mestské noviny
Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom | ročník VIII. | číslo 22 | 5. november 2013 | cena: zdarma | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:

Mestu nútená správa nehrozí,
najväčší projekt sa dokončí

ODHALILI PAMÄTNÚ TABUĽU
SPISOVATEĽKE PÁRTOŠOVEJ

Spisovateľka Štefánia Pártošová dlhé roky pôsobila a tvorila v našom meste. Pri príležitosti
stého výročia jej narodenia jej bola odhalená
pamätná tabuľa. Strana 2.
LÍSTKY NA BÁL ŽIARČANOV
SÚ UŽ V PREDAJI

Po úspechu prvého ročníka Bálu Žiarčanov
sa Mestské kultúrne centrum rozhodlo v tomto
podujatí pokračovať. Druhý ročník sa uskutoční
17. januára, lístky naň si však môžete zakúpiť už
teraz. Strana 3.

STRANA 3

PAMÄTNÚ IZBU ŠTEFANA MOYSESA
POSVÄTIL ŽIARSKY KŇAZ

Vysadili
novú zeleň
STRANA 2

Koncom októbra sme si pripomenuli
216 rokov od narodenia prvého predsedu Matice slovenskej. Pamätnú izbu, ktorá bola opätovne po niekoľkých rokoch sprístupnená tento
rok v apríli, vysvätil v deň jeho narodenín žiarsky
farár. Strana 4.
PREZENTAČNÁ VÝSTAVA STREDNÝCH ŠKÔL

Ak aj vy máte doma deviataka a nevie sa rozhodnúť, na akej strednej škole bude v štúdiu
pokračovať, navštívte 17. ročník podujatia Stredoškolák. Okrem iného sa dozviete aj aktuálne
informácie o otváraných študijných a učebných
odboroch. Viac na 5. strane.

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

0905 602 942

Začalo sa
s rekonštrukčnými
prácami na starej
fontáne

STRANA 3

Kto zhasol svetlo?
Divadelné predstavenie v Estrádnej sále MsKC
26. NOVEMBRA o 19.00 hod.
Vstupné: 14 eur

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

0905 33 23 88
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Šášovčania spísali petíciu,
mesto žiadajú aj o opravu domu smútku

Obyvatelia Šášovského Podhradia spísali
petíciu. Vedenie mesta v ňom žiadajú o opravu
zatekajúceho domu smútku, ktorý je v kritickom
stave. Zateká do neho a opadávajú na ňom omietky.
Okrem samotnej budovy im prekáža aj rozpadávajúci sa katafalk a deravé oplotenie cintorína.
„Ľudia sa obávajú, že počas pohrebu spadne truhla

V parku vysadili viac
ako 200 kusov zelene

aj s nebožtíkom z katafalku,“ uviedol pre médiá
František Puliš, šéf petičného výboru a dodal: „Katafalk je rozožratý od červotočov. Do domu smútku
zateká a zo stropu opadáva omietka.“
Primátor Žiaru nad Hronom, Peter Antal, sa však
o probléme dozvedel až po tom, ako obyvatelia
Šášovského Podhradia spísali petíciu, ktorú podpísalo 35 rodín. Situáciu si bol preto na mieste
obzrieť. „Oplotenie cintorína a aj opravu zatekania
považujem za oprávnenú požiadavku obyvateľov.
Dal som všetko zmonitorovať a naceniť prípadné
rekonštrukčné práce. Uvidíme, či to bude možné
dať urobiť ešte v tomto roku, alebo na opravy
použijeme až financie z budúcoročného rozpočtu,“
skonštatoval primátor.
Rozpadávajúci sa dom smútku či chatrný drevený
plot na šášovskom cintoríne by tak mali byť onedlho
iba minulosťou.
(li)

Štefánii Pártošovej odhalili pamätnú tabuľu
V pondelok 28. októbra bola na Námestí Matice
slovenskej slávnostne odhalená pamätná tabuľa
poetke Štefánii Pártošovej. Udialo sa tak pri
príležitosti jej nedožitých stých narodenín.
Na osadení pamätnej tabule sa podieľala Únia žien
Slovenska – Okresná organizácia Žiar nad Hronom.
V krátkom programe pred samotným odhalením
tabule vystúpili aj Seniori Optimisti a k prítomným
sa prihovoril aj primátor mesta, Peter Antal. Pri
príležitosti nedožitej storočnice Štefánie Pártošovej
pripravuje žiarske Pohronské osvetové stredisko
pásmo venované literátke, počas ktorého sa pozvaní
hostia budú venovať životu a tvorbe Pártošovej, ako
aj jej pôsobeniu v Žiari nad Hronom a jej prínosu
ku kultúre. Počas konferencie nebude chýbať ani
prednes z jej tvorby. Podujatie sa uskutoční v stredu
20. novembra.
Štefánia Pártošová žila v našom meste od roku
1956 do roku 1973, kde prišla za svojím manželom
lekárom. Písať začala pomerne neskoro, svoje prvé
dielo publikovala v roku 1953 a knižne debutovala
v roku 1956 zbierkou básní Starým priateľstvám.
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Práve počas života v našom meste vytvorila väčšiu
časť svojej vynikajúcej poézie.
Vo svojich dielach sa venovala témam Slovenského národného povstania, protifašistického odboja, ale využívala aj motívy lásky, nádeje, úcty
k človeku a písala tiež prírodnú lyriku. Venovala sa
písanou poézie pre dospelých aj pre deti a mládež,
veľmi ojedinele aj prekladom.
Hneď po príchode do Žiaru sa Pártošová zapojila
do práce na kultúrnom úseku, veľmi dobré výsledky
dosiahol pod jej vedením krúžok poézie. Aktívna
bola aj v mierovom a ženskom hnutí.
(POS, li)

V rámci náhradnej výsadby zrealizovalo mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s mestskou
eseročkou Technických služieb výsadbu stromov a okrasných krov v našom meste.
V Parku Štefana Moysesa sa vysadilo 22 líp, čím
sa doplnila celá lipová aleja v parku. „V parku sme
doplnili aj partery, pribudlo tam tak 108 kusov
buxusov, ktoré poznáme ako krušpány,“ vysvetľuje
Marcela Gendiarová z Odboru životného prostredia
MsÚ a ďalej spresňuje: „Okolo pamätníka Štefana
Moysesa sme tiež vysadili 12 rododendrónov a na
ploche pred detským ihriskom 4 vzrastlé stromy
– duby a hraby. Celkovo sa tak v meste a v Parku
Štefana Moysesa vysadilo 147 vzrastlých stromov
a 62 okrasných krov.“
Mesto však má s súvislosti s výsadbou zelene
aj negatívne skúsenosti. Po výsadbách dochádza
často k znehodnoteniu drevín a k ich krádežiam.
Najmä v Parku Štefana Moysesa mizne každoročne
veľké množstvo buxusov z parterov. „Mesto Žiar
nad Hronom preto zvýšilo monitorovanie parku
a hlavne priestorov okolo parterov. Aj touto cestou
by sme preto chceli vyzvať občanov, aby nahlásili
prípadné poškodzovanie zelene na Mestskú políciu
v Žiari nad Hronom,“ dodáva na záver Marcela Gendiarová.
(li)

Mesto zvyšuje vzdelanostnú úroveň svojim opatrovateľkám
V októbri pripravilo mesto vzdelávanie so zameraním na komunikáciu, psychológiu a demenciu, ktorého sa doteraz zúčastnilo 13 opatrovateliek. Projektu sa do konca roka zúčastnia všetky
opatrovateľky.
Projekt, ktorý potrvá do konca tohto roku, sa realizuje s finančnou podporou SOCIA – nadácie na podporu sociálnych zmien.„Vzdelávanie zabezpečujeme
cez Slovenský červený kríž – Územný spolok v Žiari
nad Hronom, ktorý má so vzdelávaním opatrovateliek nemalé skúsenosti. Financovaný je cez verejnú
zbierku Lienka pomoci,“ vysvetlila Miriam Mezeiová
z Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ.Cieľom
projektu je zvyšovať vzdelanostnú úroveň opatrovateliek, a tým aj úroveň poskytovaných služieb.

„Starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých
ľudí je veľmi náročná. V praxi sa stretávame čoraz
častejšie s rôznymi prejavmi demencie, citovou labilitou, depresiou, zhoršením zdravotného stavu,
pripútaním na invalidný vozík alebo lôžko. Mesto
Žiar nad Hronom si túto skutočnosť uvedomuje,
a preto má záujem rozšíriť vedomosti a skúsenosti
svojich opatrovateliek, čo bude mať vplyv na pohotové reagovanie novovzniknutých problémov a
na priamu komunikáciu s klientom,“ spresnila ďalej
Mezeiová. Absolvovaním kurzu sa tak v nemalej
miere prispeje k skvalitneniu a poskytovaniu služieb
na vyššej odbornej, teoretickej i praktickej úrovni
a individuálnemu prístupu k jednotlivým občanom.
„Vzdelanosť patrí k základným cieľom , ale zároveň aj

k nevyhnutným dôsledkom modernej spoločnosti,
preto máme záujem o odbornú prípravu a rozvoj
vlastných zamestnancov v súlade so svojimi strategickými záujmami a potrebami,“ dodala na záver
Miriam Mezeiová.
(li)
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Mestu nútená správa nehrozí
V polovici októbra zrušilo mesto Žiar nad Hronom Zmluvu o dielo s konzorciom firiem, ktoré
realizovali stavebné práce na projekte Centrum
zhodnocovania odpadov. Vzhľadom k tomu, že
na verejnosti sa objavili „zaručené správy“ o projekte, rozhodol sa primátor Peter Antal uviesť
niektoré veci na pravú mieru.
Zmluvu s konzorciom firiem sa mesto rozhodlo
ukončiť aj z toho dôvodu, že v súvislosti s tým, čo ešte
bolo potrebné na diele urobiť, nebolo na základe existujúcej zmluvy možné projekt dokončiť. „Odvtedy,
ako som si sadol na stoličku primátora mesta, veľmi
intenzívne pracujem s tímom ľudí na tom, aby projekt bol úspešne dokončený,“ informuje primátor Peter Antal a dodáva: „Ešte v auguste bola poslancami
mestského zastupiteľstva zriadená komisia, ktorá
sa pravidelne v týždňových intervaloch stretáva.
Jediným cieľom komisie je pokračovať na projekte
centra tak, aby bol pre mesto úspešný.“ Aby však bol
projekt ako taký ukončený v termíne, je potrebné
pripraviť nové verejné obstarávanie na realizátorov
diela. „Verejné obstarávanie a zmluvné dokumenty
nastavujeme tak, aby sa prihlásil skutočne seriózny
záujemca, ktorý bude mať na dokončení projektu
taký istý záujem ako má mesto.“

Nové verejné obstarávanie
Mestu hrozí súdne konanie so spoločnosťou Eurobilding, ktorá bola jednou z firiem podieľajúcich
sa na realizácii prác. Tá sa obrátila na Generálnu
prokuratúru Slovenskej republiky a následne

na to bolo podanie spoločnosti postúpené na Úrad
špeciálnej prokuratúry. „Je to právo spoločnosti.
Som presvedčený, že všetky kroky, ktoré mesto robí,
sú v súlade so zákonom a určite nie v rozpore s trestným zákonom,“ komentoval postup spoločnosti
primátor.
Mesto si na vyriešenie situácie najalo externú právnu firmu, ktorej služby bude využívať
minimálne do konca roka. „Je to čas potrebný
na to, aby sme nastavili nové verejné obstarávania, a najmä zmluvy tak, aby dielo bolo skutočne
dokončiteľné. Aby sme sa nedostali do štádia, že
o rok budeme znova riešiť niečo podobné. Firma je
tu tak nielen na vyriešenie zmluvných vzťahov z minulosti, ale najmä na vyriešenie vzťahov do budúcnosti,“ konštatuje Antal.

Zrealizované práce
mesto firme preplatí
V súvislosti s problémami, ktoré sa vyskytli a ktoré
ohrozili dokončenie projektu, sa začali objavovať
názory, že mesto bude v nútenej správe. „Mesto
je ďaleko od nútenej správy. Všetky kroky, ktoré
robíme, robíme na to a tak, aby sa mesto do nútenej
správy nedostalo. Ak by sme aj museli vracať nejaké
finančné prostriedky z projektu, neznamená to, že je
to automaticky nútená správa mesta. Chcem preto
ubezpečiť všetkých obyvateľov mesta, že mesto je
veľmi ďaleko od takéhoto stavu,“ prízvukuje Peter
Antal.
Spoločnosť Eurobilding si od mesta nárokovala

Na druhom ročníku bálu vás zabaví Maroš Kramár
Keďže prvý ročník
Bálu Žiarčanov sa vydaril, rozhodlo sa žiarske
Mestské kultúrne centrum pokračovať v tradícii. Aj keď sa druhý ročník
podujatia uskutoční až
17. januára, lístky naň si
môžete kúpiť už teraz.
Vymeniť žiarsky ples za bál sa rozhodlo žiarske
Céčko po skúsenostiach, kedy sa za ostatné roky nedarilo plesovým programom zaujať diváka. Naopak,
už prvý ročník Bálu Žiarčanov bol do posledného
miesta vypredaný, na čom majú určite zásluhu aj
obľúbení herci z Partičky, ktorí boli hlavnými hosťami
programu. „Pre tento ročník sme ako hosťa programu vybrali jedného z najpopulárnejších slovenských hercov, ktorý je zároveň výborným moderátorom, a to Maroša Kramára,“ hovorí producent Céčka,
Janko Kulich. S Kramárom majú Žiarčania veľmi dobré skúsenosti, veď v minulosti už moderoval jeden

ročník plesu. Tak ako počas prvého ročníka, aj teraz
je cieľom organizátora vytvoriť skvelú náladu a atmosféru. „Chceme vytvoriť príjemný spoločenský
večer, na ktorom sa bude každý návštevník tancovať
a zabávať v spoločenskom oblečení pre každého,“
dodáva Janko Kulich.

Centrum zhodnocovania

financie za práce, ktoré realizovala na časti diela,
ktorú stavala. To mesto nespochybňuje a práce
budú spoločnosti určite preplatené.

Najväčší projekt mesta je pilotným
projektom na Slovensku
Centrum zhodnocovania odpadov je najväčší projekt mesta, ktorý je pilotným na Slovensku. Podobné projekty, alebo aj v menšom rozsahu, však budú
v budúcnosti čakať aj ďalšie mestá. „Legislatíva sa
sprísňuje. Som presvedčený, že za veľmi krátku
dobu bude musieť každý jeden komunálny odpad,
ktorý sa vyprodukuje, prejsť cez takéto centrum
zhodnocovania odpadov. Nie je to preto niečo, čo
by mesto nepotrebovalo. Raz by sme takýto projekt
museli zrealizovať. Akurát teraz máme tú možnosť,
že to urobíme a dokončíme s finančnými prostriedkami, ktoré sme získali cez eurofondy,“ dodáva
žiarsky primátor na záver.
Termín dokončenia projektu je stanovený do konca augusta 2014. V prípade potreby je však možné
stanoviť aj mimoriadny termín jeho predĺženia. (li)

Začali rekonštruovať
starú fontánu v parku

Balóny, cirkus a aj obľúbená tombola
Témou druhého ročníka bálu budú balóny a cirkus.
Okrem herca Kramára sa totiž diváci môžu tešiť aj na
exkluzívne vystúpenie míma a klauna Mr. Toonsa.
„Mr. Toones špeciálne kvôli nášmu bálu priletí z Holandska, aby aj Žiarčnom predstavil svoju jedinečnú
svetovú šou. Diváci ho už mohli zaregistrovať
počas vystúpenia v televíznej talentovej súťaži, no
predstavenie naživo bude predsa len iný, verím že
nezabudnuteľný, zážitok,“ sľubuje Janko Kulich.
Samozrejmosťou bálu bude aj celovečerná
zábava, kedy sa o hudbu postará skupina Smile
band, ktorá má nielen výborných muzikantov, ale
aj bohatý výber pesničiek. Chýbať však nebude ani
tradičná tombola, ktorá bude plná atraktívnych
cien. Občerstvenie bude opäť zabezpečené formou švédskych stolov a v ponuke bude aj drobné
občerstvenie priamo na stoloch.
„Vstupné zostáva nezmenené, to znamená
25 eur. Osvedčila sa nám aj forma stolovania, takže
ponecháme 4, 6 a 8 miestne stoly,“ dodáva na záver
žiarsky producent.
(li)
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Žiarčania rozhodli, že výťažok zo vstupného
zo City festu chcú použiť na zrekonštruovanie
a znovuspustenie starej fontány v Parku Štefana
Moysesa. S rekonštrukčnými prácami sa už
začalo, fontána by tak už v jarných mesiacoch
mala byť v prevádzke.
Na sfunkčnenie fontány je potrebné urobiť výkopy, prípojku vody, odvod vody a recirkulačnú nádrž.
Keďže Park Štefana Moysesa je národnou kultúrnou pamiatkou, Krajský pamiatkový úrad stanovil,
že výkopové práce sa musia sledovať. Počas týchto
prác sa tak bude robiť aj archeologický výskum.
Súbežne s výkopovými prácami potrebnými
na znovusfunkčnenie fontány sa robia aj výkopové
práce pre kamerový systém v parku. Kamery budú
nainštalované v časti pri mini ZOO a tiež budú
monitorovať aj exteriérové fitnescentrum.
(li)
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Jubilantom zaspievala Jana Kocianová
V tomto roku Mestské kultúrne centrum a
mesto Žiar nad Hronom už po pätnásty krát zorganizovali v Mesiaci úcty k starším podujatie pre
60, 70, 80 a 90-ročných jubilantov mesta.
Na podujatie bolo pozvaných 508 jubilantov a tí,
čo prijali pozvanie primátora mesta, mali v stredu
23. októbra možnosť vidieť v Estrádnej sále MsKC
program Ruka v ruke. „Na ľudských cestách nás
sprevádza pokoj aj nepokoj, krivda aj odpustenie,
pýcha aj pokora, ľahostajnosť aj túžba. Idú ruka
v ruke naším životom, tak ako i prvá láska, potom
neskôr láska pravá, ktorej sa zveríme na celý život.
Vo svojich rodinách putujeme ruka v ruke s deťmi,
po rokoch s vnúčatami a chceme, aby nás ruka v ruke
sprevádzalo aj šťastíčko, zdravíčko, spokojnosť a pe-

kné spomienky,“ vysvetlila dôvody, prečo organizátori siahli práve po tejto myšlienke, Silvia Hlôšková.
Hlôšková bola nielen moderátorkou podujatia,
ale tiež autorkou a režisérkou programu, v ktorom
účinkovali členovia Tanečného odboru ZUŠ Zity Strnadovej Parákovej pod vedením Natálie Štrbovej,
Seniori Optimisti speváci aj tanečníci zo Základnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, deti
z Materskej školy – elokovanej triedy Rázusovej
ulici pod vedením učiteliek Škriniarovej a Imrichovej a speváčka Karolínka Šťastná. „Po spoločnom
prípitku s primátorom mesta Petrom Antalom zaznelo Zahoď starosti v podaní speváckej legendy
Jany Kocianovej, ktorej piesne si mnohí v sále nôtili
spolu s ňou. Napríklad Pár nôt, Kadiaľ ísť, Nekonečná

Pamätnú izbu Štefana Moysesa
vysvätili v deň jeho narodenia
Po desiatich rokoch bola v apríli tohto roku
opäť otvorená a verejnosti sprístupnená Pamätná izba Štefana Moysesa. Vo štvrtok 24. októbra
ju vysvätil žiarsky farár, Ján Kuneš.
Tento rok si pripomíname 216 rokov od narodenia
Štefana Moysesa, posvätenie pamätnej izby sa preto
uskutočnilo symbolicky práve v deň jeho narodenín.
Moyses sa narodil v roku 1797 vo Veselom pri
Piešťanoch a umrel vo Svätom Kríži 5. júla 1869.
Pamätná izba prvého predsedu Matice slovenskej,
ktorého pozostatky sú uložené v krypte žiarskeho
kostola, je od apríla pre verejnosť sprístupnená
v priestoroch Mestského kultúrneho centra. Podarilo sa ju pripraviť a dať do súčasnej podoby aj
vďaka Miestnej organizácii Matice slovenskej, Záujmovému združeniu Castrum Susol a žiarskemu
Mestskému kultúrnemu centru. Pamätná izba bude

záujemcom sprístupnená na požiadanie, viac informácií, ako aj termíny návštev môžete nahlasovať
e-mailom na: krsiakovamskc@gmail.com, príp. telefonicky na: 0915 727 244.
(li)

Nadácia Orange umožní darovať krajšie Vianoce
Nadácia Orange otvára dvanásty ročník
svojho charitatívneho
programu Darujte Vianoce. V rámci neho
prerozdelí na podporu
sociálne slabších či
inak znevýhodnených
ľudí tento rok až 65 000 eur. Je to historicky
najvyššia suma rozdelená v programe. Možnosť
darovať niekomu krajšie Vianoce opäť dostanú aj
návštevníci portálu www.dakujeme.sk.
Aj tento rok dáva Nadácia Orange prostredníctvom
charitatívneho programu Darujte Vianoce možnosť
spríjemniť Vianoce ľuďom po celom Slovensku.
Už po dvanásty raz program umožňuje požiadať
o podporu dobrého nápadu, ktorý pomôže splniť
sny o príjemných sviatkoch iným – najmä chorým,
opusteným, ľuďom bez domova či v núdzi. „Program
Darujte Vianoce umožňuje pripraviť krásne sviatky
tým, ktorí ich nemôžu prežiť plnohodnotne alebo
v kruhu svojich najbližších z najrôznejších dôvodov.
Vďaka tomuto programu z roka na rok vidíme, že
počet ľudí, ktorí si všímajú potreby iných a majú chuť
postarať sa im o pekné sviatky neustále rastie,“ hodnotí Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Ako darovať Vianoce s Nadáciou Orange
Do 11. novembra môžu všetci, ktorí chcú cez
Vianoce pomôcť iným, posielať svoje nápady a
žiadosti prostredníctvom stránky www.nadaciaorange.sk. Hodnotiaca komisia z nich vyberie tie, ktoré
najlepšie spĺňajú kritériá a prerozdelí medzi ne sumu
50 000 eur. Šancu rozhodnúť a pomôcť dobrým nápadom, ktoré nebudú v prvej fáze podporené kvôli
finančnému limitu grantového programu, dostane
opäť aj verejnosť. Sto „vianočných“ žiadostí bude
zverejnených na portáli www.dakujeme.sk, kde si
ich potenciálni darcovia môžu prečítať a rozhodnúť
sa, či a komu finančne prispejú ľubovoľným príspevkom. Nadácia Orange štedrosť týchto darcov ocení
a takto darovanú sumu znásobí rovnakým dielom
(do maximálnej sumy 150 eur na projekt). Celkovo
takto Nadácia Orange prerozdelí ďalších 15 000 eur.
Vyvrcholením programu Darujte Vianoce bude
udelenie špeciálneho ocenenia Srdce na správnom
mieste. Je určené človeku, ktorý v rámci programu
preukázal mimoriadne úsilie, obetavosť pre iných,
citlivý a nezištný prístup. Jeho meno sa verejnosť
dozvie v decembri tohto roka.
(r)
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láska, Ja tu zostanem či Šťastný deň. A jubilanti
svoje starosti zahodili až do nočných hodín, keď si
v tanečnej zábave skúsili, ako chutí polka, valčík a
nestarnúce evergreeny pod taktovkou hudobnej
skupiny Akropola,“ dodáva na záver Silvia Hlôšková.
(li)

Sme mostom medzi
prírodou a civilizáciou
Pozývame vás na prednášku na tému
Zelené potraviny a zmena životného štýlu.
Prednášajúcou bude Alena Húsková, manažérka
spoločnosti Green Ways.
V roku 2004 ako jedna z prvých na Slovensku
začala propagovať zelené potraviny (Jačmeň a Chlorella Pyrenoidosa spol.GW). Porozpráva vám svoj
príbeh a podelí sa s vami o svoje skúsenosti. Rada
tiež odpovie na vaše otázky počas diskusie a nebude
chýbať ani ochutnávka produktov.
Prednáška sa uskutoční v stredu 6. novembra
o 16.30 hod. v Mestskej obývačke, ktorá sa nachádza
na I.poschodí Mestskej plavárne v Žiari nad Hronom.
Na stretnutie sa teší Monika Kopčová a Katka
Dekýšová, členky žiarskeho Babinca.
(r)

Poďakovanie
spoločnosti Nemak
Deti a kolektív Materskej školy na Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom – elokované pracovisko na Rudenkovej ulici (časť IBV), ďakujú
firme Nemak za sponzorský finančný dar v sume
6 000 eur, ktorý je určený na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy.
Rozhodli sme sa pre modernizáciu školského
dvora. Vynovený areál materskej školy sa stal
krajším a pre deti lákavejším. Nové preliezačky
poskytujú deťom rozmanité pohybové vyžitie a
spestrenie pobytu na školskom dvore.
Odmenou za sáš štedrý dar sú spokojné deti a úsmevy na ich tváričkách.
Ďakujú deti a kolektív elokovaného pracoviska na
Rudenkovej ulici.
(r)
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Technická škola otvorila nové učebne
Novo otvorené učebne výrazne prispievajú
k zvýšeniu kvality vyučovania odborných strojárskych predmetov, a zároveň robia vzdelávanie na
škole veľmi zaujímavým pre žiakov, ale aj pre výrobné spoločnosti, pre ktoré škola žiakov pripravuje.

Učebňa CNC techniky

V polovici októbra Súkromná stredná odborná
škola technická v Žiari nad Hronom otvorila tri
nové odborné učebne – učebňu CNC techniky,
učebňu mechatroniky a učebňu kontroly a merania.
Pásku slávnostne prestrihli riaditeľka školy
a zástupcovia združenia InTech za účasti ďalších
spolupracujúcich priemyselných spoločností, poslancov BBSK a Technickej univerzity v Košiciach.
Učebne boli vybudované zo vzdelávacích grantov,
z prostriedkov firiem združenia InTech a Nadácie
ZSNP a Slovalco. Využívať ich budú žiaci odborov
Operátor strojárskej výroby, Mechanik nastavovač
a Mechanik mechatronik.
Moderné technické vybavenie a didaktická technika týchto učební umožnia žiakom vykonávať
praktické činnosti s reálnymi výstupmi v oblasti
programovanie CNC strojov a programovateľných
automatov, počítačového konštruovania a tvorby technologickej dokumentácie, ako aj pri
návrhoch a diagnostikovaní riadiacich systémov
v automatizačnej technike.

Učebňa CNC techniky slúži pre počítačovú tvorbu konštrukčnej a technologickej dokumentácie
a CNC programov, ale aj samotnú výrobu súčiastok
podľa tejto dokumentácie. Základnú konštrukčnú
dokumentáciu žiaci tvoria po zvládnutí zásad
technického kreslenia pomocou 2D kresliaceho
SW AutoCAD 2007. Potom prechádzajú na tvorbu
konštrukčnej dokumentácie v 3D modelári Solid
Works.
Pre výučbu programovania je učebňa vybavená
SW: Intys, EdgeCAM a Sinumerik 840 D. SW Intys slúži
na výučbu základov programovania pre sústruženie
a frézovanie. SW EdgeCAM, v ktorom sa vypracuje
grafický postup výroby súčiastky, vygeneruje NC
program, ktorý riadi činnosť stavebnicových CNC
strojov, ktorými je vybavených 6 pracovísk učebne.
Najvyššou formou výučby je programovanie
sústruhu Concept Turn 55 od firmy EMCO – Maier
s riadiacim systémom Sinumerik 840D a riadiacim
SW WinNC. Tento SW umožňuje aj použitie riadiacich systémov Haidenhain a Fanuc, ktoré sú spolu
so Sinumerikom najčastejšie používané riadiace systémy na CNC strojoch vo výrobných firmách.

nosti rozmerov, tvarov súčiastok a charakteristík materiálov, je vybavená klasickými, ale aj digitálnymi
meradlami umožňujúcimi výstup na PC a grafické
vyhodnotenie výsledkov merania. Najmodernejšiu
technológiu v kontrole a meraní predstavuje 3D
meracie rameno Romer s programom Metrológ,
ktoré umožňuje meranie od základných dĺžkových
rozmerov až po meranie geometrickej presnosti
zložitých plôch a tvarov s automatickým vyhodnotením presnosti meraných veličín a tlačou meracieho protokolu.

Učebňa mechatroniky
Vybavenie učebne tvoria štyri pracoviská s elektropneumatickými riadiacimi prvkami od firmy
Festo a program Festo FluidSim pre návrh a simuláciu elektropneumatických riadiacich systémov.
Dôležitým vybavením učebne je programovateľný
automat Simatic so softwérom Step 7, pomocou
ktorého môžu žiaci naprogramovať automatickú
činnosť najrôznejších zariadení, ktoré sa používajú
vo výrobných procesoch – výrobné linky, baliace
linky, svetelné systémy či transportné systémy.
Ing. Pavel Žabenský a RNDr. Beáta Tóthová

Učebňa kontroly a merania
Učebňa kontroly a merania, kde žiaci získajú praktické zručnosti pri meraní a vyhodnocovaní pres-

Klienti Domény spoznávali výnimočnosť kníh a byliniek
Klienti strediska Doména spolu so svojimi terapeutkami a opatrovateľkami radi čítajú v rámci
denných aktivít v zariadení. Keď sa im naskytla
možnosť navštíviť žiarsky antikvariát Tuborgaha, kde si mohli popozerať množstvo zaujímavých kníh a niečo si z nich prečítať, radi ju využili.
Žiarsky antikvariát funguje iba niekoľko mesiacov,
no za tú dobu si stihol získať sympatie viacerých
Žiarčanov. Odteraz si však v nových priestoroch,
kde sídli spolu s bylinkárňou, môžete zakúpiť
nielen zaujímavé staršie či novšie knižné tituly, ale
aj bylinky, čaje a aj výrobky šikovných ľudí, ktorí
vyrábajú a tvoria zaujímavé hand – made vecičky.
Medzi takých patria aj klienti Domova dôchodcov
a domova sociálnych služieb v Žiari nad Hronom,
Strediska DSS Doména. „Sme veľmi radi, že naši klienti mohli nadviazať spoluprácu s antikvariátom a
s bylinkárňou,“ hovorí Anna Ivancová, inštruktorka
sociálnej rehabilitácie Domény a dodáva: „V rámci

inklúzie a prepojenia komunitnej spoločnosti je
vynikajúce, ak máme možnosť ísť do inštitúcií, organizácií či obchodov a spoločenských zariadení,
ktoré navštevujú aj zdraví ľudia. Pretože aj naši
klienti sú presne takí istí ako všetci ostatní, akurát
majú špecifické potreby.“ Po nadviazaní spolupráce tak aj klienti žiarskeho sociálneho zariadenia
môžu kedykoľvek prísť do antikvariátu a požičať
alebo zakúpiť si nejaké pekné knihy, ktorých by bola
škoda, keby iba tak ležali.

Hand – made vecičky
prezentujú aj v antikvariáte
Okrem kníh klientov Domény zaujali aj zaujímavé hand – made výrobky šikovných remeselníkov z mesta a okolia. Mladí ľudia so zdravotným
znevýhodnením v Doméne tiež vytvárajú zaujímavé
a originálne veci. „Ako ukážku a poďakovanie Miroslavovi Filusovi, majiteľovi antikvariátu, ktorý ich do
svojich priestorov pozval, mu pripravili a darovali
záložky do kníh, ktoré môže on ďalej darovať svojim
zákazníkom. Majiteľ antikvariátu, v rámci budovania otvorenej – inkluzívnej komunitnej spoločnosti,
ponúkol našim klientom možnosť prezentovať
v priestoroch obchodu ich práce, ktoré dokážu
vytvárať v rámci pracovnej terapie a sociálnej rehabilitácie. Aj takto môže aj široká verejnosť možnosť
uvidieť ich zručnosť, šikovnosť a tvorivosť,“ dodáva
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Anna Ivancová.
„Už keď som chcel otvoriť antikvariát v našom
meste, tak som mal myšlienku, že by som ponúkol
priestor ľuďom, ktorí vyrábajú rôzne veci a ktorí sa
chcú odprezentovať. A ľudia, ktorých takéto vecičky
zaujímajú, si ich u nás môžu zaobstarať,“ povedal
počas návštevy z Domény Miroslav Filus.
S klientmi sociálneho zariadenia už niekoľko rokov
pravidelne spolupracuje aj Natália Novotná, ktorá sa
niekoľko rokov venuje bylinkám. „Klienti Domény
sú moji kamaráti, s ktorými už dlhé roky spolupracujem v rámci dramatoterapie. Som rada, že sa
prišli pozrieť na bylinkáreň a antikvariát. V rámci ich
rozširovania obzorov a informácií je veľmi dôležité,
aby videli, že aj takto sa dá fungovať a že príroda
dáva veľké možnosti a že informácie sa dajú získavať
aj zo starších knižiek,“ dodáva na záver Natália Novotná.
(li)
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Súkromná obchodná akadémia v projekte ACES
najlepších štyridsaťštyri, ktoré boli finančne podporené. Medzi nimi bol aj náš projekt.

Prvé stretnutie: Bukurešť

ACES – Akadémia stredoeurópskych škôl,
ktorá združuje a finančne podporuje projekty
stredoeurópskych škôl, aj tento rok vyhlásila
projekt. Cieľom projektu bolo nájdenie partnerskej školy z iného štátu a následné vypracovanie
projektu na tému I and the others: Discovering
diversity around and within me (Ja a ostatní: Objavovanie diverzity okolo mňa).
Súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom si ako partnerskú školu vybrala Obchodnú akadémiu a Vyššiu odbornú školu v Přibrame z Českej
republiky. Keďže témou projektu je objavovanie
odlišnosti medzi ľuďmi, školy spolu vypracovali
projekt na tému Are We the Same or Different after
Twenty Years of Independence? (Sme rovnakí alebo
odlišní po dvadsiatich rokoch samostatnosti?).
Z dvestodvadsať projektov bolo vybraných

Prvé stretnutie projektov sa konalo od 30. septembra do 4. októbra v Bukurešti. Každú školu reprezentoval jeden učiteľ a jeden žiak. U nás to boli pedagóg
Alexander Frič a Lukáš Oslanec, žiak II. A triedy.
Úlohou tohto stretnutia bolo zoznámenie sa
partnerov a objavovanie odlišnosti medzi ľuďmi.
Celý týždeň sa niesol pod slovíčkom DIVERSITY
(odlišnosť). Všetky absolvované aktivity, workshopy
a skúsenosti budú použité, či už pri vypracovávaní
projektu, ale aj ďalej pri vyučovaní v Súkromnej obchodnej akadémii.
Stretnutie v Bukurešti bol ešte len začiatok projektu. Hlavným bodom je návšteva niektorých žiakov
školy v Českej republike, ktorá je naplánovaná na
november tohto roka. A naopak, vo februári navštívi
školu a Žiar nad Hronom skupina žiakov zo susedných Čiech. Počas návštev budú žiaci objavovať
odlišnosť medzi Slovenskom a Českom a zisťovať, či
sme odlišní, alebo stále rovnakí.
Projekt je pre žiarsku školu, a hlavne jej žiakov
veľkou príležitosťou pre nabodnutie nových vedomostí, spoznávanie nových ľudí a spoznávanie nám
najbližšiemu štátu – Českej republike.
Lukáš Oslanec

Stredoškolák
Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom
v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom
pozývajú žiakov a ich rodičov do Mestského
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom (Ul. SNP)
na 17. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl
pod názvom Stredoškolák – Servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníka
základných a špeciálnych základných škôl. Podujatie sa uskutoční 19. novembra v čase od 9.00 do
16.00 hod.
Príď a získaš:
•prehľad o možnostiach štúdia na stredných
školách v regióne,
•aktuálne informácie o otváraných študijných
a učebných odboroch,
•informácie o štúdiu priamo od študentov a
pedagogických zamestnancov jednotlivých stredných škôl,
•profesijné poradenstvo od odborných zamestnancov CPPPaP,

•možnosť vyskúšať si počítačový program, ktorý
ti pomôže v rozhodovaní a orientácii pri výbere štúdia na strednej škole.
Všetkým záujemcom, vrátane žiakov so
špecifickými poruchami učenia a ich rodičov,
poskytnú poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie odborní zamestnanci Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie.
Prioritným záujmom organizátorov podujatia
je poskytnúť aktuálne informácie nielen žiakom
a rodičom, ale aj ostatným pedagógom a širokej
verejnosti, umožniť im zorientovať sa v spleti ponúkaných študijných a učebných odborov
stredných škôl.
Súčasťou podujatia bude Burza informácií o trhu
práce určená študentom SŠ, ktorú zabezpečuje
ÚPSVaR Banská Štiavnica.
CPPPaP v Žiari nad Hronom

Deviataci zo Základnej školy na Ul. M. R.
Štefánika mali už po druhýkrát možnosť stretnúť
sa s človekom, ktorý svoje životné spomienky
pretavil do knihy. O svojom pozoruhodnom
živote im prišla porozprávať generálova dcéra,
Nelli Veselá.
Nelli Veselá svoje čriepky spomienok
z koncentračného tábora v Nemecku poskladala
do knihy Generálove deti. Hodina a pol sugestívneho rozprávania o tragickom detstve malej
Nelli a jej rodiny nenechali nikoho ľahostajným.
Deviataci so záujmom a v absolútnom tichu
počúvali pre všetkých otrasné zážitky, ktoré stále

dokážu pohnúť každým súdnym človekom. Za
všetko hovorí vyznanie Petra Riška, žiaka 9. B
triedy: „Keď nám triedna oznámila, že budeme mať
besedu s človekom, ktorý prežil koncentračný tábor
a dokonca o tom napísal knihu, mal som zmiešané
pocity. Popravde som nevedel, ako sa mám k takémuto človeku správať, ba čo viac, nevedel som si
ho ani predstaviť. Ale keď Nelli Veselá ráno prišla,
moje zmiešané pocity pominuli. Uvidel som pred
sebou sympatickú dámu, ktorej vzhľad vôbec nezodpovedal tomu, že má osemdesiat rokov. Jej
výklad bol taký pôsobivý, že človek by ju nedokázal
nepočúvať ani keby chcel. Najskôr nám rozprávala

Stretnutie s človekom
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Darček pre seniorov
Vo štvrtok 24. októbra
v dopoludňajších hodinách
sa kaderníčky zo Strednej odbornej školy obchodu
a služieb pod vedením
majsterky odborného výcviku vybrali do neďalekého
Domova
dôchodcov.
K žiarskym seniorom chodievajú pravidelne, aby
im poskytli rôzne kadernícke a holičské služby.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si ale žiačky tentoraz nenárokovali žiadnu odmenu, rozhodli sa totiž
takýmto spôsobom obdarovať našich najstarších
obyvateľov.
(pk)

Z pera čitateľa

Spomienka na sviatok zosnulých
Ani sme sa nestačili spamätať z letných horúčav
a už máme jeseň, ktorá nám pripomína zber úrody. Opadávanie lístia zo stromov, chladné rána,
slniečko málo hreje. A tak pomaly prišiel aj sviatok
zosnulých a sviatok všetkých svätých.
Ľudia v tomto období častejšie chodia na cintorín obriadiť hroby svojich najbližších. Ozdobiť
čečinou, položiť kyticu kvetov chryzantém, zapáliť
sviecu a v tichej piete sa pomodliť za spásu ich
duší. I ja aj s rodinou sme boli na cintoríne zaniesť
kvety. Stretli sme tam staršiu pani, ktorá s veľkou
námahou kráčala cintorínom. Po pár metroch zastala, aby sa trochu nadýchla. Nikto z okoloidúcich
si ju nevšímal, nikto nevidel, že nevládze kráčať,
každý sa niekam ponáhľal. Oslovili sme ju, že jej
pomôžeme odniesť kyticu kvetov a tašku, v ktorej
mala sviečky. V ruke mala paličku, ktorou sa pri
chôdzi podopierala. Pomaly, mlčky sme s ňou
kráčali k hrobu jej manžela, ktorému zákerná
choroba ukončila pozemský život. Keď sme prišli
k hrobu, kvety vložila do vázy, zapálila sviečky
a sadla si na okraj hrobu. Keď sme sa jej spýtali,
či žije sama, vtedy sa jej do očí natisli slzy a rozplakala sa. Po smrti manžela deti odišli za prácou
do Anglicka a prídu len na Vianoce a po novom
roku znovu odídu. Pozerala sa na náhrobnú tabuľu
s takou láskou, snáď už naposledy. Pretože ako
roky pribúdajú, sila ubúda a aj ona úplne zoslabla.
Pozdvihla oči k nebesiam, jej pery šepkali slová:
„Bože môj, môj život patrí tebe. Nenechaj ma tu
ešte dlho čakať a povolaj ma k sebe.“ Jej útechou
bola modlitba a svätý ruženec. Potom sme odišli
na naše hroby a sľúbili sme jej, že ju odvezieme
domov. Keď sme od nej odchádzali, znovu sa rozplakala s vďakou, že dobrí ľudia ešte žijú, sme sa
videli možno naposledy.
Viktor Obertáš

fakty o 2. svetovej vojne, potom o otcovi, matke,
bratovi a o strastiplnej ceste do Minska a nakoniec
do koncentračného tábora. Sem – tam povedala aj nejaké vtipné veci, čo celé jej rozprávanie
ozvláštnilo. Nepochybne mala táto pozoruhodná
žena ťažký a krutý život, no aj napriek tomu sa
dokázala vypracovať na skutočne pôsobivé miesto v tomto svete a získať rôzne ocenenia za svoju
pedagogickú prácu a za celý život, čo si podľa mňa
jednoznačne zaslúži a ako pedagóga i človeka ju
obdivujem. Prinútila ma prehodnotiť svoj pohľad
na svet a život.“ Poďakovanie Nelli Veselej vyslovujú
všetci deviataci.
(r)
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Modlitbou za hriech si splnila svoj sen
Písanie ju fascinuje odvtedy, ako sa naučila skladať
slová a rozumieť ich významu. Sľúbila sama sebe,
že raz určite vydá vlastnú knihu. Sen sa jej splnil
a v týchto dňoch sa na pulty kníhkupectiev dostáva jej prvý román Modlitba za hriech. Zoznámte
sa so začínajúcou autorkou, Žiarčankou Kristínou
Falťanovou.
Kristína už na základnej škole písala slohové práce
nielen pre seba. A pokračovala v tom aj počas štúdia
na strednej škole. „Páčilo sa mi pozrieť sa na danú tému
z rôznych uhlov pohľadu a vždy ju chytiť za iný koniec.
Myslím, že učiteľka dodnes netuší, že autorom viacerých
prác som bola ja,“ spomína s úsmevom. S myšlienkou
napísať vlastný román sa pohrávala už dlhšie, nakoniec sa
jej to podarilo počas materskej dovolenky. V čase, kedy
ostatné mamy bojujú s každou minútou, ktorú by si ukradli pre seba. Kristína sa rozhodla venovať svoj voľný čas
svojim budúcim čitateľom. „Prvotnú myšlienku napísať
vlastnú knihu mi, pravdupovediac, asi vnukol môj ocino,
ktorý sa ma len tak mimochodom pri nedeľnej kávičke
opýtal, kedy napíšem knihu. Vtedy som mala asi 25 rokov.
Prsty v tom má ale aj mamina. Bola som asi tretiačka na
základnej škole. Pri pozeraní na tabuľu som nosila okuliare. Spolužiak sa mi vtedy vysmieval, že som ako Krista
Bendová. Keď som sa doma s plačom vyžalovala mamine,
povzbudila ma so slovami, že spolužiak mi vlastne lichotil.
Nie každý totiž môže byť spisovateľom,“ vracia sa do minulosti Kristína, ktorá zároveň prezrádza, čo bolo prvotným spúšťačom toho, že sa rozhodla pracovať na svojej
knižnej prvotine: „Moja povaha a zásadovosť. Ak raz niečo
poviem, urobím všetko preto, aby som svoj sľub aj splnila.
Svoje okolie som úspešne presviedčala, že prvú knihu
napíšem na materskej dovolenke, keď budem mať čas
a čistú myseľ. Ani jedno, ani druhé som síce nemala, no
popri pracovných povinnostiach a starostlivosti o syna
som si svoju túžbu a záväzok splnila.“

Kniha pomôže mužom pochopiť ženy
Hlavnou cieľovou skupinou pri písaní románu Modlitba
za hriech boli ženy. Podvedené, rozvedené alebo aj také,
ktoré sa možno nachádzajú kdesi na rázcestí a nevedia
čo ďalej. „Taktiež som písala pre ženy, ktoré sklamanie
z lásky prežívajú, alebo jeho trpkosť už na vlastnej koži
kedysi v minulosti pocítili. No keď sa nad tým teraz tak
zamýšľam, možno by nebolo na škodu, keby si knihu
prečítali aj muži. Svoje bývalé, súčasné alebo budúce
polovičky by v konaní a prežívaní istých pocitov ľahšie
pochopili,“ nenápadne pozýva Kristína k čítaniu mužské
pokolenie, ktorá na knihe pracovala približne osem mesiacov. „Od prvého klepnutia na čistú stranu do obdobia,

Kristína so svojimi mužmi

kedy som prvýkrát rukopis poslala do vydavateľstva,
ubehlo asi 8 mesiacov. Boli však dni a týždne, kedy som
si súbor so svojou knihou ani neotvorila. Nebol na to čas,
boli dôležitejšie povinnosti. Posledné kapitoly som však
písala bleskurýchle. Každá mi trvala asi jeden deň. Keby
som to mala prepočítať na hodiny, reálne som sa písaniu
knihy venovala asi 200 hodín. V hlave som ju však mala
stále,“ priznáva.

Keďže v knihe skladala mozaiku skutočných príbehov,
veľmi s fantáziou neulietavala. Pôvodne však chcela
napísať akúsi „Bibliu“ pre rozvedené a podvedené ženy.
Návod, ako sa z ťažkého obdobia čo najskôr dostať. „Pri
písaní ma to však ťahalo vždy iným smerom, tak som sa
nechala unášať. Vznikol z toho, verím, že krásny, i keď
reálne bolestný príbeh nevery, bolesti, sklamania, ale aj
lásky, priateľstva, nových šancí a splnených snov. Nad
ničím som pridlho nerozmýšľala. Čo sa mien hlavných
postáv týka nejaká vyššia moc mi ich vnukla behom
sekundy. Každé z nich má pre mňa istú skrytú symboliku.
Záver knihy som vedela od začiatku, respektíve som vedela, k čomu dej bude smerovať. Ten kto si knihu prečíta
pochopí, že inak to jednoducho byť nemohlo.“

Písanie jej pripomenulo vlastné bolestné
spomienky
Každý autor má pri písaní obľúbený rituál či obľúbenú
časť dňa, kedy sa mu najlepšie darí tvoriť príbehy. V prípade Kristíny, ktorá sa musela počas písania venovať aj
malému synovi, sa však o obľúbenej časti dňa, kedy by
si sadla za klávesnicu, nedá hovoriť. „Viem, že sú umelci,
ktorým to najlepšie píše v noci. Ja zásadne píšem vtedy,
keď mám čas. Keď som sama doma, alebo sme u rodičov
a o nášho drobca sa má kto postarať. Vtedy nemusím
riešiť obed, pranie, upratovanie ani žehlenie. Čo sa však
knihy Modlitba za hriech týka, tú som písala hádam
v každej hodine dňa. Niekedy v noci medzi synovým
papaním, no aj dopoludnia, keď spinkal. Nadránom, keď
som zas nemohla spať ja, aj popoludní, keď bol na prechádzke vonku,“ hovorí mladá autorka a prízvukuje, že
k písaniu si, aspoň na pár minút, sadala aj večer, keď mali
syn s ocinom „chlapskú“ chvíľku a pozerali rozprávky.
Pri písaní bolo pre Kristínu najťažšie zosúladiť celú
domácnosť a všetku starostlivosť okolo nej. Synovi sa
chcela venovať na sto percent, ale zároveň nemohla
zanedbať domácnosť a nechcela stagnovať ani s písaním.
Niekedy napísala 20 strán za osem hodín, inokedy jej jedna kapitola trvala týždeň. „Knihu som písala s radosťou.
Bol to pre mňa relax a únik. I keď občas do mimoriadne
bolestivých spomienok,“ načrtne na chvíľu do minulosti.

obávam sa, že len túžba mu nestačí. Častokrát musí
ísť až za hranicu svojich možností. Dať bokom únavu
a vyčerpanie zo všedných povinností. Čo chcem napísať
dnes, neodkladať na zajtra. Zajtra možno písanie prekazí
niečo iné. Príbeh sa sám nenapíše. Treba si sadnúť nad
klávesnicu a začať. Myslím, že ten, kto nechce knihu
napísať, naozaj ju napísať nedokáže.“

Ak je spisovateľ usilovný,
aj písaním sa dá uživiť
Mnoho spisovateľov si svoju kariéru vybudovalo na
jednom hlavnom hrdinovi či hrdinoch, ktorí neskôr vystupujú v každom ich románe. Bude hlavná hrdinka Modlitby za hriech, tridsiatnička Zoe, vystupovať aj v ďalších
Kristíniných príbehoch? „Nie, Zoe si v ďalšej knihe neviem predstaviť. Rovnako ako Modlitba za hriech bola
napísaná pre ňu, ona bola stvorená len a len pre túto
knihu. Navyše, ďalšia kniha bude odlišná. Opäť v nej síce
bude láska, nevera a nové začiatky, no ich posolstvom
bude v tomto prípade poznanie,“ vysvetľuje Kristína,
a zároveň čo-to prezrádza z pripravovaného románu: „Dej
sa bude odohrávať v dvoch líniách. V súčasnosti a tiež
v období 2. svetovej vojny. Priateľova starká je výborná
rozprávačka a nádherná bytosť. Keď som príbeh jej osudu
počula prvýkrát, zlomil mi srdce. Je krutý, dojemný, no
napriek tomu nádherný. Časť z neho určite použijem vo
svojej druhej knihe.“
Živiť sa iba písaním je na našom malom Slovensku
veľmi neistým zdrojom obživy. Slováci málo čítajú, málo si
kupujú knihy. Nájdu sa však aj takí autori, ktorí sa venujú
už iba písaniu. Bude to aj prípad našej mladej autorky?
„To, či sa dá uživiť písaním, záleží od finančných nárokov,
životného štandardu spisovateľa a tiež počtu predaných
kníh. Domnievam sa, že v zahraničí je to jednoduchšie.
Ja však pevne verím, že sa to dá aj u nás. Mám to totiž
v pláne. No a koľko by tých kníh asi malo byť? Neviem,
záleží od percent z predaja a potom od počtu predaných
kusov. Keby bola každá kniha bestseller, tak pri troch štyroch knihách ročne by som sa mala naozaj dobre,“
hovorí s úsmevom Kristína.

V písaní bude pokračovať

Knihu pokrstia
Haydu, Vitteková a Hurajová

Hoci Kristína iba nedávno dokončila svoj prvý román
a odovzdala rukopis vydavateľstvu, už teraz vie, že
v písaní chce a bude pokračovať. „Áno, písania sa vzdať
nechcem. Je súčasťou mojej podstaty. Námet na knihu už
mám, avšak môj kalendár povinností je do konca tohto
roka poriadne plný. S písaním ďalšej knihy by som teda
chcela začať už v januári. Jej dej však tkám v hlave už teraz. Nosím si ho večer do postele. Dala som si cieľ napísať
ju do polroka.“
Keďže už vie, o čom bude ďalšia kniha, zaujímalo nás,
čo sama rada číta a či ju nejako ovplyvňujú iní autori. „To,
čo čítam sa u mňa mení v závislosti od toho, čím žijem.
Takže teraz čítam hlavne o zdravom spánku, výžive, ale
aj očkovaní detí. Mám ale rada tvorbu Nicholasa Sparksa,
Roberta Jamesa Wallera, Joy Fieldingovú, cestopisy Borisa
Filana, no a jednoznačne tvorbu Jozefa Banáša. Mám
rada knihy, ktoré človeka prinútia na okamih zastaviť
a zamyslieť sa. Tiež také, ktoré zanechajú dojem. Nemám
rada, keď kniha skončí inak, ako by som si priala.“
Začínajúci autori sa určite zhodnú v tom, že rovnako
ťažké ako napísať román je nájsť vydavateľstvo, ktoré
niekomu neznámemu knihu vôbec vydá. Písanie sa preto
neskôr v porovnaní s tým zdá tou ľahšou cestou. Kristíne
sa však s vydavateľstvom podarilo dohodnúť pomerne
rýchlo. Vymenili si medzi sebou iba tri e-maily. „Pre mňa
bolo najťažšie čakanie na reakciu odborníkov, teda
vydavateľstva. Písalo sa mi dobre a ľahko. Mám dobré
a veľmi ústretové vydavateľstvo,“ hovorí mladá autorka
a pridáva radu nádejným spisovateľom: „Myslím, že je
to individuálne, avšak pokiaľ niekto chce napísať knihu,

Modlitba za hriech sa bude prvýkrát uvádzať do
života v Bratislave na Bibliotéke a koncom roka v rámci
Vianočných trhov aj v Žiari. V Bratislave budú stáť pri uvedení knihy do života verejnosti známe ženy – sudičkami
budú herečky Karin Haydu a Lucia Hurajová a speváčka
Patrícia Vitteková. Okrem Karin napísali recenzie na knihu
žiarskej autorke aj Martina Mečiarová a Lenka Šoóšová.
A prečo práve tieto sudičky? „Pretože presne vedia, čo je
to nevera, bolesť, ale aj sila a vnútorné odhodlanie vstať
a začať opäť milovať a dôverovať,“ vysvetľuje Kristína.
Modlitba za hriech sa už v týchto dňoch predáva v internetových kníhkupectvách a čo nevidieť by sa mala
dostať aj na pulty kamenných predajní. Predávať sa
bude aj v našom meste v oboch kníhkupectvách. Aj keď
konštruktívna kritika posúva človeka dopredu, zaujímalo
nás, či je Kristína pripravená aj na negatívnu kritiku na
rôznych anonymných fórach. „Iste, som si vedomá, že
aj to príde, no nie som si istá, či sa na to dá dostatočne
pripraviť. Ja som dosť citlivá osoba, takže pevne verím,
že mi to veľmi neublíži a dokážem sa nad to povzniesť.“
Neprajníkom však odkazuje: „Osobne zastávam názor, že
keď niekto niekomu niečo nepraje, resp. mu závidí a praje
čosi zlé, je zrejme sám vo svojom živote veľmi nešťastný,
ubolený, frustrovaný a nenaplnený. Priala by som im teda
v prvom rade šťastie a spokojnosť.“ Postavy v románe
sú zčasti autobiografické. Nebojí sa autorka odozvy od
tých, ktorí sa v nich spoznajú? „Vôbec nie. Tí, ktorí sa tam
spoznajú ako kladné postavy sa pravdepodobne potešia,
no a tí druhí na seba asi radšej nebudú upozorňovať,“
dodáva na záver začínajúca autorka.
(li)
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•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.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Tak píšem ja

Vyhodnotenie literárnej súťaže s celoslovenskou účasťou. Dňa 9. novembra o 9.00 hod. v POS.
•Svet súladu
Klub Harmónia pri Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom
a BBSK Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom pre vás pripravuje
festival plný zdravia. Čaká vás viac ako 20 prednášok zameraných na zdravý
životný štýl a duchovný rozvoj. Ponúkneme vám rôzne návody a receptúry,
ktoré sú alternatívou k zaužívaným formám liečby.
V predajnej a prezentačnej časti vám vo svojich stánkoch predstavia predajcovia výživové doplnky, liečivé bylinky, tinktúry, čaje, prírodné šperky,
liečivé kamene, meditačné pomôcky, voňavé sviečky, kadidlá a mnoho iného. V ponuke festivalu je aj poradenstvo, prístrojová diagnostika a „Predaj
z garáže“ – malá burza najrozličnejších drobností pre potešenie spolu s ezoterickou literatúrou.
Tešíme sa na vás 15. a 16. novembra v priestoroch Pohronského osvetového strediska. V piatok začíname o 12.00 hod. a v sobotu od 10.00 hod. Bližšie
informácie a program nájdete na stránkach www.osvetaziar.sk a www.facebook.com/osvetaziar, príp. t. č.: 045/678 13 08.
Diana Martinčeková
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•Predám chladničku Calex 175. T: 045/672 65 95

4/22

www.geodesy-service.sk

•Predám kuchynský stôl a bielu skriňu s nadstavcom. T: 045/672 65 95
5/22

•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
7/22
•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
8/22

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 9/22

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 krásnu 20-ročnú palmu. Cena: 30 €. T: 045/67 90 693 – volať
po 16.00 hod.
14/22

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 2/22
•Predám alebo prenajmem obchodné priestory, 175 m2. T: 0915 233
347 - volať po – pia
3/22
•Predám záhradu s výmerou 549 m2, so záhradnou chatkou, v Lutile,
pri Lutilskom potoku (pod bývalou základnou školou). Cena dohodou.
T: 0944 291 627
6/22
•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
12/22
•Predám väčší rodinný dom v Trnavej Hore. T: 0908 558 387

13/22

•Predám garáž za planetáriom. Cena: 5 500 €. T: 0905 721 353

15/22

•Predám 2-izbový byt v Žiari nad Hronom na Ulici M.R.Štefánika s
výmerou 50m2 na 8. poschodí s balkónom a s pekným výhľadom na
mesto. Byt je čiastočne prerobený, má plávajúce podlahy, stierky v celom byte, na chodbe dlažba, jadro murované čiastočne, nové radiátory,
dvere. Dom je zateplený, okná plastové, nový výťah. V kuchyni môže po
dohode ostať kuchynská linka, príp. sporák. Treba vidieť. Cena dohodou.
T: 0903 537 039
17/22
•Predám slnečný a rovinatý pozemok v obci Lovča. Rozloha pozemku
760 m2. V dosahu plyn, elektrina, kanalizácia. Viac informácií na t. č.:
+421 911 560 588
19/22
•Predám starší dvojpodlažný rodinný dom v Hornej Vsi. Dom je po
čiastočnej rekonštrukcii. Po dokončení by z neho bola pekná chalupa v
krásnej lokalite. Viac info na t.č.: +421 911 560 588
20/22
•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom na sídlisku Etapa, na 4.
poschodí s výťahom. Byt je v pôvodnom stave. Cena dohodou. T: 0948
042 750
23/22
•Predám 2-izbový byt v ZH, prízemie, slušný vchod. Cena dohodou.
T: 045/671 60 54
24/22
•Predám veľký 1-izbový byt, 41 m2, pekne-moderne-vkusne prerobený. Vstavané skrine, komplet kúpeľňa, kuchyňa, chodba, znížený
strop. Sídlisko Etapa, Ul. Novomeského, 1. poschodie, vyvýšené. Cena
dohodou. T: 0915 281 235
25/22
•Predám 1-izbový tehlový byt na námestí. V byte sú nové elektrické
rozvody, znížené stropy, plávajúce podlahy, v chodbe, v kúpelni a WC
dlažba, nová kuchynská linka, plastové okná. K bytu patrí aj pivnica.
Cena 23 500 €, príp. dohodou. T: 0908 913 186
26/22
•Predám veľký dvojizbový byt v Žiari nad Hronom s tromi loggiami s
výmerou 63 m2 nachádzajúci sa na 8.p., orientácia JV, byt má pôvodné
jadro, vymenené plastové okná, plávajúce podlahy, okolo linky dlažba,
na chodbe je murovaná komora. V BD je výťah, BD je zateplený, byt je
slnečný. T: +421 917 816 429
27/22
•Predám garáž za Hviezdoslavovou ul. v ZH, 17 m2, elektrina. Cena
dohodou. T: 0949 210 129
32/22
•Predám 1-izbový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, Ul. Tajovského. Byt má 37 m2, na prvom poschodí zo štyroch, s výťahom.
Mesačné platby na jednu osobu: 65 €. Byt má nové stierky, plávajúcu
podlahu, linku, plastové okná, jadro je pôvodné. Výhľad je smerom na
lúku. Cena: 17 500 €. T: 0907 529 325
33/22

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P216/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, kompletná
rekonštrukcia. Nová cena: 28.500
EUR, (pôvodná cena 29.000 EUR), výmera: 36 m2
P197/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný
stav - zachovalý. Nová cena: 22.500
EUR, (pôvodná cena 26.500 EUR), výmera: 49 m2
P210/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom
v Žiari nad Hronom, Ul. Hutníkov,
kompletná rekonštrukcia. Cena:
30.500 EUR, výmera 56 m2
P195/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa, pôvodný stav.
Cena: 24.500 EUR, výmera 60 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
P228/2013:
2,5-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, kompletná
rekonštrukcia. Cena: 36.000 EUR, výmera: 63 m2
P239/2013:
3-izbový tehlový byt v K r e m n
i c i, centrum mesta, kompletná
rekonštrukcia. Cena: 54.900 EUR,
výmera: 64 m2
P235/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ulica Hviezdoslavova, pôvodný stav - zachovalý.
Cena: 35.000 EUR, výmera: 63 m2
P042/2011:
3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari
nad Hronom, Ul. Dr. Janského, nadštandardná rekonštrukcia, vrátane
zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR,
(pôvodná cena 103.000 EUR), výmera: 100 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
DOMY:
P179/2013:
RD v Žiari nad Hronom, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 157.000 EUR,
(pôvodná cena 178.000 EUR), výmera
pozemku: 823 m2
P116/2012:
RD v Starej Kremničke, pôvodný stav.
Nová cena: 17.500 EUR, (pôvodná
cena 37.500 EUR), zastavaná plocha:
156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
P182/2013:
RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 203.000 EUR, zastavaná plocha: 1.402 m2, výmera
pozemku: 2.835 m2
P237/2013:
RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín,
pôvodný stav. Cena: 29.990 EUR,
zastavaná plochy: 111 m2, výmera
pozemku: 1922 m2
P238/2013:
RD - dvojgeneračný v Hliníku nad
Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 88.000 EUR, zastavaná
plochy: 326 m2, výmera pozemku:
947 m2
P240/2013:
RD v Lutile, pôvodný stav. Cena:
36.000 EUR, zastavaná plochy:
120m2, výmera pozemku: 612 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
P010/2011:
Stavebný pozemok v Lutile (časť
„pod horou“), určený na stavbu RD,
siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR,
výmera: 784 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
P126/2012:
Stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. SNP), určený na priemyselnú výrobu, siete na a pri pozemku.
Nová cena: 81.000 EUR, (pôvodná
cena: 100.000 EUR), výmera 3.116 m2
OSTATNÉ:
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
P236/2013:
Obchodný priestor – cukráreň
a cukrárenská výroba v Žiari nad
Hronom, Svätokrížske námestie,
Cena 253.000 EUR

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
jíma sa nezariadený, v prípade potreby je možné ho čiastočne zariadiť.
Cena 320 €/mesiac aj s energiami. T: 0905 968 581
18/22

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA

•Dám do prenájmu nezariadený 2-izbový byt na Etape, v slušnom vchode. Cena s energiami: 275 €. T: 0902 521 134, 045/672 56 91
10/22

•Dám do dlhodobého prenájmu veľmi pekný a tichý 3-izbový tehlový
byt v centre mesta, byt je po kompletnej rekonštrukcii, 3. posch. , 72 m2.
Cena: 370 €/mesačne. T: 0903 750 063
21/22

•Vymením 2-izbový byt (neprerobený) za domček so záhradkou (aj
starší, ale zachovalý). T: 0911 853 478, 0914 137 276
30/22

•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový zariadený byt v ZH. T: 0948
014 848
11/22

•Dám do prenájmu 2-izbový byt, prerobený, ZH. Cena dohodou. T:
0949 892 457
22/22

ZAMESTNANIE

•Dlhodobo prenajmeme pekný priestranný 2- izbový byt na Etape,
Svitavská ulica. T: 0949 608 579
16/22

•Prenajmem 1-izbový byt v centre ZH. Cena: 240 € vrátane energií.
T: 0904 194 355
28/22

•Súrne hľadám prácu (aj na doma), napr. upratovanie. T: 0914 137 276

•Prenajmem 2 - izbový tehlový byt s veľkou terasou 17,5 m2 v užšom
centre mesta. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii, má nové plastové okná
so žalúziami. Izby sú nepriechodné. Kúpeľňa a WC sú oddelené, sú v
pôvodnom stave, ale zachovalé. K bytu patria 2 menšie pivnice. Prena-

•Dám výhradne do dlhodobého prenájmu prerobený 2,5-izbový byt,
2 balkóny. Byt sa nachádza na 1. poschodí z troch, vedľa 2.ZŠ, slušný
vchod. Nájom vrátane energií: 2 osoby/260 €, 3 osoby/290 €. T: 0905
577 327
31/22

•Hľadám si brigádu popri práci a cez víkend v okolí Žiaru nad Hronom.
Mám 12-ročnú prax na vysokozdvižnom vozíku a mám žeriavnický preukaz. Okrem toho ovládam prácu s motorovou pílou, práce okolo domu,
maľovanie, stierkovanie... T: 0949 389 349
34/22

•Prenajmem izbu v dvojizbovom byte. Cena: 125 € vrátane energií. T:
+420 737 060 658
1/22
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
SPOMIENKAtkov
Ako tíško žila, tak tíško odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 9. novembra si pripomenieme 4. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustila naša mamička

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym, priateľom a susedom,
ktorí sa dňa 19. októbra 2013 prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a starkým
Dr. Ing. Ladislavom Bartošíkom,
ktorý nás navždy opustil vo veku 89 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIE
Odišiel dobrý človek,
každý ho mal rád,
odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.
Dňa 2. augusta 2013 nás po ťažkej
chorobe navždy opustil náš drahý manžel, otec a
starý otec
Augustín Brančík
vo veku nedožitých 79 rokov.
Úprimne ďakujeme mojej rodine, susedom, priateľom a známym, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť, ako
i za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Touto cestou chcem zároveň poďakovať Internému oddeleniu žiarskej nemocnice, lekárom i sestričkám, za ich príkladnú staroslivosť.
Smútiaca rodina.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

5.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
6.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
7.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
8.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
9.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
10.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
11.11. 20.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
12.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
13.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
14.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
15.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
16.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
17.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus,
18.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
19.11. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
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.
POHOTOVOSTNÉ
STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

9.11. MUDr. Jozef Straňák, Ul. Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
10.11. Dentino, MUDr. Kukolíková, A. Kmeťa 11,
Žiar nad Hronom (673 39 99)
16.11 MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
17.11. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar nad
Hronom (672 21 23)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

a babka
Mária Gáborová.
S láskou spomínajú dcéra Iveta a syn Ľubomír
s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Len kytičku kvetov ti na hrob
môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.
Dňa 1. novembra sme si pripomenuli 5. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný
Ladislav Simonides.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 15. novembra uplynú 2 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša mama
Irenka Hornáková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú syn a dcéry s rodinami.
SPOMIENKAtkov
V mesiaci september sme si s láskou a úctou pripomenuli výročie smrti našich rodičov a brata.

Dňa 4. septembra rodičia Dňa 20. septembra
– 26. výročie
uplynulo 5 rokov
Alojz Gocník
od smrti nášho brata
a 9. výročie
Alojza Gocníka.
Anna Gocníková
Spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Smútiaca rodina.

Gotická pivnica
na Štefánikovom námestí v Kremnici
vás srdečne pozýva

na živý koncert

Ega

ktorý sa uskutoční

dňa 15. novembra o 22.00 hod.
Predpredaj vstupeniek je v Live Caffé v Priore v Žiari
nad Hronom a v Gotickej pivnici v piatok a v sobotu.

noviny.ziar.sk
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SPOMIENKAtkov
Kto v srdci žije, neumiera...
Dňa 1. novembra sme si pripomenuli 6. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
otec
Ján Putiš.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S láskou spomína dcéra Anna s rodinou.
SPOMIENKAtkov
Dňa 5. novembra si pripomíname 1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Červenák.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka, synovia, nevesta a vnuk.
SPOMIENKAtkov
Dni plynú ako tichej rieky prúd...
len smútok v srdci zostáva a nedá
zabudnúť.
Dňa 5. novembra si pripomíname
5 rokov od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša dobrá
mama, starká a prastarká
Helena Beňušová.
Za tichú spomienku ďakuje dcéra Alžbeta s rodinou, vnuci, vnučka a pravnúčatá.
SPOMIENKAtkov
Dňa 3. novembra si pripomíname
3. výročie od chvíle, keď nás náhle
opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Štefan Fiflík.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Spomienky v našich srdciach
stále ostávajú...
Dňa 24. októbra uplynuli dva
roky od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša manželka,
mama a stará mama
Helena Džuganová.
Spomínajú manžel, syn, dcéra s rodinou a sestry
s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Dňa 22. októbra uplynulo 14 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustila manželka, matka, stará
matka a sestra
Mária Rakovská,
rod. Adamcová.
Ďakujeme všetkým, ktorí si na ňu spomenú spolu
s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
V týchto dňoch si pripomíname 10. výročie úmrtia
Ladislava Molnára,
ktorý nás opustil 16. novembra vo veku 65 rokov.
Ďakujeme aj tým, ktorí si na neho spomenuli.
Spomínajú manželka a syn.

12

POLITICKÁ INZERCIA
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ŠPORT
FUTBAL - PRÍPRAVKY U11

V Podbrezovej
vysoké víťazstvo
LP SsFZ 6. kolo: ŽP ŠPORT Podbrezová – FK Pohronie 7:52 (2:26, 5:26)
Góly: Rosenberg (14), Tatár (11), Urgela (9), Rajčan (6), Sučák
(3), Skučka (3), Ščepko (3),T. Kukučka (2), Šuster.
Zostava: Žember, Krištof – Pivarči, R. Beňo, Urgela, Bohuš,
Ščepko,T. Kukučka,Tatár, Skučka, Sučák, Rosenberg.
Za prípravku U10 proti súperovi z Podbrezovej nastúpili
aj hráči (roč. 2004): Hric, Krčmár, Boška, Adrián Kukučka, Bohuš, Olajec.
Na výhre mladšej kategórie 18:9 sa podieľali 16 strelenými gólmi: Boška (5), Olajec (4), A. Kukučka (3), Bohuš (2), Hric,
Krčmár.
Futbalisti prípravky U11 odohrali ďalší zápas LP, ktorý bol jednoznačnou záležitosťou našej prípravky. Napriek vysokému víťazstvu nie som spokojný hlavne s partiou (Krištof, Pivarči, Beňo,
Urgela, Rajčan,Tatár), ktorá nepodala dobrý výkon najmä v defenzívnej činnosti a dostala 5 lacných gólov. Okrem toho nám v
niektorých fázach hry chýbal väčší pohyb a konštruktívna rozohrávka od brankára a obrancov. Na druhom ihrisku to chlapci
odohrali bez chyby, slušne kombinovali a zaslúžia si pochvalu.
Rastislav Urgela, tréner

U11 víťazne aj
v Banskej Bystrici

V ten istý deň za prípravku U10 proti súperovi z FK Jupie
BB nastúpili aj piati hráči (roč. 2004), ktorí patria do nášho tímu
U11: Hric, Krčmár, Boška, Adrián Kukučka a Olajec. Na vysokej
výhre mladšej kategórie 25:12 sa podieľali 16 strelenými gólmi:
Boška (5), Olajec (3), A. Kukučka (6), Hric, Krčmár. Na„svojom ihrisku“ zvíťazili oba polčasy vysoko 12:0 a 9:0. Spolu v súčte 21:0.
Odohrali výborný zápas bez jediného inkasovaného gólu, a to
sa ešte prestriedali v bráne (Boška, Olajec), keďže táto kategória
nemá svojho brankára. V poli ich doplnil Tomáško Vrška (roč.
nar. 2005), ktorý strelil 5 gólov. Všetkým patrí pochvala.
Rastislav Urgela, Radoslav Urgela,
Aurel Rosenberg – tréneri
zo zápasov 1. LMŽS s o rok staršími chlapcami a presvedčivo
zvíťazili 5:1. Priestor dostali všetci 13 hráči, ktorí vycestovali a aj
tí, ktorí niekedy hrávajú menší časový úsek ukázali, že sa tlačia
na hráčov zo základnej osi tohto tímu. Už v prvom polčase
proti súperovým chlapcom ročník 2003 za stavu 2:0 sme prestriedali, ale na našej kombinačnej hre to nebolo skoro badať.
Hráčov z Jupie sme nepustili do vyloženej šance a po väčšinu
polčasu sa len bránili na vlastnej polovici. V druhom polčase
s ročníkom narodenia 2002 to bolo obdobné a ľahko skončil
3:1 pre náš tím. Súper ani nevystrelil do priestoru brány a strelil
nám gól.Vlastne sme si ho dali sami po nedorozumení Martina
Šustera s naším brankárom Davidom, ktorý mu nezakričal, že
stojí za ním a hlavou loptu umiestnil za jeho chrbát. Stáva sa.
Škoda však, že sme nestrelili v oboch polčasoch viac gólov,
lebo príležitosti na to boli. Na tom musíme naďalej pracovať v
tréningovom procese.
Rastislav Urgela,
tréner

MZ (1. liga MŽS): FK Jupie Banská Bystrica U12 – FK Pohronie U11 (1:5 (0:2)
Góly: Rosenberg (2), Urgela, Rajčan, Pivarči.
Zostava: Žember, Krištof – Pivarči, T. Kukučka, Skučka, Sučák,
Ščepko, R. Beňo, Foltán, Urgela, Rosenberg, Rajčan, Šuster.
Konečný výsledok spolu s našou U12 bol 6:3 pre nás (U12
prehrala 1:2), hralo sa súbežne na 2 ihriskách v systéme 7 + 1,
dosiahnuté výsledky sa potom spolu zrátali.
V Banskej Bystrici (Podlaviciach) odohrali prípravky U11 ďalší

Víťazne s lídrom 1. ligy U12
MZ (1. liga MŽS): FK Pohronie U11 – MFK Ružomberok U12 2:0 (0:0)
Góly: Urgela,Tatár.
Zostava: Žember, Krištof – Pivarči, T. Kukučka, Skučka, Sučák,
Ščepko, R. Beňo, Urgela, Rosenberg, Rajčan, Šuster,Tatár.
Konečný výsledok spolu s našou U12 bol 3:7 pre Ružomberok (U12 prehrala vysoko 1:7), hralo sa súbežne na 2 ihriskách
v systéme 7 + 1, dosiahnuté výsledky sa potom spolu zrátali.
Naši chlapci odohrali zápas proti lídrovi súťaže a znovu ukázali, kde až siahajú schopnosti tohto skvelého tímu (stále len
prípravky).
S o rok staršími hráčmi boli v oboch polčasoch lepším tímom. V prvom síce nehrali ešte podľa našich predstáv (hrali
dosť individuálne), ale po „umývaní hláv“ v prestávke si dali
povedať a začali hrať nám vlastnú kombinačnú hru na veľa
prihrávok, s rýchlym prechodom do útoku a dobrým pressingom hneď po strate lopty. Výkon okorenili dvomi gólmi a viacerými peknými akciami, ktoré stroskotali až na výborne chytajúcich brankároch hostí z Ružomberka. Hra v druhom polčase
zniesla aj prísnejšie kritériá a prítomní fanúšikovia s rodičmi si
prišli na svoje. Chlapcov povzbudzovali a po zápase odmenili
zaslúženým potleskom.
Rastislav Urgela, tréner

Turnaj o pohár primátora mesta Nováky
KARATE
V sobotu 19. októbra sa Nováky stali dejiskomTurnaja
o pohár primátora mesta Nováky. Naši karatisti z MŠK
Žiar nad Hronom sa tejto súťaže pravidelne zúčastňujú,
nakoľko je vhodná aj pre začínajúcich pretekárov.Tento
ročník však oproti minulým nabral na kvalite a počte
pretekárov, a tak presadiť sa nováčikom bolo veľmi ťažké.
Súťažné družstvo žiarskych pretekárov pozostávalo predovšetkým z minuloročných prípravkárov, no turnaja sa zúčastnili aj niektorí naši najlepší pretekári. V úvodnej disciplíne
súborné cvičenia kata sa nováčikom veľmi nedarilo, nakoľko
prvý raz štartovali v kategórii aj so skúsenejšími pretekármi,
kde bol vidieť rozdiel v odtrénovaných rokoch. Z nováčikov
sa darilo Nele Mladenovič, ktorá sa prebojovala až do bojov
o medailu, no chýbajúce skúsenosti ju odsunuli na nepopulárne 4. miesto. Najúspešnejšou pretekárkou z radov nováčikov bola Natália Volfová, ktorá si veľmi pekným výkonom
v kategórii 5 – 7-ročných dievčat vybojovala bronzovú medailu.
Pekné výkony v disciplíne kata, no bez medailového
umiestnenia, podali aj naše skúsenejšie pretekárky Viktória
Pavlová a Ester Šišková, no obe nakoniec vypadli s finalistkami. Súťaž neumožňovala repasáž o tretie miesto, a tak sa
dievčatá do bojov o medailu už nevrátili.
Snáď najväčšiu radosť nám urobil náš najskúsenejší pretekár v tejto disciplíne, Šimon Sečkár, ktorý je úradujúcim majstrom Slovenska. Šimon nedal súperom najmenšiu šancu a
svoju kategóriu vyhral.
V starších vekových kategóriách skúsili šťastie aj naši

zápasníci, ktorí sa kata venujú len okrajovo, no oplatilo sa.
V kategórii 14 – 15-ročných si Michal Výrostko vybojoval
bronz a v ostaršenej kategórii 16 – 17-ročných striebro. Tu
bodoval aj náš ďalší pretekár Matúš Matuška, ktorý skončil
bronzový.
So štartom disciplíny športový zápas kumite, kde štartovali
aj naši skúsení pretekári, nám bolo jasné, že medailová zbierka sa rapídne rozrastie. V kategórii 8 – 9-ročných chlapcov sa
do finále prebojoval Adam Dolnický. Skúsenejšieho súpera
síce potrápil, ale nepodarilo sa mu vyhrať, a tak si z turnaja
odniesol striebro.

Žiarčania s medailovou
bilanciou na 2. mieste

V kategórii 10 – 11-ročných chlapcov do 35 kg predviedol
pekné zápasy Aris Nikolas Čela, ktorý nedal súperom šancu
a kategóriu vyhral. V tej istej vekovej kategórii, ale nad 35 kg,
sa do finále prebojoval Erik Sklenka.Tu však podľahol svojmu
súperovi a skončil strieborný. Erik nastúpil aj v kategórii 12 –
13-ročných do 45 kg, nakoľko súťaž dovoľovala ostaršenie.
V tejto kategórii za naše farby nastúpil aj Zdenko Vanka.
Obaja chalani sú medailistami z posledných majstrovstiev
republiky, a tak sme dúfali v žiarske finále. Chalani nesklamali,
keď porazili všetkých svojich súperov, aby sa mohli proti sebe
postaviť vo finále.Tu bol úspešnejší nakoniec Erik.
V mladších dorastenkách nastúpila Nina Jelžová. Jedna
z našich najúspešnejších pretekárok svojim súperkám nedala šancu ani raz zabodovať a všetky zápasy vrátane finále
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vyhrala na nulu. Nina nastúpila aj v kategórii starších dorasteniek, kde sa scenár opakoval, a tak si nakoniec z turnaja odniesla dve zlaté medaily. Poslednými štartujúcimi pretekármi
boli MichalVýrostko a Matúš Matuška v kategórii starších dorastencov. Chalani opäť predviedli na oko lahodiace zápasy,
až sa nakoniec stretli v ďalšom žiarskom finále. Tu nakoniec
zvíťazil oveľa skúsenejší Michal.
Medailová štatistika 6 zlatých, 5 strieborných a 3 bronzové
medaile pre náš klub znamenala v koncovom hodnotení
spomedzi 15 zúčastnených klubov pekné druhé miesto, a
tak sme si z turnaja okrem 14 medailí odniesli aj krásny pohár.
Menej skúsení pretekári, ktorí na súťaži ostali až do konca a
povzbudzovali svojich skúsenejších kolegov, mohli vidieť ich
skvelé výkony, čo im môže byť dobrou motiváciou do náročných tréningov.
Ľubomír Striežovský,
tréner Karate Klub MŠK Žiar nad Hronom
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Najmenší basketbalisti si s neskúseným súperom hravo poradili
BASKETBAL - MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLSTI MLADŠÍ MINIŽIACI

1. kolo: ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar nad Hronom 8:73 (2:39)
Strelci: Ziman 12, Ďurica 11, Baláž 9, Šonkoľ 9, Tončík 9,
Krnčoková 8, Dekýš 4, Sirotný 4, Bobok 3, Balogh 2, Holic 2,
hrali ešte Galko, R. Kosmeľ, M. Kosmeľ, Sivoková a Krahulec.
ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar nad Hronom
13:80 (6:43)
Strelci: Balogh 14, Ďurica 12, Tončík 10, Holic 9, Sirotný
8, Šonkoľ 8, Baláž 6, Bobok 4, Ziman 4, Kosmeľ M. 3, Krnčoková 2, hrali ešte R. Kosmeľ, Galko, Sivoková, Krahulec
a Dekýš.
V úvodnom dvojzápase Majstrovstiev stredoslovenskej
oblasti nastúpili najmenší žiarski basketbalisti proti súperovi, ktorý má toho natrénované a odohrané ešte málo. Tak
to aj na palubovke vyzeralo. Všetkých 16 hráčov dostalo
na ihrisku dostatočný priestor. Všetci si za predvedený výkon v obrane aj v útoku zaslúžia veľkú pochvalu. Hlavne
za nezištné prihrávky, keďže už v kategórii mini najmenšie

žiarske basketbalové nádeje pochopili, že oveľa cennejšie
ako dať kôš je voľnému spoluhráčovi naň prihrať.
Norbert Nagy, tréner

Na Liptove sa Žiarčanom darilo
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI

MBK Liptovský Mikuláš – BK MŠK Žiar nad Hronom
24:53 (11:14, 2:9, 6:16, 5:14)
Strelci: Horváth 21, Novák 10, Bača 8, Krajčovič 4, Kucej 4, Grochal 2, Kotlárik 2, Mihál 2.
MBK Liptovský Mikuláš – BK MŠK Žiar nad Hronom 27:76
(9:18, 6:16, 6:19, 6:13)
Strelci: Horváth 25, Bača 19, Krajčovič 8, Novák 6, Olajec 4, Kucej 4, Kotlárik 4, Mihál 4, Grochal 2.
V predohrávke kola vycestovali mladší žiaci Basketba-

lového klubu MŠK za súperom na Liptov, kde v nedeľu
doobeda odohrali dvojzápas proti Liptovskému Mikulášu.
Najvyrovnanejšia bola prvá štvrtina, kde sa Žiarčania
po ceste pomalšie rozbiehali, ale postupom času sa
dostali do tempa a hracej pohody na akú sme u nich
zvyknutí. Kolektívna sila a vyrovnanosť nášho družstva
sa prejavila nielen v obrane, ale aj v útoku. Po chybách
a stratách domácich, ktoré pramenili z agresívnej obrany

po celom ihrisku, sa nám darili zakladať nacvičené rýchle
protiútoky, ktoré aj chlapci bez problémov zakončovali. Okrem rýchlych zakončení a streľby spod koša sa
dokázali presadiť aj streľbou zo stredných vzdialeností,
a zaznamenali aj úspešný pokus spoza trojbodového
oblúku. Žiarčania zaslúžene vyhrali a čo je potešiteľné, že
k stabilným oporám sa pridali všetci hráči, z ktorých sa aj
väčšina bodovo presadila.
Juraj Horváth, tréner

V prvej štvrtine si súper nepripísal ani bod
BASKETBAL - STARŠÍ MINIBASKETBALISTI

ŠBK Handlová – BK MŠK Žiar nad Hronom 24:54
(0:26, 10:10, 2:8, 12:10)
Strelci: Kucej 12, Novák 8, Grochal 6, Babiak 6, Barcík 6,
Greguš 5,Truben 4, Ihring 2, Balogh 2, Kret 2, Dekýš 1, Lehotský, Sirotný, Király, Ďurica.
ŠBK Handlová – BK MŠK Žiar nad Hronom 12:55
(6:12, 2:18, 2:9, 2:16)
Strelci: Novák 14, Grochal 8, Babiak 8, Barcík 2, Greguš 4,
Truben 6, Balogh 4, Kucej 2, Kret 2, Dekýš 2, Sirotný 2, Király

1, Ihring, Lehotský, Ďurica.
V ďalšom dvojzápase vycestovali vo štvrtok 24. októbra
žiarski starší minibasketbalisti do mesta baníkov, Handlovej.
Hneď od začiatku všetci hráči na palubovke splnili trénerove pokyny a súper sa len čudoval. Celoplošnou osobnou
obranou nedovolili súperovi v prvej štvrtine ani raz skórovať
a, naopak, pod jeho košom sa ľahko presadzovali a čo je
dôležité, aj úspešne bodovali. Výsledok prevej štvrtiny 0:26
hovorí za všetko. V ďalších štvrtinách bolo dosť priestoru si

vyskúšať herné kombinácie v útočnej fáze hry, s ktorými
chlapci ešte majú problémy. Nemusí nás preto mrzieť väčšie množstvo stratených lôpt, nakoľko zápas vyšiel podľa
našich predstáv a víťazstvo 24:54 bolo úplne zaslúžené.
Druhý zápas sa niesol v podobnom duchu, kde sme sa
zamerali zase viac na obranu, v ktorej sme zvoľnili hlavne
v posledný troch štvrtinách prvého zápasu. Konečný výsledok druhého zápasu 12:55 len potvrdil, že Žiarčania vedia
brániť a ukážu to aj v zápasoch proti silnejším súperom.
Juraj Horváth, tréner

Úradujúcich majstrov sme sa doma nezľakli
BASKETBAL - MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI STARŠÍ ŽIACI

Dohrávka 3. kola: MŠK BK Žiar nad Hronom – BC Prievidza mládež 52:72 (28:30)
Strelci: Kádaši 18, Horváth 15, Šály 5, Pavol 4, Ostáš 3, Rajnoha 3, Nagy 2, Vinarčík 2.

noval. Za predvedený výkon si určite všetci hráči zaslúžia
pochvalu. Kompaktná a agresívna obrana a zodpovedný
výkon v útoku bez zbytočne stratených lôpt je to, čo treba
do budúcnosti u tohto tímu stabilizovať.

Starší žiaci mali výborný vstup do zápasu, keď nad úradujúcimi majstrami Slovenska vyhrali prvú štvrtinu 14:5.
Postupne sa však prejavila predsa len väčšia herná kvalita
na strane súpera, ktorý v druhom polčase na ihrisku domi-

Predohrávka 4. kola: IMC Považská Bystrica – MŠK BK
Žiar nad Hronom 120:75 (59:40)
Strelci: Kádaši 34, Ostáš 16, Horváth 9, Pavol 7, Nagy 5, Šály
2, Vinarčík 2.
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Presne opačný výkon predviedli starší žiaci v dôležitom
zápase na palubovke Považskej Bystrice. Jakub Kádaši si za
7 úvodných minút vyslúžil 4 fauly, namiesto neho do koša
vnikal najnižší hráč. Keď sa k tomu pridá 52 trestuhodne
stratených lôpt celého tímu, výslednému skóre sa netreba čudovať. Namiesto výhry si Žiarčania odniesli domov
poriadny debakel. Považskobystričania dali hosťom lekciu
z behavého basketbalu, ktorý sa hrá srdcom aj rozumom.
Norbert Nagy, tréner
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Začíname behať
– začíname chudnúť

O krajský pohár
PLAVCI

V sobotu 19. októbra sa plavci zo žiarskeho plaveckého oddielu zúčastnili v poradí 4. kola banskobystrického
plaveckého pohára, ktorý sa uskutočnil v Rimavskej
Sobote.
Boj o krajský pohár sa pomaly chýli ku koncu, a tak plavci
stále zbierajú cenné body za svoje výkony. Naše mesto reprezentovalo až 31 plavcov. Šiesti z nich mali svoju pretekársku
premiéru.
Svojou prvou zlatou medailou sa môže pochváliť Šimon
Krajči, ktorý si ju vyplával v disciplíne 25 m prsia. V znakovej a kraulovej 25-ke skončil na 4. mieste. Ema Bitalová
v znakovej 25-ke skončila na 4. mieste, v prsiarskej a kraulovej disciplíne bola piata. Vo všetkých troch disciplínach si
6. miesto vyplával Jakub Siheľský. Sabína Kultánová obsadila 7. miesto v disciplíne 50 P, 14. miesto 100 VS, 15. miesto
100 P a 19. miesto 50 VS. Kristína Čehová – 15. miesto
100 VS, 19. miesto 100 P, 23. miesto 50 P a 50 VS. Jakub Andreánsky 5. miesto 100 P, 9. miesto 100 VS a 11. miesto 50 VS.
Mladší plavci (roč. narodenia 2005 a ml.) ešte nebojujú o pohár, ale sú oceňovaní medailami. Hana Pittnerová si vyplávala
striebro na 25 m znak a dvakrát bronz na 25 m prsia a 25 m
voľný spôsob. Viktória Máliková si prilepšila striebrom z kraulovej 25-ky a bronz získala v znakovej disciplíne. V prsiarskej

disciplíne skončila na 4. mieste.
Starší pretekári (roč. narodenia 2004 a st.) plávajú na body,
súčtom troch najlepších hodnotení sú na konci roka ocenení
Pohárom banskobystrického kraja v plávaní. O toto ocenenie
stálebojujú:MartinAndránsky–1.miesto,StanislavaSivičeková–1.miesto,TerezaVeselá–2.miestoaAlexKarkuš–3.miesto.
Podrobné výsledky 4. kola BBP všetkých pretekárov nájdete
na www.plavanie.mskziar.sk.
PK Delfín MŠK

Puškárska cena Rudna
STRELCI

Dvojica úspešných reprezentantov ZO SZTŠ
Slovalco – J. Gocník (vľavo) a I. Bublák.
Za krásneho jesenného počasia sa v nedeľu 6. októbra
uskutočnila v Rudne nad Hronom súťaž o cenu obce.
Zorganizovali ju ZO SZTŠ a SŠK Rudno nad Hronom
v disciplíne malokalibrová puška 30 rán.
Bola to posledná plánovaná súťaž z dlhých guľových zbraní nášho regiónu na tento rok, no zúčastnilo sa jej len 16 strelcov. Medzi nimi boli aj strelci zo Žiaru nad Hronom.
Vzhľadom na malý počet súťažiacich kategória dorastu,
žien i senioriek bola zlúčená s kategóriou kadetov, juniorov
a mužov. S 288 kruhmi (splnený limit I. VT dorastu) zvíťazil
16-ročný Patrik Jány zo SŠK Banská Štiavnica. Druhý bol

Dušan Budinský so 188 a tretí Pavol Haraba (obaja ZO SZTŠ
Rudno nad Hronom) s 97 kruhmi.
Najviac súťažiacich bolo v kategórii seniori A.Výkonom 292
kruhov (splnený limit I.VT) zvíťazil Ivan Bublák z Lutily, člen
ZO SZTŠ Slovalco Žiar nad Hronom. Druhý bol jeho klubový
kolega Jozef Gocník s 278 (splnený limit II.VT) a tretí Ľubomír
Budinský (ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovica) s 271 kruhmi (splnený
limit III.VT).
V kategórii seniori B výkonom 272 kruhov zvíťazil, a tak i
svoje minuloročné víťazstvo obhájil Anton Kukla (člen ZO
SZTŠ a ŠSK Žarnovica), druhý bol Ľubomír Drbohlav (SŠK
Banská Štiavnica) s 264 a tretí Pavel Ozank (ZO SZTŠ Žarnovica) s 262 kruhmi. Všetci traja splnili limit III.VT. Viliam Kollár
zo Spolstrelu Žiar nad Hronom skončil na 5. mieste a Milan
Rakovský zo Žiaru nad Hronom (člen ZO SZTŠ Žarnovica) bol
šiesty.
Najúspešnejšie trojice strelcov v jednotlivých kategóriách
organizátori ocenili športovými pohármi, ktoré im odovzdal
predseda ZO SZTŠ v Rudne, Milan Šinkovič a riaditeľ súťaže,
Peter Žarnovičan.
Ing. Jozef Piecka

Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí chcú začať behávať. Či už kondične, alebo rekreačne, určite sa vám
zíde zopár užitočných rád, ako„to“ robiť správne. Svoje otázky môžete posielať do našej redakcie na adresu
mn@ziar.sk. Bude vám na ne odpovedať Miroslav
Čaba, ktorý sa bežeckej problematike venuje už 23
rokov.
Začal som behať koncom leta, môžem pokračovať
aj v zime?
Áno, pokračujte. Beh je celoročný šport. V každom ročnom období má svoje kúzlo, aj v zime.„Starší“ bežci dobre
poznajú ten stav ticha, pokoja, vŕzgajúceho snehu, očisty
duše a revízie myšlienok. A škoda by bola stratiť nadobudnutú kondíciu kvôli nižším číslam na displeji teplomera.
Aké oblečenie je vhodné na chladné počasie?
Používajte vždy bežecké oblečenie. Je zo špeciálnych
materiálov, zošité unikátnymi stehmi, ktoré vám neoderú
kožu. Vyrába sa do každého počasia. Zaužívaná zásada je
– v lete jedna, na jar a na jeseň dve a v zime tri vrstvy oblečenia.Tá, čo vás hreje, je stredná.
Je potrebné meniť tempo?
Tým, že meníte počas behu tempo, rozvíjate rôzne záťažové zóny a váš tréning je komplexnejší. Je to prostriedok
na zvýšenie výkonnosti, ale funguje len vtedy, ak ho absolvujete dostatočne oddýchnutý. Čím väčší je rozdiel medzi
pomalým a rýchlym tempom, tým je účinnejší.
Aký terén je vhodný na beh v zimnom období?
(resp. jesennom)
V každom období je najvhodnejší terén ten, ktorý vás
najviac šetrí. Kým sa dá, behajte po mäkkých poľných a lesných cestách, lúkach, parkoch... Keď napadne sneh, veľa
na výber nebudete mať. Behajte tam, kde je odhrnuté.
Hlavne behajte.

Turisti zdolali Kriváň aj Súľovské skaly
TURISTI

Príjemné slnečné jesenné počasie prispelo k pohode
pri ďalších podujatiach organizovaných žiarskymi turistami.
O zájazdy do Vysokých Tatier majú milovníci turistiky

a prírody tradične veľký záujem. Inak tomu nebolo ani 28.
septembra, keď sa zájazdu zúčastnilo 63 účastníkov, z ktorých časť tvorili aj neregistrovaní turisti. Hlavnou trasou bol
výstup na Kriváň (2494 m n. m.), ktorý patrí k najimpozantnejším vrchom Vysokých Tatier a je národným symbolom
Slovákov.
Výstup začal z Troch studničiek pri Podbanskom a z Kriváňa turisti zostúpili na Štrbské pleso. Druhá skupina navštívila Veľké Hincovo pleso, ktoré je s rozlohou 20,08 hektára
a hĺbkou 53 metrov najväčším, a zároveň najhlbším plesom
na slovenskej strane Tatier. Ostatní účastníci si vybrali trasu
podľa vlastného výberu.
O priazeň nemalo núdzu ani podujatie organizované
19. októbra, kedy 64 turistov navštívilo národnú prírodnú re-
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zerváciu Súľovské skaly v okrese Bytča. Počas celej túry boli
účastníci doslova očarení nádhernými výhľadmi a mnohopočetnými výtvormi prírody v podobe skalných útvarov.
Veľmi zaujímavá bola aj návšteva zrúcaniny Súľovského
hradu postaveného v 15. storočí.
Toto podujatie bolo bezpochyby veľmi vydarenou bodkou za zájazdmi v tohtoročnom turistickom kalendári. Aktivity žiarskych turistov však týmto vôbec nekončia, do konca
roka majú každý víkend naplánovanú akciu, o ktorej sa záujemcoviamôžuviacdozvedieťzpozvánokvovitríneprikníhkupectve na námestí alebo na webovej stránke MŠK Žiar
nad Hronom – turistika.
Michal Žurav,
Turistický klub MŠK Žiar nad Hronom
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Laurov sa nominoval na Majstrovstvá sveta v karate
KARATE

Galanta sa v sobotu 12. októbra stala dejiskom 1. kola
Slovenského pohára starších dorastencov a juniorov.
Turnaj bol poslednou možnosťou získať cenné body za
umiestnenie a nominovať sa tak na Majstrovstvá sveta
starších dorastencov a juniorov, ktoré sa budú konať začiatkom novembra v Španielsku.
Pozornosť žiarskeho tímu Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom sa sústredila najmä na kategóriu športový zápas starších dorastencov do 57 kg, kde štartoval Milan Laurov, ktorý
vďaka úspechom na domácich i zahraničných nominačných
turnajoch bol najhorúcejším adeptom na nomináciu na Majstrovstvá sveta v tejto kategórii.

V tej istej kategórii prvýkrát nastúpil aj ďalší žiarsky pretekár,
Michal Výrostko. Chalani prišli na turnaj poriadne pripravení,
čo sa prejavilo vo vyraďovacích kolách, kde svojim súperom
nedali šancu a postupne si kliesnili cestu do finále. Finále sa
nakoniec nieslo v žiarskych farbách. Vyrovnaný súboj nakoniec najtesnejším výsledkom vyhral Michal, no pre Milana
druhé miesto znamenalo nomináciu na Majstrovstvá sveta.
V dievčenskej kategórii starších dorasteniek do 54 kg sme
mali Dominiku Veisovú a Ninu Jelžovú, ktorá ešte tento rok
bude zápasiť v mladších dorastenkách. Turnaj však umožňoval ostaršenie a štart vo vyššej vekovej kategórii. Nina sa starších súperiek nezľakla a nakoniec sa prebojovala až do bojov
o medailu. V boji o tretie miesto však svojej súperke nestačila.
Z druhej strany vyraďovacieho pavúka sa veľmi peknými
výkonmi prebojovávala Dominika. Jej skvelú formu potvrdil
hlavne semifinálový boj, kde nastúpila proti najúspešnejšej
pretekárke z tejto kategórie – reprezentantke Slovenska.
Dominika koncentrovaným výkonom nakoniec veľmi ťažkú
súperku zdolala a dostala sa tak do finále, kde pokračovala v
nasadenom tempe a nakoniec celú kategóriu vyhrala.
Posledným štartujúcim Žiarčanom bol Rastislav Štyriak,
ktorý nastúpil v kategórii starších juniorov do 68 kg. Rasťo sa
prebojoval až do finále, no tu na skúsenejšieho slovenského
reprezentanta už nestačil, a tak uzavrel zbierku medailí striebrom.
Vystúpenie našich pretekárov na tomto turnaji bolo viac

Juniori na východe víťazne
BASKETBAL JUNIORI - DORASTENECKÁ LIGA JUNIORI

BK MŠK Kežmarok – MŠK BK Žiar nad Hronom
63:85 (16:20, 19:16, 12:19, 16:30)
Strelci: Martin Švarc 41 b. (6 trojok), Jakub Kádaši
25 b. (4 trojky), Vladimír Kašša a Marek Tenkel po 6 b.,
Štefan Skladan 4 b., Marek Páleník 3 b. Do hry zasiahli:
Samuel Šouc, Matej Valo.
Juniori Basketbalového klubu MŠK cestovali uplynulý víkend opäť na východ. Tentoraz si v
sobotu zmerali sily s družstvom Kežmarku, ktoré
ešte v prebiehajúcej sezóne nevyhralo. Chlapci sa
postupne zlepšujú, vidno na nich chuť, bojovnosť
a vôľu po dobrých výkonoch. V tomto trende pokračovali a víťazstvom robili radosť divákom i sebe.
Zápas začali naši hráči dobre, darilo sa nám v útoku
i obrane. V druhej štvrtine sme v obrannej činnosti
poľavili, v útoku sa hráčom prestalo dariť, čo súper
okamžite využil a otočil skóre vo svoj prospech.
Do druhého polčasu sme nastúpili z odhodlaním
vyhrať a od začiatku hráči kontrolovali hru. Bojovným
výkonom sme súpera predčili vo všetkých herných činnostiach. Pochvalu za odohratý výkon si zaslúžia všetci
chlapci.
Jovica Kovinčič, tréner

než úspešné a opäť svedčí o skvelej práci na tréningoch. Nominácia Milana Laurova na juniorské Majstrovstvá sveta je
určite veľkou motiváciou pre ostatných členov klubu a svedčí
o tom, že aj malé kluby vedia robiť veľké výsledky.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner Karate klub MŠK Žiar nad Hronom

