríme, že spoločnými silami sa nám bude
dariť aj naďalej a budeme sa posúvať v tejto oblasti
ďalej.
OŽP

Na jarmoku svoj tovar ponúkalo viac ako 400 predajcov
V piatok 11. a v sobotu 12. októbra sa uskutočnil
už 22. ročník tradičného Žiarskeho jarmoku.
Vzhľadom na počet predajných stánkov to bol
jeden z najlepších ročníkov.
Žiarsky jarmok sa v podobe, ako ho poznáme
v súčasnosti, v našom meste pravidelne organizuje od roku 1992. Po minulé roky sa stalo doslova
pravidlom, že počas oboch jarmočných dní bolo
upršané počasie. Síce trochu popršalo v piatok
večer, ale oproti minulým ročníkom je to takmer
zanedbateľný fakt. Tento ročník sa však vydaril nielen vďaka počasiu, ale aj vďaka záujmu tak zo strany
predávajúcich, ako aj kupujúcich.
„Na tomto ročníku jarmoku sme mali 445 predajcov, z toho v 55-tich stánkoch sa ponúkalo
občerstvenie,“ informuje riaditeľ jarmoku, Ján Žiak
a ďalej spresňuje: „Ulice Hviezdoslavova a A. Kmeťa
boli vypredané, zostalo však niekoľko voľných miest
na Hviezdoslavovej ulici smerom ku kolotočom. Ulica Š. Moysesa bola celá vypredaná až po Ulicu Cyrila
a Metoda. Tento ročník jarmoku preto hodnotím ako
jeden z najlepších, aj čo sa jeho veľkosti týka.“
Pozornému oku kupujúcich určite neunikol fakt,
že tento rok bolo menej predajných stánkov s klasickým oblečením ako sú zimné kabáty, kožené kabáty,
topánky či detský textil. „Z roka na rok zaznamená-

vame viac predajcov s medovinou, cukrovinkami,
kukuricou, ale v ponuke nechýbajú ani stánky
s rôznymi druhmi syrov, údených výrobkov ako sú
klobásy či slanina, svoje miesto si vždy nájdu aj predajcovia balónov, hračiek a z roka na rok nám rastie
aj počet predajcov obľúbených trdelníkov,“ konkretizuje Ján Žiak.

Novinka:
párance na sladko i na slano
Čo sa týka ponuky občerstvenia a jedál,
na Žiarskom jarmoku ponúkajú predajcovia takmer všetko – od klobás, huriek, lokší, husaciny,
kačaciny, kureniec, ražničí či pečených prasiatok, až
po ryby a plnené langoše. „Tento rok sme mali na jarmoku novinku – párance. Predajcovia ich ponúkali
na sladký spôsob, napríklad s makom, ale aj na
slano s cibuľkou a so slaninkou. Samozrejme, na jarmoku nemohol chýbať ani obľúbený a u kupujúcich
vyhľadávaný burčiak”.
Mladú generáciu určite najviac zaujali kolotoče
či iné adrenalínové atrakcie. Novinkou bol Boster,
kolotoč s 50-metrovým ramenom. Zastúpenie
kolotočov však bolo od tých pre najmenších až
po veľké adrenalínové a nechýbali ani živé
koníky. „Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým
členom organizačného štábu. Kolegom z mestského
úradu, ktorí mi pomáhali s celou prípravou a organizáciou jarmoku, tiež obom technickým službám,
mestskej i štátnej polícii, Územnému spolku
Slovenského červeného kríža za spoluprácu a pomoc
pri zabezpečení tohtoročného jarmoku, inžinierovi
Vašovi, ktorý sa staral o pripojenie stánkov
na elektrickú energiu a, samozrejme, aj žiarskemu
Mestskému kultúrnemu centru za prípravu
jarmočného programu,“ vyslovuje na záver
poďakovanie Ján Žiak.
(li)
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Modlitba za hriech

Iba prednedávnom sme písali o úspešnej
žiarskej spisovateľke a už sme opäť dostali

príležitosť, aby sme vás informovali o debute
ďalšej šikovnej domácej autorky. V týchto dňoch
vychádza a na pulty kníhkupectiev sa dostáva
román Kristíny Falťanovej pod názvom Modlitba
za hriech.
Kristínu Falťanovú si určite pamätáte ešte ako redaktorku z miestnej televízie. Počas materskej dovolenky si splnila svoj veľký sen. Podarilo sa jej napísať
vlastnú knihu, ktorej hlavnou cieľovou skupinou sú
ženy. Ako sama autorka sľubuje, v príbehu sa nájdu
aj niektorí Žiarčania a kniha je veľmi realistická.
Krst knihy bude na knižnom veľtrhu 15. novem-

Z Luny sa stalo moderné nákupné a zábavné centrum
V stredu 16. októbra bolo po niekoľkých mesiacoch oficiálne otvorené moderné nákupnoadministratívne a zábavné centrum v srdci
mesta, ktoré vzniklo na základoch starého
Hotela Luna. Novootvorená reštaurácia v
Luna centre bude otvorená 365 dní v roku 24
hodín denne.
Luna centrum po novom ponúka nové obchody, služby, oddych i zábavu. „Prvá myšlienka
na rekonštrukciu Luny padla pred približne dvomi
rokmi, kedy sme sa presvedčili o tom, že s Lunou
už musíme niečo urobiť, pretože špatila námestie
a jeho okolité prostredie a nebola už tou modernou budovou z roku 1975,“ povedal krátko po otvorení Rastislav Kubáň, majiteľ Luna centrum. Starý
hotel tak dostal nový šat a stalo sa z neho pekné
moderné obchodné a zábavné centrum.
V súčasnosti ponúka približne 5500 m2 plochy, vrátane hotela. „Hotel znížil svoju kapacitu
o kancelárske a obchodné priestory. Získali sme
však priestory, ktoré sa v minulosti využívali
napríklad na sklady. Všetky priestory sme kompletne zmenili a budova tak dostala nový moderný ráz,“ dodal Rastislav Kubáň a ďalej konkretizoval: „V zrekonštruovanom hoteli je k dispozícii 36
izieb a 100 parkovacích miest.“
V Luna centrum sa zamerali predovšetkým
na dennú spotrebu zákazníkov mesta Žiar nad
Hronom a jeho okolia. Návštevníci si tu budú
môcť vybaviť dennú potrebu čo sa týka nákupu,
služieb, prípadne jedla. „Z nájomných prevádzok
je najväčšia prevádzka potravín, ktorá sa nachádza
v priestoroch bývalého baru a skladov. Otvorená
bude od konca októbra. Na prvom poschodí sa
nachádzajú prevádzky drogérie, textilu a kvetín.
Od 1. decembra pribudne aj predajňa elektro,
malý záhradný program a ďalšie tri prevádzky,
ktoré by mali byť tiež spustené približne od decembra,“ spresnil informácie Kubáň. Posledne otvorenou prevádzkou bude lekáreň. „Vzhľadom na
komplikovanú legislatívu ju však návštevníkom
centra sprístupníme až začiatkom budúceho roka.“

bra v Bratislave. Spisovateľka však sľubuje, že druhý
krst, pre samotných Žiarčanov, určite zorganizuje aj
v našom meste.
Knihu Modlitba za hriech si už čoskoro budete
môcť kúpiť v každom dobrom kamennom kníhkupectve, ako aj prostredníctvom internetových
predajní. Už v ďalšom vydaní Mestských novín vám
prinesieme rozhovor so začínajúcou autorkou, kde
sa dozviete všetkom potrebné na to, aby sme vás
vtiahli priamo do deja novej knihy.
(li)

JOZEF TOMČÁNI
Volebný program
kandidáta
na poslanca BBSK
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Ostáva možnosť dať si kávu
a pochutiť si na dobrom obede
Priestor štýlovej reštaurácie s kaviarňou má rozlohu približne 1000 metrov štvorcových. Zahŕňa
v sebe reštauráciu, fajčiarsku kaviareň a kongresovú sálu. „Snažili sme sa skombinovať pekný
príjemný interiér s ešte príjemnejšími cenami.
V kongresovej miestnosti sa okrem pracovných
stretnutí môžu konať aj rodinné oslavy či svadby,“
uviedol ďalej Rastislav Kubáň a prezradil, že na
svadby evidujú objednávky už aj na budúci rok
a na rok 2015.
Reštaurácia bude otvorená 24 hodín denne.
K dispozícii budú nápoje a jedálny lístok, samozrejme, po 24-tej hodine v obmedzenej forme. Zmodernizovaná reštaurácia ponúka podľa Kubáňa
obyčajné domáce jedlá, ktoré sú však podávané
v neobyčajnej kvalite. Samozrejmosťou je tradičná
slovenská i česká kuchyňa, v ponuke tak nechýbajú napríklad pirohy, utopence, chlieb s masťou
a cibuľou, domáce paštéty, domáci chrumkavý
chlieb, ale aj jedlá pre náročných. „V ponuke
máme kačku s lokšami, kurací perkelt s haluškami
či jelení guláš s knedľami. Zaujímavosťou je tiež
študentské menu s obľúbeným hamburgerom
či detské menu, ktorého základ tvoria u detí
obľúbené špagety. Do reštaurácie je, samozrejme,
bezbariérový prístup.“ Nápojový lístok tiež ponúka
dobrú kávu, slovenské pivo a bohatú vínnu kartu.
Ako Rastislav Kubáň zdôraznil, do kuchyne sa kupuje iba mäso od slovenských dodávateľov.
Pre návštevníkov reštaurácie bude zadarmo
k dispozícii aj detský kútik, v ktorom je pre rodičov
k dispozícii aj animátorka, takže ich ratolesti nezostanú bez dozoru. Navyše, nedele budú patriť
rodinám s deťmi, kedy sa v detskom kútiku budú
venovať rôznym tematickým celkom.
(li)
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Verejne sa zaväzujem, že budem:
dem:
• podporovať rozvoj športu v regióne, rozvoj futbalu v obciach a fungovanie školských
športových súťaží medzi strednými školami
v zriaďovacej pôsobnosti BBSK,
• vytvárať podmienky pre výkonnostný šport,
športové talenty a pre obnovu športovísk,
• zachovávať a rozvíjať kultúrne hodnoty,
vrátane podpory kultúry národnostných menšín
a tradičnej ľudovej tvorby,
• iniciovať verejnú diskusiu o problematike
smerovania rómskej komunity a budem hľadať
možné riešenia, ako riešiť na odbornej úrovni
túto problematiku,
• bojovať proti prejavom extrémizmu, rasizmu
a neznášanlivosti,
• presadzovať zvyšovanie podielu služieb spojených so vzdelávaním, ako aj podielu zdravotníckych a sociálnych služieb,
• rozvíjať sociálnu súdržnosť – rodina, práca,
starostlivosť o zdravie, kvalita života seniorov,
bývanie,
• iniciovať sprevádzkovanie sociálneho taxíka
v meste Žiar nad Hronom – spolufinancovanie
BBSK, mesto a občan,
• podporovať väčšinový názor obyvateľov Kremnice a okolitých obcí v otázke ťažby zlata,
• budem dbať na efektívnosť hospodárenia
a účinnosť hospodársko-politických opatrení,
transparentnosť úradného výkonu a budem
kontrolovať účelnosť vynakladania finančných
prostriedkov BBSK,
• dbať na plnenie záväzkov BBSK pri konsolidácii
verejných financií,
• podporovať optimalizáciu nákladov na energie
s akcentom na využívanie obnoviteľných zdrojov,
• bojovať s byrokraciou, a to najmä znížením
administratívnej zaťaženosti pri vybavovaní
bežných záležitostí občanmi a podnikateľskými
subjektmi,
• podporovať podnikateľské subjekty
zabezpečujúce zamestnanosť,
• trvať na tom, aby BBSK pokračoval v obnove
cestnej siete a vo zvýhodňovaní verejnej hromadnej dopravy,
• hľadať vhodnejší systém údržby ciest BBSK.
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Príbehy od Evelin Červienkovej sú zo života
Beseda so žiarskou spisovateľkou Evelin
Červienkovou sa uskutočnila v stredu 16. októbra. Študentom počas stretnutia prezradila aj to,
či sa dá písaním uživiť.
Príbehy Evelin Červienkovej sú zo života – reálni
ľudia, skutočné udalosti, pravé pomenovanie vecí.
Žiadne sladké bublinkové medové motúzy. Píše tak,
ako jej prsty narástli a nehanbí sa za to. V textoch
použije i nadávku, ak si to vyžaduje prežitá situácia,
ktorú dáva na papier. Miestami zapracuje aj fantázia,
no okolo nej sa deje denne toľko vecí, že je škoda
niečo domýšľať. Na stretnutie so študentmi prišla
do rodného Žiaru z Prievidze, kde momentálne žije,
tvorí i pracuje. Začiatkom apríla sa na pulty kníhkupectiev dostal jej debut Všetci moji muži a už
o niekoľko mesiacov neskôr, práve v týchto dňoch, si
môžete kúpiť už jej druhý román Dostanem ťa.
Pre začínajúceho autora je ťažké vydať svoju prvotinu, inak to nebolo ani v prípade Evelin. Kým sa jej
podarilo vydať a držať v rukách svoju vlastnú knihu,

Súťaž
s Eurodeskom

PRE VŠETKY ŽENY

Pozvánka
na stretnutie Babinca

Evelin (vľavo) je rodáčka zo Žiaru.
prešlo aj niekoľko mesiacov. Prvému románu sa
darí, úspech má najmä u žien. Aj keď sa zatiaľ nedá
hovoriť o tom, že by sa Evelin písaním uživila, ako
sama povedala, písanie je príjemným spestrením
jej bežného života. Pevne veríme, že aj druhej knihe
sa bude dariť a nájde si svojich verných čitateľov.
V našom meste si ju môžete kúpiť v kníhkupectve v Priore a v Knihe pre teba. Môže byť pekným
darčekom k blížiacim sa Vianociam.
(li)

Stop neetickej reklame
ZAPOJ SA DO NOVÉHO PROJEKTU

Pre spokojný a vyrovnaný život je nesmierne
dôležitá rovnováha. Keď sa cítime vystresované,
frustrované alebo dokonca bez chuti do života,
je zrejmé, že nejaká oblasť v našom živote je
vychýlená z rovnováhy. Našťastie poznáme
nástroje, vďaka ktorým, môžeme s touto
situáciou niečo robiť. A my vám jeden z nich na
ďalšom stretnutí žiarskeho Babinca predstavíme.
Stretnutie žiarskeho Babinca sa uskutoční
v stredu 23. októbra o 16.00 hod. v Zasadačke
Mestského kultúrneho centra.
Preskúmate na ňom rovnováhu medzi
rôznymi oblasťami vo vašom živote a zistíte, ako
ju môžete posilniť či obnoviť.
Prihlásenie na stretnutie je potrebné potvrdiť
e-mailom na adrese: babineczh@gmail.com
alebo na informáciách MsÚ. Tento raz si so sebou
prineste aj pero a papier. Privíta vás kouč Zuzana
Balážová a psychologička Michaela Pribilincová.
(r)

Do 3. novembra 2013 pošli
fotografiu mesta Žiar nad
Hronom na e-mailovú adresu: oz.zaziar@eurodesk.eu.
Zapojiť sa môžu všetci.
Víťazná fotografia bude
uverejnená na výstave spolu s
fotografiami z prebiehajúceho
workshopu Objav krásu svojho
mesta.

Aké informácie
poskytuje Eurodesk
Chceš študovať, cestovať,
pracovať alebo nájsť partnerov pre svoj projekt?
Nevieš ako na to? Nechce sa
ti prehrabávať obrovským
množstvom informácií?
Cez Eurodesk nájdeš odpovede rýchlejšie, prehľadnejšie a
na mieru. Eurodesk predstavuje európsku informačnú sieť,
ktorej úlohou je poskytovať
informácie a rady pre mladých
ľudí a všetkých tých, ktorí sa
mládeži venujú profesionálne.
Eurodesk
zrozumiteľne
sumarizuje a sprehľadňuje
európske informácie. Sú
poskytované
bezplatne,
na základe telefonickej, písomnej alebo elektronickej
žiadosti. Niektoré z informácií môžete nájsť priamo na
www.eurodesk.sk alebo na
www.eurodesk.eu. Eurodesk
v Žiari nad Hronom sídli v Mestskej obývačke na I. poschodí
v Mestskej plavárni. Kontakt:
oz.zaziar@eurodesk.eu

DANIEL GELIEN
Kandidát
na poslanca BBSK
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Máš od 18 do 30 rokov a zaujíma ťa svet reklamy, médií
či billboardov? Hľadáme ôsmich účastníkov, ktorí budú
súčasťou projektu.
STOP neetickej reklame – to
je názov česko-slovenského
projektu, ktorý je zameraný na
zapojenie sa mladých ľudí do
demokratického procesu na
miestnej úrovni. Realizuje sa
v spolupráci s OZ ZaŽiar, OZ Antigona, NESEHNUTÍ Brno a Gender
centrum za finančnej podpory
programu Mládež v akcii.
Billboardy, plagáty, reklamné
pútače. Sú našou každodennou
súčasťou. To, čo na nich vidíme
ovplyvňuje náš pohľad na svet.

A naozaj si myslíte, že je to len
ten správny pohľad? Cieľom projektu je motivovať mladých ľudí
k aktivite pri boji s javmi, ktorými
nesúhlasí, a to pomocou vzdelávacích workshopov, vlastných akcií a motivovaním mladých ľudí
k tomu, aby usporiadali vlastnú
kampaň proti neetickej reklame.
Ak ťa teda zaujíma, ako vzniká
tento mediálny ošiaľ, ak chceš
zistiť viac o moci, ktorá patrí
médiám, ak chceš byť súčasťou
projektového tímu, prihlás sa do
30. októbra na: antigona@antigona.sk. Viac informácií nájdete
aj na webovej stránke www.antigona.sk.
(r)

Ako poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) som v kontakte
s verejnosťou neustále a nielen v čase volebnej
kampane. Všetky relevantné informácie o mne
a o mojich aktivitách sú verejne dostupné na webovom sídle www.danielgelien.sk. Tam je možné
nájsť údaje o mojich hlasovaniach, odpočet
práce poslanca, majetkové priznanie, životopis,
kontakty priamo na moju osobu a mnohé iné
údaje, ktoré by podľa mňa mali byť verejnosti
sprístupnené. Predvolebná kampaň do VÚC nezmení nič v mojom doterajšom výkone funkcie
poslanca, nakoľko som tu pre ľudí stále, je možné
ma kedykoľvek kontaktovať, nemám problém
sa stretnúť a ak to bude v mojich silách, rád
pomôžem. Dôveru mi môžete prejaviť 9. novembra 2013, keď pod číslom „6“ zakrúžkujete práve
moje priezvisko.
Daniel Gelien,
kandidát na poslanca BBSK

POĎAKOVANIE NADÁCII ZSNP A SLOVALCO

Materská škola na Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom v mene
pracovníkov, detí a rodičov ďakuje
Nadácii ZSNP a Slovalco za finančnú
podporu projektov, ktoré významne
prispievajú ku skvalitneniu výchovno–vzdelávacieho procesu v materskej škole.
Vďaka finančnej podpore projektu

Digitálne technológie vo svete detí
v hodnote takmer 12-tisíc eur boli
do každej elokovanej triedy materskej školy zakúpené a nainštalované
interaktívne tabule.
Teší nás, že ich môžeme využívať
ako jednu z nových metód
k spestreniu predprimárneho vzdelávania a umožniť tak deťom

noviny.ziar.sk

efektívnejšie osvojenie nových vedomostí, zručností a návykov.
Okrem toho, Nadácia ZSNP a Slovalco darovala MŠ finančnú čiastku
15 400 eur na nákup pomôcok, didaktických hračiek, stavebníc a iných
edukačných prostriedkov do všetkých
28 tried materskej školy. Mgr. Martina
Šimková, riaditeľka MŠ
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Mať takéto dieťa je pre mňa dar!
Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia. (Herakleitos)

Tami s mamou Janou.
Autizmus je celoživotné postihnutie, ktoré
nedokážeme liečiť. Celosvetovo trpí touto
poruchou asi 67 miliónov ľudí. Jednou z nich je
aj Tamarka, ktorá minulý mesiac oslávila svoje
siedme narodeniny. Napriek postihnutiu rada
pláva, navštevuje divadlo, chodí na turistiku, a
úplne najradšej sa vozí vo vláčiku.
Diagnóza F84 je vo väčšine prípadov odhalená
u detí medzi 3. až 6. rokom života. Tamarka nebola
výnimkou. To čo mama Jana tušila, jej lekár už len
potvrdil.„V prvom momente u mňa nastalo popretie.
Ostala som sedieť paralyzovaná. Jediné, čo mi znelo
v ušiach bol fakt, že moje dieťa má nevyliečiteľnú
chorobu na celý život,“ popisuje dávnu situáciu
Jana, ktorá si následne prešla fázou hnevu, neskôr
ju sužoval strach, smútok a aj depresie. „Človek sa
začne ľutovať. Denne na detskom ihrisku vidíte
mamičky so zdravými deťmi. Začnete sa pýtať –
prečo?“ Napokon prišla aj akceptácia. „Čím skôr si
to rodič odžije, tým lepšie spraví pre svoje dieťa. To
totiž silne cíti emocionálny stav rodiča,“ konštatuje
sčítaná mamina.

Príprava na život
„Tami miluje dopravné prostriedky. Za odmenu
som ju teda zobrala na električku. Dovtedy sa v nej
neviezla. Bolo mi jasné, že tento emotívny zážitok nezvládne, no tiež som vedela, že bude mať obrovskú
radosť, takže mi to za to stálo,“ hovorí Jana. A mala
pravdu. Keď vystúpili z električky, dcéra sa trucovito
hodila na zem s obrovským plačom. Reakcie ľudí
nenechali na seba dlho čakať. „Hovorili: Nerob toto
maminke. Prečo sa takto správaš? Postav sa, lebo ťa
zoberieme,“ spomína Žiarčanka, ktorá „starostlivých“
okoloidúcich požiadala, aby si ich nevšímali. „Tamarke som povedala, že nebudem reagovať na jej
plač, že počkám, kým sa postaví a pôjdeme domov.
Čakala som dovtedy, kým to neakceptovala,“ popisuje osvojený postup mama, ktorú ani opovrhovanie
ľudí na ulici neprinúti k tomu, aby s plačúcou dcérou
bojovala. „Chcem ju naučiť, že plačom nič nevyrieši.
Dávam pri tom pozor, aby si neublížila, no zároveň
jej nemôžem venovať pozornosť ani len pohľadom.
Ten by znamenal môj záujem a nepríjemnú situáciu
by len predĺžil, “ hovorí Jana, ktorá vie, že takto dcéru pripravuje na život.

Pozor na emócie

Tamarka je rovnaká ako iné deti. Navyše, ona sa
vyžíva v emóciách. Tu pomohla psychologička,
priatelia aj zahraničná literatúra. „Najjednoduchšou
cestou, ako získať pozornosť, je pre Tamarku urobiť
niečo zlé. Keď zareagujem, ona dostane danú

emóciu a je spokojná. Zachádzalo to až do takých
krajností, že vyhadzovala veci z okna a rozbíjala
poháre. Na takéto dieťa neplatí nijaká vyhrážka,
ani výchovná po zadku. Všetko pre ňu predstavuje
úžasné uspokojenie v podobe emócií.“ Jana sa teda
musela naučiť byť trpezlivá, flegmatická, pokojná
a vôbec nereagovať. „Poviem vám, bol to pre mňa
iný tréning,“ kýva hlavou ťažko skúšaná mama, ktorá
sa učí rôzne výchovné metódy, ako je napríklad aj
veľmi populárna ABA.

Obrnená hrošou kožou
Rodičia detí s autizmom sa denne stretávajú
s množstvom problémov. „Mám tvrdú povahu, som
priama, úprimná a hneď idem na vec. To mi pomáha.
Rodičia, ktorí nemajú hrošiu kožu, len ťažko zvládnu
bojovať s úradmi, sociálkou, poisťovňami i školským
systémom,“ popisuje Jana, ktorá len kvôli parkovacej
karte ZŤP navštívila sociálny úrad šesťkrát. Zákon,
pod ktorý spadajú hendikepované osoby, je totiž
zastaraný a prihliada len na telesne postihnutých.

Všade sa nájde cesta
Všetko je o vytrvalosti a vynaliezavosti. Tamarkina
mama neplakala do vankúša, ale našla inú cestu ako
zabezpečiť dcére, čo potrebuje. „Na asistenčného
psa som získala peniaze cez 2 percentá z dane
a cez sponzorské dary od rôznych firiem. Logopedický kemp, ktorý stojí 1300 eur, som tiež uhradila
z rovnakých peňazí. Časť nákladov na kúpu auta preplatil sociálny úrad, avšak aj tu pomohli iní,“ ďakuje
dcériným sponzorom vynaliezavá mamina.

Pyramída súvislostí
Zamestnanie, ktoré Jana 15 rokov robila, ju naučilo
hľadať súvislosti aj tam, kde ich bežne ľudia nenachádzali. To využíva aj pri Tamarke. „Odborníci,
rodina, aj priatelia skladáme Tamarke jej vlastnú
pyramídu, aby sme zistili, čo je koreňová príčina
jej postihnutia. Veľa študujem o bunkách, mozgu,
výžive, o tom ako ľudské telo funguje. Aby sme
dcérke mohli pomôcť a uľahčiť jej život,“ hovorí Jana.
Tamarka má aj fyzické postihy. Zápal stredného
ucha poškodil vestibulárny systém, čo sa odzrkadlilo
na koordinácii. Chodí akoby bola opitá. Má slabú
jemnú motoriku, čo je zas prepojené s oneskorenou rečou. Toho následkom je celkový oneskorený vývin. Vďaka pravidelnému plávaniu, jazde
na koni, tréningu v provizórnej domácej telocvični
a cvičeniami na jemnú motoriku sa tieto postihnutia darí potláčať. „Liečim ju aj zvnútra. Je na prísnej
diéte, chodí na terapie do Bioharmónie, ktorá lieči
telo ako celok. Aplikujeme Handle terapiu, ktorá
stimuluje mozog, tiež Biofeedback, ktorý podporuje
koncentráciu a pozornosť. Podávam jej kvalitné
výživové doplnky na imunitu a podporu mozgovej
funkcie. Denne jej robím masáže podľa indickej
a švédskej techniky. V DSS Symbia mala špeciálneho
pedagóga a je pod kontrolou psychológa a logopéda,“ vymenúva Jana a dodáva, že dcéra už tri roky

nemala v sebe žiadne lieky. „Deti s autizmom majú
často problém s vyprázdňovaním. Bežný lekár vám
nepovie, že jedna z možností, ako si pomôcť je, ak
bude dieťa fúkať a sať cez „zábavnú“ stočenú slamku.“

Začlenená do spoločnosti
Jana nepripustila, aby ich dcérina diagnóza zničila
a zabuchla pred nimi dvere. „Naučím ju akceptovať
prostredie a všetky činnosti, ktoré robí naša rodina,“
povedala si Jana, ktorú motivovala predstava viesť
čo najnormálnejší život. To sa im zatiaľ darí. Tamarka
navštevovala MS centrum a centrum voľného času.
Prešla tiež Prvými krokmi k hudbe. Učí sa lyžovať,
plávať, chodí na turistiku, korčuľuje. Sú športové
zariadenia, kde vstupy uhrádza zamestnávateľ
Tamarkinho otca. Navštevujú kino, divadlo, koncerty aj festivaly. Vyberajú možnosti, kde akceptujú
preukaz ZŤP so sprievodcom. Tamarke tiež pomáha
práca s tabletom, v ktorom najprv prekladajú
do slovenčiny. „Nič z toho nešlo ľahko, no netreba sa
dať odradiť prvotným neúspechom,“ podporuje ostatných skúsená mamina. „Tiež sa nám stalo, že sme
dlho nenapredovali. Tami sa zaťala a vrátili sme sa
6 mesiacov dozadu. Týždne tvrdej driny boli odrazu
preč.“ Ani vtedy nevešali hlavu. Naučilo ich to, že aj
dieťa má svoje hranice.

Problém zvaný školstvo
Tamarka pred pár dnami začala chodiť do školy. „Je
to obrovský problém. Ona je múdra a veľmi vnímavá, ale sú oblasti, kde potrebuje osobného asistenta.
Háčik je v tom, že takéto“ problémové“ deti v bežnej
škole integrovať nechcú, aj z dôvodu navýšenia
nákladov na asistenta,“ zarmútene konštatuje Jana,
ktorá dala v práci výpoveď a zostala sa naplno
venovať dcére. „Veľa sa učíme, hráme, sťahujem jej
rôzne úlohy a hry z internetu, vyrábam kartičky, aby
som jej sprehľadnila denný program.“ Okrem mnohých aktivít tiež Jana pomáha vysokoškolákom, ktorí
robia o Tami diplomovku. Pre alternatívnych lekárov
zas píše denník, z ktorého čerpajú podklady pre
svoje práce a prednášky v zahraničí. „Mojím cieľom
je, aby Tami zostala sama sebou, a zároveň, aby bola
v pohode kdekoľvek ju život zavedie. Osobne si myslím, že mať takéto dieťa je v konečnom dôsledku
úžasný dar. Potvrdí to celá naša rodina. Naučilo nás
to vďačnosti a božej trpezlivosti. Tami nám každý
deň ukazuje pravé hodnoty života.“
(kf)

Pri obľúbených vláčikoch.

„Realizované s ﬁnančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné mesto Žiar nad Hronom.“
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UPOZORNENIE PRE VOLIČOV
Mestský úrad oznamuje obyvateľom okrsku
č. 10 (Ul. Bernolákova, Ul. Hurbanova 1, 3, 5, 7, Ul. Jilemnického, Ul. SNP 139, 141, 143, 145), že volebná
miestnosť okrsku sa nachádza na Základnej škole
na Ul. Jilemnického, nie v Domove dôchodcov, ako
je uvedené v oznámeniach o čase a mieste konania
volieb, ktoré im boli doručené do schránok.
(r)
MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

•Farby jesene
MsKC a ZO JDS v Žiari nad Hronom vás pozývajú
na výstavu umeleckej tvorby členov ZO JDS v Žiari
nad Hronom pod názvom Farby jesene.
Výstava predstavuje umeleckú tvorivosť členiek
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Predstavujú svoju zručnosť pri tvorbe textilných prác, výšiviek, patchworkových prikrývok,
pletených odevov, šperkov z kovu, papiera, plastu,
dekorácie k Vianociam, módne doplnky, ozdoby
z paličkovanej čipky.
Výstava je sprístupnená vo Výstavnej sieni MsKC
do 10. novembra. Vstup voľný. Bližšie informácie
získate: A. Kršiaková, 0915 727 066, e-mail: krsiakovamskc@gmail.com alebo na webovej stránke
www.mskcentrum.sk.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Planetárium deťom – Uffove dobrodružstvá
na Marse
Program pre mladších školákov. Multimediálny
program s využitím možností planetária pre mladších školákov približujúci slnečnú sústavu a krásu
hviezdnej 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 25. októbra o 18.00 hod.
•Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program sa bude venovať mýtom,
ktoré sprevádzali túto planétu. Program doplní
znázornenie aktuálnej oblohy pomocou planetária so sprievodným slovom odborného pracovníka
a pozorovanie objektov večernej oblohy astronomickou technikou za priaznivých poveternostných
podmienok. Dňa 25. októbra o 20.00 hod.

Antikvariát Tuborgaha

presťahovaný
Nájdete nás na
Ulici M. Chrásteka v Jadranoch
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok od 15.00 do 18.00 hod.
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KULTÚRA/INFORMÁCIE
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

22.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
23.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
24.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
25.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
26.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
27.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Msc 2
28.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
29.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
30.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
31.10. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
1.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00
do 21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.0012.00.hod.
Lekáreň Dr. Max v Tescu a Lekáreň Sunpharma
v Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase
od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.

Hľadám domov
YETI

Yeti sa narodil iba
s jedným očkom,
ale on o tom vôbec
nevie a nijako mu
to neprekáža. Teší
sa každej pozornosti. Našiel sa vo veľmi
zlom stave. Napriek tomu je milý a znášanlivý
s inými psíkmi. Má približne cez 5 rokov. Je aktívny, vhodný do bytu alebo do domu s prístupom
do vnútra.
DIEGO

Bilbo sa v koterci, veľmi
by už potreboval nájsť
nový domov. Je vhodný do
domu so záhradou, môže
ísť aj k iným psíkom. Má
asi 2 roky, je o niečo menší
ako bežné nemecké ovčiaky. Vhodný do aktívnejšej
rodiny. Je kastrovaný, oč-

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

26.10. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 73)
27.10. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
1.11. VK Stom, MUDr. Viera Krnčoková, M. R. Štefánika 24, Lutila (672 20 71)
2.11. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
3.11. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21, Kremnica
(674 46 64)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Z pera čitateľa
Doba ľadová – psičkári
Nastupuje doba ľadová. Ľudia si obstarávajú
psov, mačky a podobné zvieratá, aby prejavovali svoje city. Nehľadia svojho partnera, svoje
deti, ale hladkajú zvieratá. Ale aj zvieratá potrebujú čistú prírodu bez exkrementov.
Pred časom (asi dvomi rokmi) mesto vysadilo pred domami zelené kríky a ihličnany, a to
za nemalé finančné prostriedky. Len niekoľko
dní po vysadení som vyšiel pred dom na nákup
a uvidel som známeho podnikateľa, ako drzí na
vôdzke malého chlpáča a teší sa pohľadu, ako
vykonáva malú potrebu na vysadenú tuju. Povedal som mu, prečo ho necháva. Odpoveďou
mi bolo, že aby som sa nestaral, že mu rozum
nemôže dať.
Bývame na prízemí, pred domom je trávnik.
Denne na ňom urobí svoju potrebu 20 až 30
psov z celého Žiaru. Zvieratá si obľúbili miesto
vo vzdialenosti troch metrov od našej spálne.
Počas horúcich dní slnko odparuje moč zvierat
a nám vietor smrad vháňa do spálne.
Aby som zabránil sústreďovať sa zvieratám na
tom mieste, ktoré je aj vo vzdialenosti dvoch
metrov od vchodu do domu, vysadil som rastliny a rozhodol som sa starať o trávnik. Pán
podnikateľ každé ráno venčí psa a dokonca na
kvety, ktoré som ja vysadil.
Preto vás prosím, páni psičkári, neznečisťujte
trávu, kde sa hrajú deti. Venčite svoje psy mimo
bývania, na lúke pri potoku. Tiež som kedysi
choval psa, ale na chalupe, kde mal dobré podmienky.
Stály čitateľ –mr-
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kovaný, čipovaný.
DOKI

Doki u pôvodných majiteľov nič iné ako reťaz nepoznal. Je to nádherný mohutný pes. Má asi rok. Nie je
vhodný k malým deťom, so
staršími by nemal mať problém. So psami je znášanlivý.
Je kastrovaný, očkovaný
a čipovaný. Adopčný poplatok je 20 eur.
PEGGY

Peggy je mladá, asi ročná sučka, zrejme kríženec čivavy. Je drobného
vzrastu a taká aj zostane. K ľuďom aj psíkom je
veľmi milá a priateľská.
Vhodná je len do bytu alebo do domu s prístupom do vnútra.
POPPY

Poppy je mladá, maximálne 2-ročná sučka,
zrejme kríženec nejakého teriéra. Je veľmi milá,
zo začiatku trochu opatrná, ale veľmi vďačná
za každé pohladenie. Je
vhodná do bytu alebo
rodinného domu. Pred
odchodom do nového
domova bude kastrovaná, očkovaná a čipovaná.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu
o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737 alebo Miroslavu Taranzovú
na 0904 066 648 (prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.). Na sms správy neodpovedáme. Pri
adopcii sa podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie.
www.utulokziar.sk
V minulom čísle sme na strane 7 uverejnili fotografiu
k augustu 1968. Autorom fotografie je Marian Pavúk.
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PREDAJ
•Predám chladničku Calex 175. T: 045/672 65 95

4/21

www.geodesy-service.sk

•Predám kuchynský stôl a bielu skriňu s nadstavcom. T: 045/672 65 95
5/21

•Predám hliníkovo-umakartovú vešiakovú stenu 80 x 200 cm – cena:
10 €, dvere na sprchovací kút 80 x 175 cm – cena: 10 €, buginu červenú –
cena: 10 €, dvojkolesovú káru – cena: 20 €. T: 0903 407 817
7/21
•Predám staré drevené rámy z obrazov, zasklené obrazy, poštové
známky, etikety z liehovín, zo syrov a čokolád, cestovné kufre (1 x
použité) kolieskové, vinotéku na 18 fliaš (úplne novú) – chladnička na
fľaše. T: 0907 363 835
8/21

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

•Ponúkam na predaj 80-basovú harmoniku v dobrom stave, červenej
farby, je preskúšaná odborníkom. Cena dohodou. T: 0944 589 635 9/21
•Predám krásnu 20-ročnú palmu. Cena: 30 €. T: 045/67 90 693 – volať
po 16.00 hod.
17/21

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

•Predám zimný kabát Just Boys J&B, 175/L, čierny, vnútorný kožuch,
kapucňa, vrecká, zipsy, výložky. Nenosený. Cena: 25 €. T: 0902 828 424
28/21

•Predám originál CD (USA, Anglicko) Pitchshifter, Discharge, Crowbar,
Oleander, Britny Fox, A. Summers, Soulmotor, Beautiful Creatures, Last
Hard Men, masters of Reality, Ch. Speeding, Stephen Sones, 2CD Doors,
niektoré ešte zabalené. Cena: 3 €/kus. T: 0902 828 424
29/21
•Predám časopisy Spark 2000 – 2010 (0,50 €/kus), 2000 – 2004, Premiere 2000 – 2001 (1 €), Premiere 2002 (0,70 €/kus), Premiere 2004 –
2006 (0,50 €), Total Film 2000 (1 €/kus), Blocbaster 12105 (1 €), Film Mag
2009 (1 €), DVD & video 2004 – 07 (0,20 €/kus), Film Mag Special 1/06
(0,30 €/kus), Rock Shock 2003 – 04 (0,50 €/kus), Sanctury Express heavy
(0,30 €/kus), Fanzine 2006- 08 (0,50 €/kus), Rock Hard 04 (2 €), foto Freedom Call (0,20 €). T: 0902 828 424
30/21
•Predám zberateľské mince: 100 $ Benjamin Franklin, knieža Pribina,
súprava pamätných mincí, A. Dubček, 2 eurá – návrhy Vatikánu, Jánošík,
20 rokov nezávislosti, 20 ks Delaware & Pennsylvania, replika 1 $ Liberty Head, 10 rokov eura, 10 rokov euromincí Monako, strieborný dolár
Flow Hair 1794, replika Zlatého orla z r. 1933, koruna sv. Václava, člen EÚ
Slovensko, 10 rokov eura Swarovski, 2 euro Grace Kelly. T: 0902 828 424
31/21

•Predám MP3, CD, VHS, DVD, časopisy, plagáty, knihy, kalendáre,
stránky a iné (hudba, film, porno) a 10 CD box punk rock. Cena: 20 €.
T: 0902 828 424
32/21
•Predám CD Beatles: Let It Be, A Hard Day´s Night, Help, Abbey Road.
Cena: 5 €/kus. Pri odbere 4 kusov: zdarma CD Beatles The Best of Beatles
III (33 piesní). Predám 3 CD Beach Boys – Surfer Girl + BB výber, + Surf In
The USA. Cena: 5 €/kus. CD Rock is Cool – výber heavy. Cena: 2 €. Elvis
Presley – Lives! – výber 32 piesní. Cena: 2 €. T: 0902 828 424
33/21

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 3-izbový byt v OV s výmerou 72 m2 na Hviezdoslavovej ulici v
Žiari nad Hronom. Cena dohodou po obhliadke. T: 0903 844 672 2/21
•Predám alebo prenajmem obchodné priestory, 175 m2. T: 0915 233
347 - volať po – pia
3/21
•Predám záhradu s výmerou 549 m2, so záhradnou chatkou, v Lutile,
pri Lutilskom potoku (pod bývalou základnou školou). Cena dohodou.
T: 0944 291 627
6/21
•Predám 3-izbový byt v osobnom vlastníctve, neprerobený (len plastové okná), na 2. poschodí - 64 m2, Ul. Hviezdoslavova, Žiar nad Hronom. T: 0907 424 626
14/21
•Predám väčší rodinný dom v Trnavej Hore. T: 0908 558 387

16/21

•Predám pozemok v obci Vyhne vhodný na stavbu rekreačného objektu alebo rodinného domu. T: 0905 255 386
25/21
•Predám garáž za planetáriom. Cena: 5 500 €. T: 0905 721 353

34/21

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem izbu v dvojizbovom byte. Cena: 125 € vrátane energií.
T: +420 737 060 658
1/21
•Dám do prenájmu nezariadený 2-izbový byt na Etape, v slušnom vchode. Cena s energiami: 275 €. T: 0902 521 134, 045/672 56 91
10/21
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový zariadený byt v ZH.
T: 0948 014 848
13/21
•Dám ihneď do výhodného prenájmu 4-izbový rodinný dom v krásnom tichom prostredí pri kaplnke, s možnosťou odkúpenia. Do mesta
peši 7 minút. T: 0903 520 688. Značka: Veterník.
18/21
2

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P172/2013:
Panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova,
pôvodný stav . Nová cena 10.600 EUR (pôvodná cena: 15.500 EUR),
výmera: 22 m2
P154/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný stav. Cena: 21.000 EUR, výmera: 35 m2
P098/2012:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta, pôvodný
stav. 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
P233/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, kompletná rekonštrukcia. Cena: 42.000 EUR, výmera: 45 m2
P215/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 26.000 EUR,
výmera: 51 m2
P194/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, pôvodný stav. Nová cena: 24.000 EUR, (pôvodná
cena 27.000 EUR), výmera 55 m2
P234/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M. R. Štefánika,
pôvodný stav - zachovalý. Cena: 32.000 EUR, výmera: 61 m2
P229/2013:
2-izbový panelový byt loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 39.990 EUR, výmera: 62 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 41.000 EUR, (pôvodná cena 42.000 EUR), výmera: 69 m2
P213/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, sídlisko
Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 42.000 EUR, výmera: 72 m2
P212/2013:
3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 45.000 EUR, výmera: 82 m2
P061/2011:
4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom,
Nám. Matice slovenskej, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena:
43.000 EUR, (pôvodná cena 67.000 EUR), výmera: 80 m2
P214/2013:
4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, kompletná rekonštrukcia. Cena: 58.000 EUR, výmera:
83 m2
P177/2012:

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
•Poskytnem ubytovanie 1 osobe (najradšej žene) v trojizbovom byte,
ktorý je obývaný. T: 0907 857 748
23/21

•Dám do prenájmu veľký 1-izbový byt s výmerou 49,9 m (prerobený na 2 samostatné izby s oknom a balkónom) na 6. poschodí, na
Sládkovičovej ulici 32/34, oproti zdravotnej a sociálnej poisťovni, za rozumnú cenu (240 € s energiami pre 2 osoby). T: 0903 680 342
19/21

•Dám do dlhodobého prenájmu garsónku v Žiari nad Hronom (Ul.
Dr. Janského, bývalý penzión). Je po kompletnej rekonštrukcii, voľná
od 1.11.2013. Mesačný prenájom: 200 €, vrátane všetkých energií.
T: 0907 149 549
24/21

•Hľadám do dlhodobého prenájmu 3-izbový byt v Žiari nad Hronom
(Etapa, námestie, Pod vŕšky). T: 0944 226 164
20/21

•Súrne hľadám do podnájmu 1 – 2-izbový zariadený byt, najlepšie
s balkónom, voľný ihneď. Hviezdoslavova ul. a ul. SNP a A. Kmeťa. Cena:
do 250 €. T: 0919 288 660
26/21

•Dám do prenájmu garáž za políciou v ZH. Dlhodobo. Cena dohodou.
T: 0918 489 129
21/21
•Dám do dlhodobého prenájmu garsónku s balkónom na 5. poschodí
z 11 - oproti plavárni. Garsónka je čiastočne zariadená. Max. pre 2 osoby.
Nájom: 190 € vrátane energií.T: 0905 577 327
22/21

4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 52.000 EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera: 84 m2
DOMY:
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
P193/2013:
RD v Slaskej, pôvodný stav. Cena: 53.000 EUR, zastavaná plocha:
157 m2,výmera pozemku: 1.776 m2
P174/2013:
RD v Šášovskom Podhradí, pôvodný stav pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR, (pôvodná cena 26.500 EUR), zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozemku: 595 m2
P223/2013:
RD v Kremnici, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 129.800
EUR, (pôvodná cena 152.000 EUR), zastavaná plocha: 409 m2,
výmera pozemku: 2.594 m2
P162/2012:
RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 63.000
EUR, (pôvodná cena 67.500 EUR), úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2
POZEMKY:
P003/2011:
4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“), určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/m2, výmery od 1.018 m2
do 1.392 m2
P002/2011:
3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská Hodruša“),
určené na stavbu RD, chaty alebo chalupy, siete na a pri pozemku.
Cena: 35.000 EUR/pozemok, výmera jedného pozemku: 800 m2
P180/2013:
Stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený na stavbu
RD, siete na pozemku. Nová cena: 19.990 EUR, (pôvodná cena
27.000 EUR), výmera: 605 m2
P001/2011:
Stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete
pri pozemku. Cena: 254.5000 EUR, výmera: 5.090 m2
P004/2011:
Stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky), určené
na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena: 33,20 EUR/m2,
výmera 77.107 m2
OSTATNÉ:
P205/2013:
Záhradná chata v Lutile (záhradkárska osada), kompletne zrekonštruovaná. Nová cena: 33.000 EUR, (pôvodná cena 34.500 EUR),
zastavaná plocha: 28 m2, výmera pozemku: 405 m2
P132/2012:
Obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 45.000 EUR

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Vymením veľký 3-izbový byt, 80 m2 za dva menšie – 1 a 2-izbový byt.
T: 0911 939 596
15/21
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AUTO MOTO
•Predám Citroen Xsara 1,4, r. v. 2000, ťažné zariadenie, zimné pneumatiky, STK/EK do 5/2014. Cena: 1 500 €. Dohoda možná. T: 0907 615 188
11/21

•Predám prívesný vozík Pongratz 180 U. Cena: 350 €. T: 0907 615 188
12/21

•Predám auto Dacia Logan 1,4, benzín, r. v. 2005, najazdených 58 000
km. Garážované. Cena: 3 000 €. T: 0905 721 353
35/21

ZAMESTNANIE
•Súrne hľadám prácu ako predavačka, chyžná, upratovačka, čašníčka
alebo podobne. Som rozvedená a som živiteľkou rodiny. T: 0919 288 660
27/21
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA

POĎAKOVANIE
Nebolo ti dopriate s nami ďalej byť,
nebolo lieku,
aby si mohol s nami žiť.
Bolesťou unavený, tíško si zaspal,
zanechal všetkých, čo si rád mal.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
čo ťa milovali.
Dňa 27. septembra nás navždy opustil vo veku
58 rokov milovaný otec, manžel, dedko, brat
a švagor
Augustín Bojko.
Ďakujeme všetkým za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary a slová útechy.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
Predobré srdce na svete sme mali,
ktoré vedelo nás milovať,
keby sme láskou zobudiť ho chceli,
neozve sa nám viackrát,
umĺklo, stíchlo, šlo už spať.
Ďakujeme rodine, príbuzným,
priateľom, kolegom, susedom a známym, ktorí
prišli na poslednej ceste odprevadiť a rozlúčiť sa
s našim milovaným manželom, otcom, bratom a
švagrom
Ing. Ladislavom Simonidesom,
ktorý nás navždy opustil vo veku 61 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmieniť náš žiaľ.
Manželka Ľubka, dcéry Lucka a Ľubka a sestry
Marika a Gabika s rodinami.
POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí dňa
19. septembra 2013 odprevadili na poslednej ceste môjho
drahého manžela, otca, starého
a prastarého otca
Jozefa Beňa,
ktorý nás opustil vo veku 86 rokov.
Zároveň ďakujeme za kvety a prejavy sústrasti.
Manželka Filoména a deti s rodinami.

Spomeňte si na svojich najbližších
prostredníctvom MN

SPOMIENKAtkov
Osud je občas veľmi krutý...
Nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 22. októbra si pripomíname
5 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Július Béreš.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Smútiaci rodičia, sestra s rodinou a brat s rodinou.
SPOMIENKAtkov
Dni plynú ako tichej rieky prúd...
Len smútok v srdci zostáva a nedá
zabudnúť.
Dňa 4. novembra 2013 uplynie rok od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša dobrá
mama, starká a babka
Mária Koková.
Za tichú spomienku ďakujú dcéry Mária a Ľudmila
s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 31. októbra si pripomenieme 6. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustila naša mama, stará mama
a prastará mama
Katarína Orosiová.
S láskou spomína dcéra Klára s rodinou, Oľga
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
To, že čas rany zahojí, je len
klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 7. októbra uplynulo 15 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 sestra Magdaléna s rodinou.

Novootvorená kaviarnička

Moderna

- za autobusovým nástupišťom (bývalá vinotéka)

ar

Ka
v vi

Gurmán

BaiaraerKeaň
r Bň -

Novootvorená
reštaurácia

Domáca
kuchyňa

Ul. M. Chrásteka 25, Žiar nad Hronom (autoškola)

Reštaurácia Tulipán
rozbieha rozvoz jedla
aj poobede do 19.30 hod.

Pečené kačacie
stehno s dusenou
kapustou a
zemiakovými
lokšami
4,10 €
Grilované údené
bravčové
koleno s chrenom,
baraními rohami a
chlebom
3,00 €
Varený údený
bravčový jazyk
na poľskej omáčke
s kysnutými
knedľami
2,30 €

Okrem soboty a nedele.
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SPOMIENKAtkov
Odišiel, už nie je medzi nami,
ale žije v srdciach nás,
ktorí sme ho milovali.
Dňa 30. októbra uplynie rok, čo
nás opustil náš milovaný
Július Baláž.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Manželka Anna, synovia Dalibor a Rastislav s rodinami, Daniel s priateľkou a vnučky Janka a Klaudika a ostatná rodina.
SPOMIENKAtkov
Milovaný odišiel,
ale všetko krásne,
čo nám dal, navždy ostáva v nás.
Dňa 2. novembra uplynie 13 rokov od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil drahý manžel,
otec, starý otec, brat a švagor
Ján Harach.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Len láska zostane,
tá smrť nepozná.
Dňa 12. októbra sme si pripomenuli 2. 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 manželka
Magdaléna a dcéra Erika s rodinou.
SPOMIENKAtkov
Dňa 16. októbra uplynulo 9 rokov od chvíle, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Ing. Vojtech Valach.
*23.3.1928 - +16.10.2004 Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.
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Svet s tebou ma baví

V týchto dňoch spúšťa Občianske združenie Okáčik
v Žiari nad Hronom už tretí ročník projektu Svet s tebou
ma baví. Jeho prioritnou úlohou je pomáhať zdravotne
znevýhodneným deťom a ich rodičom prostredníctvom
klubových aktivít a odborným poradenstvom, byť nápomocní pri starostlivosti z pohľadu zdravotníckej, školskej aj sociálnej integrácii do spoločnosti.
Projekt vytvára starostlivosť v skupine, ktorá funguje v reálnom živote. „Po dvoch rokoch trvania projektu môžem povedať, že aktivity, ktorých sa zúčastňujeme, stierajú rozdiely
a mnohým z nás, či už deťom, mládeži, alebo rodičom dal
zmysel života a otvoril dvere do spoločnosti,“ hodnotí projekt
jeho účastníčka, Marta Markovičová.
O tom, že projekt napĺňa svoje poslanie svedčia aj slová
Márie Valachovej zo Žiaru nad Hronom, ktorá sa prvýkrát zúčastnila letného integračného pobytu.„Môj syn Tomáš chodí
do Okáčika už rok. Pobyt s Okáčikom nám dal veľmi veľa, rodičom aj deťom. Oceňujem hlavne to, že naše deti môžu byť
spolu so zdravými deťmi. Obdivujem silu pracovníkov OZ
Okáčik vymýšľať stále nové programy a ich láskavý prístup
k nám. Deti ich majú veľmi radi, lebo sa im venujú po celý rok
a už teraz sa tešíme na ďalší pobyt.“
Integračný pobyt bol vyvrcholením druhého ročníka a ko-

nal sa v dňoch od 23. do 27. augusta v hoteli v Hokovciach.
Aj druhý ročník podujatia mal bohatý program nových motivačných tréningov, skupinových terapií, plný atrakcií a pohody. Deti a rodičia mali možnosť pohojdať sa v hojdacej sieti,
zastrieľali si vodnými balónikmi, naučili sa nové tance, nové
pesničky. Zúčastnili sa športového turnaja Boccia Okáčik Cup,
zahrali si florbal, užívali si masáže a hotelový wellness, naučili
sa nové výtvarné techniky. Najväčšou atrakciou nielen pre
deti, ale i samotných rodičov bola prehliadka historických
vozidiel veteránov a pre deti možnosť si ich aj vyskúšať.Všetci
účastníci boli odmenení hodnotnými, vecnými cenami. Každý dostal tričko s logom Okáčika a DVD s videozáznamom.

Aktivity pre deti a ich rodičov
v treťom ročníku projektu
V ucelenom celoročnom programe môžu navštevovať
deti a mládež štúdia arteterapie, musikoterapie a dramatoterapie, ktoré sa budú konať v bezbariérových priestoroch
OZ Okáčik. „Pripravujeme sériu zábavných, vzdelávacích
podujatí, workshopov, individuálnych i skupinových terapií,“
služubuje Ľubica Mokrošová z OZ Okáčik a dopĺňa:„.K netradičným športovým hrám ako sú boccia či floorbal pribudne
tento rok lakros. Stolný tenis, ľukostreľba a loptové hry budú
vždy v Základnej škole na Ulici Dr. Janského v Žiari nad Hronom.“ Nebudú chýbať ani nové výtvarné techniky a atypické
materiály – enkaustika, plstenie, mramorovanie, nové hudobné nástroje, tanec, divadlo.To sú všetky aktivity, v ktorých
majú deti príležitosť zadarmo rozvíjať svoj talent, získať nové
zručnosti, spoločne sa zabávať, či pracovať v skupine.Výstupy
z jednotlivých štúdií budú mať deti možnosť prezentovať na
podujatiach miestneho, regionálneho alebo celoslovenského charakteru, a to v podobe výstav alebo tanca, spevu a

Správičky z „Dvojky“ sa vracajú
Po dlhšej odmlke sme tu opäť pre vás, aby sme sa s vami podelili o naše zážitky v novom školskom roku.
Hneď prvý školský deň bol pre nás všetkých príjemným prekvapením, keď sme vstúpili do novovymaľovaných chodieb vybavených novučičkými sedačkami.
Realizácia sa vydarila vďaka vlaňajšej výhre v súťaži
s Primalexom, občianskemu združeniu Na pomoc škole
a vďaka šikovným rukám učiteliek a ďalších pracovníkov
školy. Naši prváci sa odvtedy už v novom prostredí udomácnili a tí starší pochopili, že prázdniny sa naozaj skončili a je treba začať pracovať.
Triedy 1. stupňa majú za sebou dopravnú výchovu, ktorú
žiaci absolvovali na Detskom dopravnom ihrisku v Žiari nad
Hronom pod vedením pána Cabánika, s ktorým„Dvojka“ dlhoročne úspešne spolupracuje. Naši deviataci sa na vlastnej
koži presvedčili, aké nebezpečné je poskytovanie osobných
údajov cudzím osobám, našťastie, len nanečisto v rámci
workshopu o obchodovaní s ľuďmi. Cyklus rozhlasových
relácií spojených s významnými dňami otvorila relácia venovaná Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu.
Školský klub detí Úlik odštartoval svoju činnosť nielen vo
svojich desiatich oddeleniach, ale aj úspešnou celoklubovou
Úlik-iádou netradičných športov. Motýliky z Úliku zaradili do
svojej bohatej činnosti aj cyklus o prevencii.
Prvou celoškolskou aktivitou bol Európsky deň jazykov,
ktorý otvorila relácia o význame jazykov. Počas dňa žiaci používali pozdravy v európskych jazykoch, ktoré aj napísali na
školský dvor. Pri pútavej kvízovej prezentácii si preverili svoje
hudobno-geografické vedomosti a nakoniec vytvorili Strom
európskych pozdravov. Svoje základné tenisové zručnosti
nenáročnou a zábavnou formou pod vedením odborne
vyškolených učiteliek získali deti z nižších ročníkov 1. stupňa
v rámci projektu Tenis do škôl, ktorý sa na„Dvojke“ realizuje
už od roku 2009. Žiaci 2.A a 3.A prežili svoj ovocný a zeleninový deň a so zážitkami z tohto projektového vyučovania sa
navzájom obohatili. Štvrtákom z B. triedy už bolo dlho sedieť
v laviciach, preto išli preskúmať život hraboša severského pa-

nónskeho na unikátnu výstavu plnú zábavných hier a súťaží
a takisto navštívili Pamätnú izbu Š. Moysesa, aby sa na dobových záznamoch a relikviách dozvedeli čo najviac o tejto
výnimočnej osobnosti.
Naplno sa rozbehla aj krúžková činnosť, kde môžu deti
tvorivo a zmysluplne tráviť svoj voľný čas po vyučovaní a po
novom aj v sobotu v rámci turistického spoznávania regiónu. Prvú veľmi vydarenú expedíciu na Štiavnické Bane pod
názvom Piargske dravce majú naši mladí turisti úspešne za
sebou. Svoj deň oslavovali aj zvieratká, preto sme na„Dvojke“
usporiadali celotýždennú zbierku pre žiarsky útulok. Každý
prispel, ako mohol, niekto materiálne, iný finančne, mnohí
urobili psíkom radosť svojou osobnou návštevou spojenou
s ich venčením. Nezabudli sme ani na naše duševné zdravie,
ktorého deň sme si pripomenuli reláciou v školskom rozhlase
spojenou s relaxačnou hudbou.
Opäť sa potvrdilo, že aj keď je„Dvojka“ školou so zameraním na jazyky, plne podporuje aj žiakov s technickým a prírodovedným nadaním. Naši ôsmaci Igor Bajtoš a Robert
Irgel z matematickej triedy úspešne reprezentovali školu na
1. ročníku krajského kola Festivalu vedy a techniky v Banskej
Bystrici a svojim umiestnením si zabezpečili postup do celoslovenského kola. Takisto pokračuje činnosť Klubu moderných učiteľov vzdelávaním sa počas večerných webinárov
zameraných na nový operačný systém Windows 8, SkyDrive
a nový balík Microsoft Office 365 s erudovanými IT odborníkmi.
Odštartovali sme plní energie, pred nami je veľa plánov a
aktivít a radi vás o nich budeme informovať v ďalších správičkách z našej„Dvojky“. Podrobné informácie aj s fotogalériou
si môžete pozrieť aj na našej webovej stránke www.zsstefanikazh.edu.sk, alebo na internetovom portáli ATV. A na záver
malá hádanka: Viete koľko rokov už má vaša„Dvojka“?
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika, ZH
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divadla.„Pre našich športovcov bude nepochybne atraktívny
celoslovenský letný a zimný, športový turnaj Boccia Okáčik
Cup, v ktorom si zmerajú sily zdravotne znevýhodnené deti
spolu so zdravými za účasti reprezentantov SR Tomáša Kráľa
z Banskej Bystrice a Samuela Andrejčíka zo Sniny, ktorý je čerstvým majstrom Európy. Obaja chlapci sú členmi nášho združenia už viac rokov a sú veľkou motiváciou pre ostatné deti,“
hovorí Ľubica Mokrošová. Organizátorov napadla myšlienka
pridať ďalší rozmer tomuto projektu. „Znevýhodnené deti
spolu so zdravými vyšlú signál žiarskej verejnosti zábavným
podujatím Deň prekvapení, počas ktorého spoločne oslovia
občanov a organizácie v meste. Bude sa niesť v znamení
motta projektu„Sme tolerantní – sme hraví“, a aby združenie
umocnilo zážitky detí a umožnilo zrelaxovať aj ich rodičom,
spolu sa zúčastnia letného integračného pobytu. Rozpis
všetkých aktivít nájdete na našej web stránke www.okacik.
sk,“ pozýva Mokrošová.
Tretí ročník projektu podporili tento rok spoločnosti
UniCredit leasing Slovakia, Toyota Financial Services Slovakia a Nemak Slovakia. Vďaka podpore môžu pokračovať
voľno časové a vzdelávacie aktivity mimoriadne úspešného projektu, ktorý integruje zdravotne znevýhodnené deti
a mládež, dáva im šancu prejaviť vnútorný svet a sprostredkovať ho iným v priamom strete s ich zdravými rovesníkmi
v komunite, v spoločnosti. V spolupráci s odborníkmi má
projekt ambíciu aj naďalej pomáhať deťom pri osobnom
a profesijnom vývoji aj formou psychologického a odborného poradenstva. „Veríme, že aj tretí ročník projektu prinesie
deťom, mládeži i rodičom to najcennejšie – emočnú úľavu,
pocit spolupatričnosti, nové edukačné programy, nové terapeutické postupy, integračné pobyty, ukáže im nové životné
hodnoty a pomôže osobnostne i sociálne zrieť,“ dodáva
nazáverĽubicaMokrošová.
(r)

Exkurzia pri príležitosti
roľníckej nedele v Novej Bani
V nedeľu 29. septembra sa vo farskom
kostole Narodenia Panny Márie v Novej Bani
uskutočnila slávnostná
sv. omša, pri ktorej sa
ďakovalo za úrodu.
Plody tohto roku zdobili
chrám počas nasledujúcich dvoch týždňov a 9.
októbra sme sa tam vybrali aj so žiakmi špeciálnej triedy z cirkevnej školy.
Pre deti bola obrovským
zážitkom už len samotná
cesta autobusom, keďže
telesný hendikep im to značne obmedzuje. Deti, ktoré sú pripútané k invalidnému vozíku išli autom. Po pešej prehliadke
mesta Nová Baňa sme sa konečne dostali do kostola. Obdivovali sme tam nádherné obrazy vytvorené z makových
zrniečok, ryže, kukurice, fazule a iných plodov. Využili sme
prítomnosť nášho otca Mirka a po krásnej modlitbe sme dostali aj požehnanie. Keďže bolo pekné počasie, naplnili sme
nielen ducha, ale i telo na lavičke pred kostolom. Potom sme
navštívili novobanské múzeum, kde sme mali možnosť vidieť
aktuálnu expozíciu pravekého osídlenia žiarskeho regiónu a
výstavu predmetov s cirkevnou tematikou. Cesta domov autobusom bola plná zážitkov a dojmov, no zároveň chvíľkou
odpočinku. Na exkurzii sa nám veľmi páčilo a v rámci hodín
pracovného vyučovania sa pokúsime aspoň náznakom si
vyrobiť také nádherné obrazy ako sme videli.
Mgr. Eva Jóbová, triedna učiteľka
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Žiarčania útočia na svetovú špičku doma aj v zahraničí
Dominika Rošková a Jaroslav Oboňa spolu tancujú takmer štyri roky. Ako
tanečný pár dosiahli za
toto pomerne krátke obdobie také výsledky, ktoré
im umožnili nomináciu na
Majstrovstvá sveta.
Obaja tanečníci sú členmi
žiarskeho TŠK Stella. Aj keď
v súčasnosti majú trénerov
mimo klubu, úlohu poradcu
zastáva ich dlhoročná trénerka Stella Víťazková. Jaroslav
začínal s tancom ako piatak
na základnej škole a dnes
je tomu už 12 rokov, ako si
prvýkrát obul tanečné topánky. Jeho partnerke Dominike
učaroval tanec ešte skôr, tancovať začala ako 5-ročná. Ako
však sama hovorí, išlo skôr o tanečnú prípravku, skutočnému
tanečnému športu sa venuje od svojich 10-tich rokov. „Ako
tanečný pár to s Dominikou spoločne ťaháme skoro štvrtý
rok,“ hovorí Jaroslav a Dominika spresňuje:„S Jarinom spolu
tancujeme od augusta 2010, čiže niečo cez tri roky. Kamarátmi sme však od detstva. Prežili sme spolu celú mladosť, aj
mladistvú lásku, preto sme teraz silná dvojka.“ Kým Jaroslav
mal pred Dominikou iba jednu tanečnú partnerku, ona ich
vystriedala viacero. „Ja som mal to šťastie, že som mal iba
jednu partnerku, Alenu Niculae, s ktorou sme spolu tancovali
8 rokov,“ konkretizuje Jaro, ktorý je Dominik šiesty partner.
„Pred Jarinom som tancovala s Matejom Ivanom, s ktorým
som dosiahla výraznejšie výsledky. Spolu sme sa dostali do
tanečnej triedy A,“ spomína Dominika.

Tanec je nekonečný proces
hľadania pohybov
Jarove prvé tanečné kroky boli v piatej triede v Handlovej, kde sa aj narodil. K tancu ho priviedla ešte v škôlke jeho
učiteľka a neskôr aj jej dcéra, Judita Frantová Tonhauserová.
Dominika začala tancovať v Žiari v tanečnej škole u Ľubici
Kristovej.„Neskôr som prestúpila do TŠK Stella k Stelle Víťazkovej, kde pôsobíme s Jarom dodnes. Naša trénerka nás od
mala trénovala, vychovávala a viedla na cestu kvalitného tanca.Vďaka nej sme sa dostali k trénerom ako Paulis či manželia
Paškovci a Soukupovci zTrenčína, s ktorými som začala hlbšie
spoznávať tanec. Už ako malá tanečnica som však sledovala i manželov Kunešovcov z Brna, ktorí trénovali v tom čase
najlepšie páry v klube, s ktorými sme neskôr začali trénovať
aj my a sú našimi hlavnými trénermi a koučmi aj teraz,“ približuje Dominika.
Donedávna sa tanečníci venovali kombinácii štandardných a latinsko-amerických tancov, v ktorých získali aj titul
vicemajstrov Slovenska.„Momentálne nám je k srdcu bližšia
skôr latina,“ prezrádza Jaro a jeho tanečná partnerka ho dopĺňa:„Venovali sme sa desiatim tancom, to znamená štandardným a latinsko-americkým, ale od marca tohto roku sme sa
rozhodli špecializovať len na latinu.“ Ako nám ďalej Jaro prezrádza, obľúbenosť tancov sa u neho často mení. Momentálne to však vyhráva kubánska Cha – Cha a brazílska Samba.
Dominike je zase srdcu blízka Rumba a Paso Doble.„Choreografiu nám vymýšľajú väčšinou naši tréneri, keďže s tým
majú omnoho viac skúseností. Občas im však pomôžeme aj
my s vlastnými nápadmi a snažíme sa to spoločnými silami
dať nejako dokopy. Inšpirácie čerpáme z množstva videí, ktoré bežia na internete z rôznych svetových súťaží,“ vysvetľuje
Jaroslav. Choreografmi sú ich tréneri Jarda a Jana Kunešovci.
Nápadmi, prípadne s tým, čo tancovať nechcú, však prispie-

vajú aj samotní tanečníci.„V tanci to však nie je o tom, že sa
naučíme jednu choreografiu a tú máme aj niekoľko rokov. Je
to skôr nekonečný proces hľadania pohybov, ktoré sú pre nás
najvhodnejšie a odprezentujú nás v tom najlepšom svetle a
v každom okamihu,“ hovorí Dominika a dodáva, že súťaže
svetového formátu, ktoré absolvujú, sú náročné.„Tanec trvá
1,5-minúty, na parkete je 12 až 15 párov a porotca ma málo
času analyzovať. Preto musíme presvedčiť v každom momente svojho tanca.“

Trénujú každý deň
Dominika a Jaro trénujú vždy, keď majú chvíľu voľna.„Snažíme sa trénovať každý deň čo najviac. Počas sezóny trénujeme približne 3 až 4 hodiny denne, plus individuálne lekcie
s trénermi. Cez letnú prípravu je to intenzívnejšie, keďže sa
zúčastňujeme rôznych sústredení so špičkovými trénermi,“
vysvetľuje Jaro. Cez letnú a zimnú prípravu trénujú tanečníci dvojfázovo – ráno kondičný tréning, doobeda tri hodiny
a poobede ďalšie tri.„V súťažnom období máme aj dni voľna
pred veľkou súťažou alebo po nej. V tanci na takejto úrovni
je to však už skôr o individuálnom prístupe tanečníka. My
vždy vo štvrtok cestujeme do Brna, kde máme lekcie s trénermi a spoločné semináre. Ostatné dni trénujeme sami tie
veci, ktoré nám predložia tréneri a tie, ktoré my považujeme
za dôležité,“ približuje proces trénovania Dominika. Ako sa
ďalej dozvedáme, tréningy sú zamerané aj podľa obdobia
prípravy, a to buď na technické a mechanické veci, ktoré tanečníkov posúvajú na vyššiu kvalitatívnu úroveň, alebo na
súťažné performance a emócie, čiže predaj toho, čo dokážu.
Samozrejmosťou je tiež kondičná príprava.
Ako sme už spomínali, v súčasnosti sa o odchovancov
žiarskeho tanečného športu starajú Jarda a Jana Kunešovci
z Brna.„Myslím si, že patria medzi špičkových trénerov, ktorí
vychovali niekoľko majstrov ČR a majú nás ešte toho veľa
čo naučiť,“ podotýka Jaro a Dominika sa pridáva:„Jarda s Janou sú dvojnásobnými majstrami ČR, ale najmä semifinalisti
Majstrovstiev sveta. Spolupracujeme však aj so zahraničnými
trénermi ako sú Mar Maurizio Vescovo, Ruud Vermey alebo
Tatiana Drexler, známa z tanečnej show Let´s dance. Našou
klubovou trénerkou a poradkyňou je naďalej StellaVíťazková.“

Ako vyzerajú pravidelné tréningy
Tréning Jara a Dominiky začína individuálnym rozohriatím
a rozcvičením. Potom sa každý sám, približne hodinku, roztancuje. Až potom sú pripravení na spoločné tancovanie.„Na
tréningu riešime veci z individuálnych lekcií a snažíme sa tie
informácie spoločne spracovať a natrénovať, aby sme mohli
na ďalšej lekcii pokračovať. Na parkete tak strávime asi 3,5 až
5 hodín, keď nás neobmedzuje čas,“ konkretizuje Jaro. Tanec
je špecifický v tom, že tanečníci nemajú len tréningy na fyzický výkon, ale absolvujú najmä mechanické tréningy, vďaka
čomu dokážu na parkete stráviť dlhé hodiny.„Denne zdokonaľujeme každý pohyb tela, lebo len po neustálom opakovaní a vylepšovaní každého mikropohybu môže nastať posun
a pokrok, ktorý je vo vrcholovom tanci náročný.Tu už vie tancovať každý a rozdiely medzi jednotlivými tanečnými pármi
a tanečníkmi sú minimálne. Preto je náročné presvedčiť, že
práve vy ste tí najlepší,“ vysvetľuje Dominika, ktorá prezrádza,
že v tanečných začiatkoch s Jarom ich ambície nesiahali tak
vysoko, ako to v súčasnosti funguje. „V priebehu jedného
roka sme sa stali finalistami Slovenska v 10-tich tancoch, kde
sme získali 5. miesto. Najvýznamnejšie úspechy sme však
získali v tomto roku, keď sme sa stali druhými vicemajstrami
Slovenska v 10-tich tancoch a finalistami Slovenska v latinsko-amerických tancoch, kde sme vytancovali 4. miesto.
Predovšetkým nás však najďalej posunula nominácia na
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Majstrovstvá sveta v latinsko-amerických tancoch,“ spresňuje Dominika. Každú krajinu reprezentujú dva najlepšie páry,
pre tanečný pár Rošková – Oboňa je preto táto nominácia
jednoznačne veľkým úspechom. „Ja považujem za úspech
každé umiestnenie, ktoré nás posúva vpred. Pre mňa osobne
je však najvzácnejší titul vicemajstrov SR v 10-tich tancoch za
rok 2013 a 4. miesto na MSR v latinsko-amerických tancoch,“
hodnotí Jaro.

Na čele slovenského rebríčka
Keďže Jaro s Dominikou už majú najvyššiu medzinárodnú
kategóriu, na Slovensku absolvujú počas roka iba sedem súťaží. Na nich zbierajú body do slovenského rebríčka. Momentálne sú na jeho čele. Okrem toho tiež absolvujú Majstrovstvá
SR a pohárové nebodovacie súťaže. „Samozrejme, zúčastňujeme sa aj medzinárodných súťaží v zahraničí, na ktorých
zbierame body do svetového rankingu. Najbližšie významné súťaže nás čakajú na Majstrovstvách sveta v Berlíne a potom Majstrovstvá SR v Banskej Bystrici,“ spresňuje Jaro. Tento
rok žiarski tanečníci absolvovali tiež súťaže v Poľsku, Bosne
a Hercegovine, Belgicku, Brne, Bratislave, Srbsku či Litve. „Najbližšie sa plánujeme zúčastniť súťaží v Rumunsku, Ostrave,
Španielsku, poľskej Varšave, vo Viedni a na už spomínaných
Majstrovstvách sveta v Berlíne, ktoré budú 30. novembra,“
dopĺňa informácie Dominika. Okrem súťaží spolu tanečníci
vystupujú aj na akciách či plesoch, kam si ich pozývajú rôzne
firmy.
Samozrejmosťou je preto pre nich nácvik nových choreografií.„Nácvik krokov netrvá dlho, je to otázka pár tréningov.
Horšie je, keď sa tým krokom dáva nejaký tvar, prevedenie
a správna technika a v neposlednom rade aj spoločné zdokonaľovanie. Naše tancovanie však nie je už len o krokoch.
Veľmi veľa zohráva aj„tanečná komunikácia“ medzi partnerom a partnerkou a celkové prevedenie danej choreografie.
Veľa záleží na drobnostiach a„nuansách“, ako by povedal náš
tréner Jarda Kuneš,“ vysvetľuje Jaro. Jeho tanečná partnerka
oveľa radšej trénuje techniku a„milimetre“ v pohybe, ako sa
má učiť nové choreografie. Ako však hovorí – život je zmena.
„Ako som už spomínala, choreografia je neustály proces hľadania najvhodnejších pohybov. Takže my netancujeme rok
jednu choreografiu, vyhodíme ju a máme novú. Skôr pravidelne meníme určité
časti alebo detaily
a tým ju stále inovujeme a dopĺňame.“ Na
súťaže sa tanečníci pripravujú celé leto a aj
počas sezóny. Kým
v iných športoch sa na
zápas pripravujú pred
súťažou a po nej majú
regeneráciu a oddych, v tanci platí, že sa
trénuje celoročne.
„Máme však vytipované dôležitejšie súťaže,
ktorým pripisujeme
vyššiu váhu. Takými
sú napríklad Majstrovstvá SR a sveta, ktorým sa venujeme tri
mesiace. Komplexne
sa však snažíme na
sebe pracovať celý rok
Dominika a Jaro
a neustále sa tak
počas vystúpenia.
zlepšovať,“ konkretizuje Dominika.
(Pokračovanie na 14 . strane)
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Tri víťazstvá v rade so skóre 39:8
FUTBAL – PRÍPRAVKA U11

Chlapci pokračujú vo vynikajúcich výkonoch v súťaži
prípraviek SsFZ ako aj v majstrovskej súťaži 1. LMŽS, kde
hrávajú s o rok staršími hráčmi (roč. 2002).
Tentoraz sa proti nim však postavili futbalisti z rovnakej vekovej kategórie (roč. 2003) zo Žiliny, s ktorými sa pravidelne
stretávajú už tri roky. Odohrali výborný kombinačný zápas
s ešte lepším výsledkom a porazili jedno z najlepších mužstiev na Slovensku v tejto vekovej kategórii (ak nie najlepšie)
4:3 po niekoľkých výborných individuálnych výkonoch. Zároveň potvrdili príslušnosť k absolútnej špičke.
Hneď na druhý deň cestovali do Detvy a odohrali len
na jednom ihrisku (veľmi nekvalitnom) ďalší zápas. Síce unavený zo zápasu v Žiline, ale víťazne 14:2 po presvedčivom
výkone. Na tretí súťažný zápas za týždeň nastúpili proti Dukle
Banská Bystrica a do tretice zvíťazili. Duklu skoro k ničomu
nepustili a po peknej hre im nastrieľali 21 gólov, pričom kopec šancí zostalo nevyužitých. Inak by bol výsledok ešte vyšší.
Chlapci si zaslúžia za tento týždeň obdiv nás trénerov. A to
ešte v sobotu, pred zápasom s Duklou BB, absolvovali turnaj
v Rudlovej (BB), kde odohrali ťažkých sedem zápasov (spolu
140 minút – 3. miesto). Patrí im všetkým veľká pochvala.
Rastislav Urgela, tréner
LP SSFZ

4. kolo: MFK Detva – FK Pohronie 2:14 (0:7, 2:7)
Góly: Urgela (4), Sučák (3), Rajčan (3), Rosenberg (2), T. Kukučka, Foltán.
Zostava: Žember, Krištof – Pivarči, Šuster, R. Beňo, Urgela,
Ščepko, T. Kukučka, Tatár, Skučka, Foltán, Sučák, Rosenberg,
Rajčan.
Za prípravku U10 proti súperovi z Detvy nastúpili aj naši
hráči (roč. 2004): Hric, Krčmár, Boška, Adrián Kukučka, Bohuš
a Olajec. Na vysokej výhre mladšej kategórie 17:5 sa podieľali 13 strelenými gólmi: A. Kukučka (6), Bohuš (3), Boška (3),
Olajec.
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Tenisový turnaj žiakov
TENIS

5. kolo: FK Pohronie – FK Dukla Banská Bystrica 21:3
(11:2, 10:1)
Góly: Urgela (7), Rajčan (7), Šuster (2), Ščepko (2), Pivarči,
Tatár, Skučka.
Zostava: Žember, Krištof – Pivarči, R. Beňo, Urgela, Bohuš,
Ščepko,Tatár, Skučka, Sučák, Rosenberg, Šuster.
Za prípravku U10 proti súperovi z B. Bystrice nastúpili aj naši
hráči (roč. 2004): Hric, Krčmár, Boška, Adrián Kukučka, Bohuš a
Olajec. Na tesnej výhre mladšej kategórie 10:9 sa podieľali 8
strelenými gólmi: A. Kukučka (3), Boška (3), Olajec (2).

V sobotu 5. októbra Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom zorganizoval turnaj žiakov, ktorí sa dve sezóny učia
hrať tenis. Turnaja, ktorý sa uskutočnil na mestských antukových dvorcoch pri plážovom kúpalisku, sa zúčastnili
šiesti žiaci. Hralo sa systémom každý s každým na jeden
set. Celkovo každý hráč odohral 5 zápasov (setov) a spolu sa odohralo 15 zápasov (setov).
Chlapci predviedli, čo sa z tenisovej abecedy naučili a snažili sa podávať skvelé výkony. Najlepšie hral Samuel Kúštik, ktorý vyhral všetky zápasy a turnaj vyhral. Na ďalších miestach sa
umiestnili: Michal Grznár, Erik Kováč, Dominik Rajčan, Matej
Piatrik a Lukáš Lovčičan.
Pre chlapcov, ktorí zatiaľ nehrali majstrovské zápasy, to bola
prvá skúsenosť otestovať si svoje zručnosti pri tejto peknej,
ale pohybovo náročnej hre. Veríme, že v budúcej sezóne
budú tenisový klub reprezentovať v súťaži družstiev a zúčastňovať sa turnajov, ktoré sa organizujú v rámci tenisového
zväzu.
Štefan Stripaj, prezidentTK MŠK

MZ (1. LIGA MŽS)

MŠK Žilina U12 – FK Pohronie U11 3:4 (1:1)
Góly: Urgela (2), Rosenberg, R. Beňo.
Zostava: Žember, Krištof – Pivarči,T. Kukučka, Skučka,Tatár,
Sučák, Ščepko, R. Beňo, Foltán, Urgela, Rosenberg, Rajčan.
Konečný výsledok zápasu spolu s našou U12 bol 8:6 pre Žilinu (U12 prehrala s o rok mladšími hráčmi 2:5), hralo sa súbežne na 2 ihriskách v systéme 7 + 1, dosiahnuté výsledky sa
potom spolu zrátali.
Dopĺňali sme partiu U12 s 13 hráčmi roč. 2003 našej kategórie, taktiež za Žilinu hrali o rok mladší chlapci (roč. 2003)
doplnení o brankárov z roč. 2002.
Rastislav Urgela, Radoslav Urgela, Aurel Rosenberg,
tréneri

Horný rad zľava: Dominik Rajčan, Michal Grznár, Samuel Kúštik a Štefan Stripaj, prezident klubu. Spodný rad zľava: Erik Kováč,
Matej Piatrik a Lukáš Lovčičan.

Žiarčania útočia na svetovú špičku doma aj v zahraničí
(Dokončenie zo strany 13.)

Najťažšia je tolerancia
Podľa Jara je na tanci najťažšia tolerancia medzi dvomi
ľuďmi a najmä komunikácia. „Dôležité je, aby bol tanečník
vytrvalý a trpezlivý trénovať si niektoré veci aj stokrát dookola a byť dôsledný, veď nie nadarmo sa hovorí, že trpezlivosť
ruže prináša.“ Dominike sa zase zdá, že čím ďalej tým viac je
na tanečnom športe ťažké zvládať niektoré veci po psychickej stránke.„Byť denne toľko hodín s jedným človekom, spolu
prekonávať prekážky, plánovať, snívať, pracovať, riešiť financie, vyhrávať, ale i prijímať porážky. Niekedy mám pocit, že
je to viac ako manželstvo. Samozrejme, dôležité, ale zároveň
ťažké je nestratiť chuť a motiváciu ďalej bojovať, pretože koniec neexistuje. Nemyslím tým však nakopnúť sa po neúspechu, to je jednoduchšie ako získať chuť po dosiahnutí cieľa.
Pamätám si, ako sa nám podarilo získať viac ako sme chceli
a keď po pár dňoch opadla eufória, povedali sme si, však to
nič nie je, čo ďalej. Stanovili sme si však ďalšie ciele a máme
opäť chuť bojovať,“ netají Dominika, ktorá má v súvislosti
s tancovaním ešte mnoho snov.„Ešte pred dvoma rokmi by
som povedala, že mojím cieľom je byť finalistkou Slovenska
v latine, ale že mne sa to nemôže podariť, že som už na to
príliš stará. Skutočne som si to myslela. Ale s Jarinom sa to
podarilo, za čo mu ďakujem.Takže môj detský sen sa podaril.
Úprimne, o účasti na Majstrovstvách sveta som nikdy ani neuvažovala a nemala som ani ciele na zahraničnom poli. Teraz

je to však inak. Našim dlhodobým cieľom je stať sa majstrami
Slovenska, v ďalšej sezóne tiež získať vicemajsterský titul v latine a 48-ku sveta.“ Sny sa tak postupne plnia nielen Dominike,
ale aj Jarovi. Najskôr si želal získať medzinárodnú kategóriu S,
potom pretancovať sa do finále MSR a nominovať sa na
blížiace sa Majstrovstvá sveta.„Ďalším mojím snom je titul
majstra v latinsko-amerických tancoch a chcem sa tiež vyšplhať do top 50-ky vo svetovom rankingu.“ Na to, aby sa obom
podarilo vyplniť si svoje sny, snažia sa priblížiť svojim vzorom.
Dominika obdivuje Annu Kuzminskayu, Annu Melnikovu,
Inu Jeliazkovu a svoju trénerku Janu Kunešovú.„Všetky menované majú v sebe neskutočnú ženskosť, sexappeal, charizmu a, samozrejme, sú to úžasné tanečnice.“ Jaro, naopak,
konkrétny tanečný vzor nemá. „Snažím sa však odkukávať
a brať si to najlepšie od svetovej špičky ako je Andrey Zaitsev,
Martino Zanibellato či Marius – Andrei Balan.“

Vyhráva ten, kto vydrží
Aj keď si možno po prečítaní predchádzajúcich riadkov poviete, že títo dvaja tanečníci ani nemajú iný život ako tancovanie, nie je to tak. Ako Jaro hovorí, okrem tanca sa aktívne venuje spánku a momentálne je druhý najlepší v okrese. Keďže
však študuje na FTVŠ v Bratislave, okrem tanca rád športuje.
Rekreačne sa venuje volejbalu, korčuľovaniu, plávaniu a tenisu. Nevyhnú sa mu ani domáce práce a upratovanie. Dominika študuje hospodársku politiku na Ekonomickej univerzite
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v Bratislave. Tanec je pre ňu nielen šport, ale aj koníčkom
a vášňou. Vo voľnom čase sa preto buď venuje deťom, ktoré
s tancom začínajú, alebo si zdobí šaty na súťaže. Občas si však
nájde čas aj na svoje kamarátky a, samozrejme, na rodinu
a priateľa. Pre začínajúcich tanečníkov má však niekoľko rád.
„Dôležité je vydržať. Ak vás tanec skutočné baví, nesmiete sa
nechať odradiť. Ja som tiež rok nemala tanečného partnera,
niekoľkí ma dokonca odmietli a s Jarom som dokonca najskôr ani nechcela tancovať,“ prezrádza s úsmevom a dodáva:
„Rozprávala som sa s viacerými majstrami a všetci sa zhodujú
v tom, že vyhráva ten, kto vydrží.
Nestačí byť najtalentovanejší, okrem pracovitosti, rodičovského zázemia a finančnej podpory je tiež potrebné najmä
psychicky vydržať, mať svoj cieľ a ísť si tvrdo za ním.“ Jaro ju
dopĺňa: „Začínajúci tanečníci nech ani na chvíľu nezaváhajú.
Tanec je skvelý šport, ktorý rozvíja nielen telo, ale aj ducha.
Užijú si sním veľa zábavy, a hlavne, chalani, je to jeden z mála
športov, kde si môžete zatancovať s peknou babou. A keď už
budete poznať základné kroky, tak len veľa trpezlivosti a tolerancie voči partnerovi alebo partnerke.“ I keď si svoje úspechy
museli Dominika a Jaro tvrdo vydrieť, za ich výsledkami stojí
aj niekoľko ďalší osôb.„Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať našim rodičom za neskutočnú podporu a silné zázemie,
nekonečný sponzoring, ochotu s nami cestovať, tvoriť oblečenie, byť pri nás pri úspechoch aj neúspechoch.Taktiež patrí
poďakovanie nášmu klubuTŠK Stella Žiar nad Hronom za výchovu, podporu a priestor, ktorý dostávame,“ dodávajú na záver úspešní tanečníci.
(li)
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Víťazstvo juniorov v Rožňave, prehra v Košiciach
BASKETBAL – DORASTENECKÁ LIGA JUNIORI

Naši juniori vycestovali na zápasy na ihriská súperov.
Domáce zápasy s družstvami BK Esprit Slovbet Košice
a BK ŠPD Rožňava, ktoré mali naši juniori odohrať uplynulý víkend na domácej palubovke, odohrajú až v jarnej časti súťaže 15. a 16. februára 2014.
Zápasy sa odohrali v jeden deň. Bolo to pre našich chlapcov náročné, no najmä v Rožňave podali bojovný a zodpovedný výkony.
BK Esprit Slovbet Košice – MŠK BK Žiar nad Hronom
109:36 (25:12, 36:4, 28:13, 20:7)
Strelci: Martin Švarc 11 b. (3 trojky), Jakub Kádaši 6 b.,

Marek Páleník 5 b. (1), Matej Košťál a Marek Galko po 4 b.,
Samuel Šouc 2 b.
Bol to nepekný zápas, súper hral celý čas presing po celom ihrisku, naši chlapci sa s tým nevedeli vyrovnať a robili
veľa chýb.
Šancu zahrať si dostali všetci hráči, lebo nás v ten deň čakal ešte jeden zápas, čo však neospravedlňuje veľmi slabý
výkon celého družstva.
BK ŠPD Rožňava – MŠK BK Žiar nad Hronom 71:74
(25:22, 13:14, 10:17, 23:21)

Strelci: Matej Košťál 27 b. (3 trojky), Martin Švarc 24 b. (4),
Jakub Kádaši 10 b. (2), Marek Galko a Patrik Štefanča po 4 b.,
Samuel Šouc a Štefan Skladan po 2 b., Marek Páleník 1 b.
V tomto zápase sme podali oveľa lepší výkon. Chlapci väčšinu zápasu dodržiavali taktické pokyny, odovzdali bojovný
výkon. Aj napriek tomu, že sme 3 minúty pred koncom
prehrávali o 9 bodov, dokázali sme otočiť skóre a zvíťaziť.
Pochvalu za tento zápas si zaslúži celé družstvo, ale najmä
hráči Švarc, Kadáši a Košťál.
Jovica Kovinčič, tréner

V prvom ligovom dvojzápase víťazne
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI

ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK Žiar nad Hronom
39:59 (5:19, 8:10, 14:18, 12:12)
Strelci: Horváth 27, Kucej 10, Novák 5, Krajčovič 5, Bača 4,
Olajec 4, Kotlárik 2, Golebiowski 2, Greguš, Babiak, Truben,
Mihál.
ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK Žiar nad Hronom
31:47 (6:13, 11:6, 8:16, 6:12)
Strelci: Horváth 14, Olajec 8, Novák 6, Kotlárik 5, Bača 4,

Kucej 4, Krajčovič 4, Mihál 2, Greguš, Babiak, Truben, Golebiowski.
Mladší žiaci vycestovali v sobotu 5. októbra na svoj prvý
ligový dvojzápas v sezóne 2013/14 za súperom do Banskej
Bystrice.
Obidva zápasy sa niesli pod taktovkou Žiarčanov, ktorí
dominovali pod oboma košmi. Rozdiel v skóre mohol byť
aj oveľa väčší, ale ani naše družstvo sa v niektorých momen-

toch nevyhlo zbytočným stratám. Mrzeli nepremenené
strelecké pokusy priamo spod koša, do ktorých sa hráči dostávali po pekných, či už individuálnych, alebo kolektívnych
akciách.Tiež sa nám nedarili trestné hody, kde sme nedokázali premeniť celkovo 29 pokusov. Do hry sa postupne zapojili všetci hráči, ktorí si vyskúšali nové herné kombinácie,
ktoré sme začali trénovať po letnej príprave.
Juraj Horváth, tréner

Žiarčania predčili súpera vo všetkých činnostiach
BASKETBAL - STARŠÍ MINIBASKETBALISTI

ŠKP Banská Bystrica -- BK MŠK Žiar nad Hronom 6:49
(4:10, 0:13, 2:9, 0:19)
Strelci: Kret 10, Novák, Kucej, Holic po 6, Golebiowski, Király po 4, Barcík 3, Ihring, Sirotný, Babiak, Lehotský, Balogh
po 2.
ŠKP Banská Bystrica – BK MŠK Žiar nad Hronom

16:53 (4:13, 2:11, 6:13, 4:16)
Strelci: Sirotný 9, Novák, Krét po 8, Ihring, Kucej po 7, Golebiowski, Balogh, Barcík po 4, Babiak 2.
Povinné body za víťazstvo si pripísali starší minibasketbalisti po dvojzápase v Banskej Bystrici. Aj keď sme vycestovali
v oklieštenej zostave, doplnení hráčmi z družstva mladších

mini na hre žiarčanov sa to neprejavilo.
Obidva zápasy sa od začiatku až do konca niesli pod
taktovkou hostí, ktorí súpera predčili vo všetkých herných
činnostiach. Solidná obrana a kolektívny výkon v útoku sa
odzrkadlili na vysokom víťazstve. Do zápasov nastúpili všetci hráči, z ktorých väčšina sa aj bodovo presadila.
Juraj Horváth, tréner

BASKETBAL - STARŠÍ ŽIACI

Predohrávka 2. kola: MBK Handlová – MŠK BK Žiar
nad Hronom 69:82 (36:45)
Strelci: Kádaši 41, Mokroš 13, Majer 9, Rajnoha 8, Ostáš
7, Pavol 4.
1. kolo: ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar nad Hronom 76:45 (32:29)
Strelci: Kádaši 26, Ostáš 10, Rajnoha 4, Majer 3, Pavol 2.
Starší žiaci MŠK BK Žiar nad Hronom odohrajú do konca
novembra zrýchlené majstrovstvá oblasti STRED, kde najlepší štyria postúpia do celoslovenskej ligy starších žiakov.

Štiavnický kahanec
PLAVCI

V dňoch 5. a 6. októbra sa na krytej plavárni v Banskej
Štiavnici konal v poradí už 33. ročník medzinárodných
plaveckých pretekov s názvom Štiavnický kahanec.
Veľmi kvalitne obsadený pretek sa každoročne môže
pochváliť veľkou účasťou.
Tento rok sa na plavárni stretlo 280 pretekárov z 25-tich
klubov Slovenska a Čiech. Zo žiarskeho plaveckého klubu sa
na pretek nominovalo 10 plavcov. Svojimi výkonmi umiestnili klub v celkovom hodnotení na 15.miesto.
Na stupne víťazov sa trikrát postavil Martin Andreánsky.
V disciplíne 50 m motýlik si vyplával 2. miesto, v disciplíne 100 m voľný spôsob a 50 m voľný spôsob 3. miesto.
V disciplíne 100 m polohový pretek skončil na 9. mieste.

Na úvod vycestovali Žiarčania na palubovky Handlovej
a Banskej Bystrice, kde si dali za úlohu získať aspoň jedno
víťazstvo. Plán splnili, čo je potešiteľné. V jednom z dvoch
zápasov aj ukázali, aký majú potenciál.
Na palubovke Handlovej predviedli všetci hráči na ihrisku
kompaktný kolektívny výkon v obrane. V útoku sa popri
Jakubovi Kádašimu dokázali presadiť aj ostatní spoluhráči
a pomerne úspešná streľba z poľa popri zodpovednom
a taktickom výkone doviedla hostí k presvedčivému víťazstvu.

Podobne sa začal vyvíjať aj zápas v Banskej Bystrici, kde
nabudení Žiarčania viedli po prvej štvrtine už o 12 bodov.
Druhú štvrtinu však hráči nezvládli a posadili tak súpera
na koňa. V druhom polčase v obrane chýbala agresivita
a v útoku bol Jakub Kádaši až priveľmi sám, keďže ostatní
spoluhráči proti fyzicky disponovanejšiemu súperovi hrali
až príliš ustráchane a alibisticky. Hrali živelne, netakticky
a nezodpovedne, 42 stratených lôpt v jednom zápase hovorí za všetko.
Norbert Nagy, tréner

Tereza Veselá bola najúspešnejšia v disciplíne 100 m motýlik, kde si vyplávala 3. miesto. V znakovej 50-tke obsadila
5. miesto, 50 m motýlik 6. miesto, 100 m voľný spôsob
7. miesto, 50 m voľný spôsob 9. miesto a 100 m znak
10. miesto. Kristíne Kminiakovej sa 3. miesto podarilo vybojovať v disciplíne 100 m motýlik, v disciplíne 50 m voľný
spôsob skončila 16.
Napriek svojim novým osobným rekordom sa v silnej
konkurencii ostatní do prvej trojky neprebojovali. Alex
Karkuš obsadil dvakrát 5. miesto (50 VS, 50 P), 6. miesto
(50 VS), 7. miesto (100 M), 9. miesto (100 VS) a 10. miesto
(50 M). Ema Barančoková dvakrát 6. miesto (100 VS, 50
Z), dvakrát 7. miesto (100 Z, 50 M), 9. miesto (50 VS) a 11.
miesto (100 PP). Radoslav Košta 7. miesto (50 M), 8. miesto
(50VS), 9. miesto (100VS) a 12. miesto (100PP). ŠimonVeselý
13. miesto (50 VS), dvakrát 14. miesto (50 M, 100 P), 16.
miesto (50 P), 17. miesto (100 VS), 21. miesto (100 PP). Ema

Nagyová 13. miesto (50 Z), 17. miesto (50 P), 23. miesto
(50 VS) a 26. miesto (100 VS). Jakub Debnár 13. miesto (50
P) a 18. miesto (100 VS). Alexandra Koštová dvakrát 12.
miesto (50 P, 50 M), 16. miesto (100 PP), 17. miesto (50 VS),
19. miesto (50 P) a 22. miesto (100 VS).
PK MŠK ZH
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Basketbalový klub nastupuje do novej sezóny s tromi prípravkami
BASKETBAL - PRÍPRAVKY

Počtom členov jeden z najväčších
klubov MŠK Žiar nad Hronom – Basketbalový klub začal novú sezónu
2013/2014 veľkým náborom do
svojich prípraviek. Hlavným cieľom
nového vedenia klubu je trpezlivá a
koncepčná práca s mládežou.
Kvalifikovaní a skúsení mládežnícki
tréneri sa venujú už viac ako stovke hráčov, od prváčikov a druháčikov až po
juniorov. Novovytvorené družstvo mužov, odchovancov žiarskeho basketbalu, je len vrcholom veľkej pyramídy. Aby
členská pyramída mala širokú a pevnú
základňu, rozhodlo sa vedenie klubu
venovať sa najmenším športu chtivým
chlapcom a dievčatám prostredníctvom až troch prípraviek. Tu sa pod odborným vedením chlapci a dievčatá naj-

skôr naučia správne behať, skákať, budú
rozvíjať svoju rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť. Neskôr postupne začnú získavať
základné herné zručnosti z basketbalu.
Ak máte doma chlapca či dievča ročník
narodenia 2004, 2005, 2006 alebo 2007,
príďte sa pozrieť na tréningy, ktoré prebiehajú v telocvični Základnej školy na
Ul. M. R. Štefánika, alebo kontaktujte
trénerov a dostanete všetky potrebné
informácie.
V basketbalovom klube sú vítané všetky deti, ktoré chcú voľný čas tráviť športom a chcú sa z basketbalu niečo naučiť.
Možno aj z nich raz vyrastú extraligoví
basketbalisti alebo reprezentanti, ktorých má žiarsky basketbal za svoju históriu neúrekom.
Norbert Nagy,
šéftréner BK MŠK Žiar nad Hronom

Prípravka, roč. 2004 a 2005. Tréner: Valéria Fridrichová, 0908 614 027.
Tréningy na 2. ZŠ v utorok od 16.00 do 17.30 hod., vo štvrtok od 14.00 do 15.15 hod.
a v piatok od 14.30 do 15.45 hod.

Predprípravka dievčat, roč. 2006 a 2007. Tréner: Roman Bielik, 0905 448 152.
Tréningy na 2. ZŠ v pondelok od 15.45 do17.00 hod. a v piatok od 15.45 do 16.45 hod.

Predprípravka chlapcov, roč. 2006 a 2007. Tréner: Ivan Danko, 0918 180 702.
Tréningy na 2. ZŠ v pondelok od 17.00 do 18.15 hod. a vo štvrtok od 16.30 do 18.00 hod.

Spoločné foto členov klubu pred sezónou 2013/2014.

