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V tomto čísle:
VIANOČNÉ TRHY

Už po siedmykrát sa v našom meste uskutočnia Vianočné trhy na námestí. Ich súčasťou budú
tento rok nielen predajné stánky, ale aj živý Betlehem či varenie žiarskej kapustnice. Viac sa dozviete na 3. strane.

Otvorili Centrum odborného vzdelávania a prípravy

ROK SO ŽIARSKYM CÉČKOM

V rozhovore s producentom Jankom Kulichom
sa dozviete aj o tohtoročnom príchode Mikuláša
do mesta. Bilancovali sme tiež pomaly sa končiaci rok a dozvedeli sme sa aj o pripravovaných
podujatiach v roku 2015. Strana 4.
PRI VÝBERE ŠTÚDIA POMÁHAL
AJ POČÍTAČOVÝ PROGRAM

STRANA 2
STRANA 3

Koncom novembra sa uskutočnil už 18. ročník
podujatia Stredoškolák. Žiakom 9. ročníkov pomáhal pri rozhodovaní vo výbere strednej školy
aj počítačový program. Viac na 5. strane.
ŽIARČAN HRÁVA S KAPITÁNSKYM
"CÉČKOM"

Futbalista Martin Šimko viedol slovenskú reprezentáciu do 17 rokov s kapitánskou páskou
na ruke. Prvé futbalové kroky urobil na žiarskom
štadióne. Strana 6.

Poslanci
už zasadali
v novom zložení

STRANA 2

Mikuláš v Žiari
Piatok 5. decembra

15.00 hod. Kino rozprávka
16.30 hod. Príchod Mikuláša na námestie / Mikulášska rozprávka

STRANA 2

Primátor
vymenoval
svojho zástupcu
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Primátor za svojho zástupcu vymenoval Ladislava Kukolíka
Na ustanovujúcom zasadnutí mestského
zastupiteľstva vymenoval primátor svojho nového zástupcu. Zriadené boli tiež komisie pri MsZ
a určenie ich náplne práce. V závere zasadnutia
schválili poslanci aj plat primátora.
Po slávnostnom sľube primátora a poslancov sa
uskutočnilo po prvýkrát zasadnutie nového žiarskeho
zastupiteľstva. Na úvod zasadnutia Peter Antal vymenoval nového viceprimátora mesta. Dôveru vložil
do rúk Ladislavovi Kukolíkovi. „Za svojho zástupcu
som ho vymenoval nielen preto, že ho poznám
dlhé roky, ale predovšetkým preto, že jeho ľudskosť,
názory, zodpovedný prístup a prácu vo všetkých jeho
funkciách si veľmi vážim. Navyše, ako poslanec získal
od svojich voličov najviac hlasov,“ vysvetlil Antal.
Ladislav Kukolík, ktorý kandidoval ako nezávislý
a od voličov získal 828 hlasov, však aj naďalej zostáva
lekárom a primárom v žiarskej nemocnici. „Občania,
ktorí sa zúčastnili volieb, rozhodli a rozdali mandáty
na verejnú službu primátorovi a poslancom. Dnes,
keď sme zložili sľub, sme legitimizovali tento mandát na štyri roky,“ uviedol po vymenovaní do funkcie a dodal: „Primátor sa rozhodol poveriť ma svojím
zastupovaním. Toto rozhodnutie ma veľmi teší a

staviam sa k nemu s úctou, pokorou a rešpektom.
Ďakujem za dôveru, a zároveň chcem vysloviť
presvedčenie, že budem dôstojným zástupcom
a že prejavenú dôveru nesklamem. Vedeniu mesta
a nám, poslancom, chcem popriať veľa tvorivých
síl a konštruktívnej diskusie. Môžu a aj budú nás
rozdeľovať rôzne názory, ale malo by nás spájať naše
mesto a jeho obyvatelia. Jediným cieľom by malo byť
dobré rozhodnutie pre mesto a obyvateľov, pretože
si to všetci zaslúžia.“
Počas ustanovujúceho zasadnutia MsZ odsúhlasili
poslanci zriedenie komisií, ich určenie náplne práce
a zvolili tiež ich predsedov a členov. Pri mestskom
zastupiteľstve bude pracovať deväť komisií, a to
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov, Normotvorná komisia, Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do
kroniky mesta, Komisia pre hodnotenie projektov
dotácií z rozpočtu mesta, Komisia pre financie a ekonomiku, Komisia pre životné prostredie, odpadové
hospodárstvo a dopravu, Komisia pre sociálne veci
a rodinu, Komisia pre školstvo a kultúru a Komisia pre
šport a mládež.
Raz ročne musí mestské zastupiteľstvo schvaľovať

aj plat primátora. Poslanci schválili plat primátora
v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny
rok a násobku 2,53 – 6. platová skupina. Priemerná
mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v SR bola v roku 2013 vo výške 824 eur.
Na základe uvedeného je plat primátora mesta 2 085
eur. Poslanci schválili jeho zvýšenie o 66,5 percenta,
čo znamená, že plat primátora mesta predstavuje
čiastku 3 472 eur.
(li)

Žiar je ekonomicky stabilné mesto
V stredu 26. novembra sa primátor Peter Antal
oficiálne ujal vedenia mesta, ktoré povedie ďalšie
štyri roky. Spolu s poslancami zložili na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva primátorský a poslanecký sľub.
Poslanecký sľub zložilo šestnásť prítomných
poslancov, traja poslanci zložia sľub dodatočne.
Oficiálne tak začalo štvorročné pôsobenie primátora
a poslaneckého zboru.
Po vymenovaní do funkcie primátora sa Peter Antal prihovoril prítomným poslancom. „Gratulujem
všetkým poslancom, ktorí dostali v komunálnych
voľbách dôveru našich obyvateľov. Poďakovanie patrí
aj tým poslancom, ktorí už v nasledujúcom volebnom období v práci poslanca pokračovať nebudú,
a to za ich spoluprácu, za zastupovanie obyvateľov
a za rozhodnutia v prospech mesta,“ povedal na
úvod. Počas príhovoru zdôraznil, že celý poslanecký
zbor na čele s vedením mesta je tu na to, aby sa
o spoločný majetok obyvateľov mesta starali, spravovali ho a hlavne rozvíjali. Podľa Antala sú tiež základom dobrého fungovania mesta zdravá ekonomika
a hospodárenie mesta. „Za ostatné dva roky sme
v meste vytvorili rezervný fond vo výške 2,3 milióna
eur. Prebytok v hospodárení vykazujeme aj v tomto
roku. Preto si časť prostriedkov z rezervného fondu
budeme môcť dovoliť použiť na plánované investície, ako sú napr. nové oddychové zóny či dostavba a
spustenie zimného štadióna,“ uviedol ďalej a podotkol, že dvestotisíc eur sa už použilo na financovanie

rekonštrukcie športovej haly, s ktorou sa aktuálne
začína. „Časť prostriedkov budeme určite viazať aj
na ukončenie projektu Centra zhodnocovania odpadov a časť zostane v rezervnom fonde. Dobrým
hospodárením budeme rezervný fond tvoriť a plniť aj
v budúcich rokoch, aby malo mesto vždy prostriedky
na svoj rozvoj.“

Na veľké projekty sa bude mesto
uchádzať o eurofondy
Vedenie mesta sa chce v nasledujúcom období
zamerať na viacero oblastí. V prvom rade je potrebné
dostavať a začať prevádzkovať Centrum zhodnocovania odpadov. „Keďže ide technologicky a finančne
o mimoriadne náročný projekt, po jeho ukončení
spadne mestu obrovské bremeno a môžeme sa viac
zameriavať na iné oblasti. Po veľkých problémoch
s týmto projektom je však dnes všetko na dobrej ceste
a centrum úspešne ukončíme a sprevádzkujeme,“
ubezpečil Antal. Potrebné je tiež zrekonštruovať
značnú časť chodníkov a taktiež aj niekoľko ciest,
ktoré sú v dezolátnom stave. Rekonštrukcia čaká
aj všetky naše športoviská. V nasledujúcom volebnom období bude vedenie mesta pracovať aj na
dostavaní a spustení zimného štadióna a na výmene
opláštenia plavárne, čím sa dosiahne zníženie veľkej
energetickej náročnosti. „Pozornosť chcem venovať
aj základným a materským školám a ich objektom, interiérom a areálom. Máme výhodu oproti iným mestám, že exteriéry budov už máme zrekonštruované.
Na modernizáciu a technologické vybavenie zariadení sa však musíme zamerať práve teraz. Veľkou
výzvou pre nás zostáva aj rekonštrukcia objektu
Mestského kultúrneho centra. V prípade možnosti,
že sa budú dať na tento účel čerpať prostriedky z eurofondov, budeme sa to snažiť využiť a uchádzať sa

o dotáciu a objekt tak zmodernizovať,“ uviedol ďalej
primátor.

Vybudovanie cyklotrasy
patrí medzi priority
Legislatíva tiež mesto zaväzuje k dobudovaniu
vodovodu a kanalizácie v Šášovskom Podhradí, na
čom sa tiež začne pracovať v tomto volebnom období. „Myslím si, že Žiar má už funkčnú sieť ihrísk
a športovísk, ktorú využíva široká verejnosť. Preto sa
chcem zamerať aj na nové možnosti trávenia voľného
času. O tom je projekt novej oddychovej zóny na
Etape s in-line dráhou a o tom bude aj nová oddychová zóna na Pod vrškoch,“ zdôraznil Antal a dodal:
„Mojim veľkým cieľom je prepojenie Žiaru nad Hronom a Lutily asfaltovou cestou popri Lutilskom potoku, ktorá bude môcť byť využívaná ako cyklotrasa.
Začali sme na tom pracovať a verím, že počas týchto
štyroch rokov to aj vieme zrealizovať.“
Ako Peter Antal ďalej zdôraznil, aj naďalej bude
presadzovať otvorenosť, slušnosť a spoluprácu. Či už
smerom k poslancom, alebo ku všetkým obyvateľom
mesta, ktorí sa na neho alebo samosprávne orgány
obrátia. „Chcem počúvať názory, návrhy a chcem sa
s ľuďmi radiť a diskutovať s nimi. Veľmi si prajem, aby
obyvatelia mesta svojmu mestu dôverovali a aby naň
boli hrdí. . Máme ekonomicky stabilné mesto, máme
množstvo príležitostí, ktoré môžeme zlepšovať
a zdokonaľovať, dosť schopných a skúsených ľudí,
s ktorými to všetko vieme realizovať. Verím, že o štyri
roky budeme môcť skonštatovať, že sa nám to podarilo, že sa nám podarilo mesto posunúť ďalej, že
sme dokázali zrealizovať investície, ktoré po nás obyvatelia žiadajú a že väčšina obyvateľov Žiaru je s nami
ako správcami mesta spokojná,“ dodal na záver Peter
Antal.
(li)
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Vianočné trhy aj tento rok s bohatou nádielkou
Vianočné trhy píšu v našom meste históriu od
roku 2008. Ani tento rok nebude v ponuke predajcov chýbať pestrý vianočný tovar a tešiť sa
môžete aj na bohatú kultúrnu nádielku.
Vianočné trhy tento rok potrvajú od pondelka 15. decembra do utorka 23. decembra. „Už
po siedmykrát prinášame Žiarčanom možnosť
využiť predvianočnú ponuku predajcov tovaru
s vianočnou tematikou,“ informuje Ján Žiak
z Mestského úradu a spresňuje: „Predajné stánky
s tovarom budú otvorené v čase od 10-tej do 18tej hodiny, stánky s občerstvením budú otvorené
až do 20-tej hodiny.“
V ponuke predajcov občerstvenia opäť nebude
chýbať varené víno, punč, medovina, chlieb
s cibuľou, mäsové výrobky a cukrárenské výrobky. „Záujem zo strany obyvateľov je už tradične

aj o včelie produkty, ako sú med či fľašková medovina. V ponuke však budú aj oblátky, rôzne cukrovinky, orechy, sušené ovocie, syry, údené výrobky, pečené gaštany, štrúdľa či syrové pagáčiky,“
konkretizuje ďalej Žiak. Ak sa rozhodnete kupovať
darčeky pod stromček alebo vianočnú výzdobu
na poslednú chvíľu a zavítate na vianočné trhy,
určite využijete bohatú ponuku predajcov. „Ani
tento rok nebudú chýbať predajcovia vianočných
ozdôb, sošiek, venčekov, sviečok či dekorácií.
V ponuke budú aj ručne robené výrobky, ako
háčkovaný a pletený tovar, imelo, anjeliky, betlehemy, keramika, dekorované sklo, remeselné
a darčekové predmety s vianočnou tematikou
a odevné doplnky ako šály, rukavice či čiapky,“
dodáva Ján Žiak.
Ako po ostatné roky, aj tentokrát bude na

námestí rozostavených desať drevených stánkov,
pričom predajcovia sa budú počas dní obmieňať.
Súčasťou vianočných trhov bude opäť aj bohatý každodenný kultúrny program, v ktorom
vystúpi aj Peter Cmorík. Nenechajte si však ujsť
ani tradičný živý Betlehem a určite príďte aj na
ochutnávku žiarskej kapustnice a primátorského
punču.
(li)

Obyvateľom Pod vrškov mesto vyhovelo novým chodníkom
Do jesene minulého roku používali obyvatelia mesta žijúci na Ulici Jesenského provizórny
spevnený chodník. Aj ten však bol po čase
oplotený. Vedenie mesta preto požiadali
o zhotovenie nového chodníka.
Žiadosť, v ktorej Žiarčania požadovali vybudovanie nového chodníka zo spomínanej ulice na
Ulicu A. Štefanku, odovzdali vedeniu mesta ešte
v marci. „Existujúca spevnená plocha, ktorú obyvatelia mesta využívali ako chodník, sa nachádzala
na pozemku, ktorý bol určený na výstavbu novej
nehnuteľnosti. Z tohto dôvodu bola ohradená,
čím sa tento dočasný chodník stal nepoužiteľným,“
vysvetľuje Miloslav Baranec z Mestského úradu v Žiari nad Hronom. V snahe o skrátenie si
vzdialenosti do obchodných prevádzok na sídlisku
Pod vršky boli preto obyvatelia tejto časti Ulice Jesenského nútení používať trávnatú nespevnenú

časť pozemku. „Ako občania vo svojej žiadosti
uvádzajú, časť pozemku bola určená na výstavbu nehnuteľnosti. Pri jej realizácii preto bola veľká
pravdepodobnosť devastácie okolia, pri ktorej sa
dalo očakávať narušenie, prípadne poškodenie
možného chodníka, ktorého zhotovenie vo svojom liste požadovali,“ argumentuje ďalej Baranec.

Práve z tohto dôvodu sa s realizáciou požiadavky
občanov mesta až do ukončenia stavebných prác
a terénnych úprav schválenej stavby neuvažovalo.
Mestské technické služby začali s výstavbou nového prídlažbového chodníka v piatok
21. novembra. „Nový chodník bude dlhý viac ako
53 metrov, pričom sa počíta s jeho napojením
na už existujúci pôvodný prídlažbový chodník v smere od bytového domu číslo 902. Tento
viac ako trinásťmetrový chodník vzhľadom k
vzniknutým nerovnostiam a prerasteniu trávou
zároveň opravíme,“ dodáva Miloslav Baranec.
Pri výstavbe novej časti chodníka sa využívajú
betónové tvarovky (dlažba) z rozobratých chodníkov pri vybudovaní športovo-oddychovej zóny
na Hviezdoslavovej ulici. Celkové výdavky tak
nepresiahnu čiastku 1 500 eur.
(li)

Na technickej škole otvorili Centrum odborného vzdelávania a prípravy
Súkromná stredná odborná škola technická
a InTech otvorili v pondelok 24. novembra Centrum odborného vzdelávania a prípravy. Od
tohto dňa bude tiež na škole spustený duálny
systém vzdelávania.
Slovenská obchodná a priemyselná komora ocenila výsledky školy pri príprave absolventov pre
strojárske a elektrotechnické profesie a udelila jej
certifikát kvality s možnosťou používať označenie
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre
strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle. „Ide o prvé takéto centrum v žiarskom,
žarnovickom a banskoštiavnickom okrese a jedno
z prvých na Slovensku, ktoré splnili náročné podmienky stanovené stavovskými a profesijnými organizáciami,“ podotkla Beata Tóthová, riaditeľka
školy a ďalej spresnila: „Kvalitu školy posudzovala
odborná komisia SOPK, pričom hodnotila najmä
spoluprácu školy s príslušnou stavovskou alebo
profesijnou organizáciou, prípravu absolventov na základe požiadaviek zamestnávateľov,
uplatniteľnosť
absolventov,
schopnosť
implementovať novinky z praxe do vzdelávania,
vybavenosť školy, odbornosť a kvalifikovanosť
pedagogických zamestnancov, motiváciu žiakov
a spoluprácu so základnými školami.“
Rozhodnutie o pôsobení školy ako centra

odovzdala na slávnostnom otvorení centra
riaditeľke školy Beate Tóthovej riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory SOPK Marína
Spirová. „Udelenú značku kvality považujeme za
ocenenie práce učiteľov, majstrov odborného
výcviku, ale aj ďalších zamestnancov, ktorí počas
6 rokov existencie súkromnej školy pracovali na
skvalitnení školy a inováciách vzdelávacieho procesu", konkretizovala Beata Tóthová.

Študenti budú súčasťou
priemyselnej spoločnosti
Počas slávnostného otvorenia centra riaditeľka
školy a štatutárni zástupcovia firiem podpísali
aj zmluvy o duálnom vzdelávaní a zákonní
zástupcovia žiaka a zástupcovia firiem aj prvé
učebné zmluvy. Ďalšie učebné zmluvy budú
podpísané už v priebehu niekoľkých dní priamo
vo firmách. Celkom bude v škole a vo firmách InTech v tomto školskom roku študovať na základe
učebných zmlúv 65 percent žiakov 1. a 2. ročníka
v odboroch Operátor strojárskej výroby, Mechanik
mechatronik a Mechanik nastavovač. „V duálnom
vzdelávaní sa žiak stáva nielen žiakom školy,
ale aj priemyselnej spoločnosti. Tá garantuje
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a zabezpečuje praktickú prípravu žiaka na pracoviskách firmy, kde je začlenený do pracovného
kolektívu budúceho zamestnávateľa, má možnosť
pracovať s najnovšími technológiami a firma mu
poskytne motivačné štipendium. Zástupca firmy
je členom skúšobnej komisie pri záverečných
alebo praktických maturitných skúškach. Učebnú
zmluvu môže firma rozšíriť o pracovnú zmluvu.
Každý žiak získa osvedčenie o absolvovaní praktickej prípravy vo firme, ktoré ho zvýhodní na trhu
práce,“ uviedla na záver Beata Tóthová.Pre duálne
vzdelávanie chce škola získať ďalšie firmy a svoje
pôsobenie rozšíriť na nové regióny, v ktorých
zamestnávatelia potrebujú technicky zdatných
mladých ľudí.
(li)
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Mikuláš príde do Žiaru na koči ťahanom koňmi
Blíži sa december, ktorý
sa deťom spája nielen
s Vianocami, ale aj s
príchodom Mikuláša. Aký
bude teda tohtoročný
Mikuláš u nás v Žiari?
O tom, ale aj o iných pripravovaných podujatiach
z dielne žiarskeho Mestského kultúrneho centra sme sa porozprávali
s Jankom Kulichom, producentom Céčka.
Žiarske deti sa každoročne tešia na nejaké
prekvapenia, ktoré príchod Mikuláša sprevádzajú. Aký bude ten tohtoročný?
Tento rok sme vsadili na klasiku. Z množstva
nápadov na netradičný príchod Mikuláša sme si
vybrali koč s koňmi, na ktorom sa Mikuláš bude
preháňať ulicami mesta už od 12-tej hodiny. O 15tej hodine sme pre deti pripravili premietanie
rozprávky Niko 2 v Kinosále MsKC. Vstup na rozprávku je zdarma, ale vzhľadom k obmedzenej
kapacite si záujemcovia musia prísť prevziať voľné
vstupenky do pokladne MsKC. Už tradične sa
deti môžu tešiť aj na krásnu rozprávku v podaní
žiakov ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej o 16.30 hod.
na Námestí Matice slovenskej s názvom Najkrajší
darček. Počas nej na námestie zavíta Mikuláš, aby
spoločne s detičkami rozsvietil vianočný stromček
a ozdoby v meste.
V polovici decembra sa začnú na námestí
aj Vianočné trhy. Okrem bohatej ponuky
v predajných stánkoch sú ich súčasťou aj pódiové vystúpenia. Kto nám zahrá a zaspieva
tento rok?
Pripravili sme ďalšie pokračovanie projektu
Žiarivé Vianoce, v rámci ktorého organizujeme na
námestí počas trhov každodenný kultúrny program. Tešiť sa môžete na vystúpenie Peťa Cmoríka, koledovanie so Sekerákmi, na varenie žiarskej
kapustnice, živý Betlehem a určite si diváci nesmú
nechať ujsť krst CD Žiarivé Vianoce s ukrajinskou
maliarkou Evou Aibaz, ktorá bude maľovať pieskom.
Do pozornosti tiež chcem dať veľký vianočný
program FS Hron a ich hostí, ktorý sa uskutoční v
utorok 16. decembra o 18-tej hodine v Hlavnej sále
MsKC. Po úspešnom minuloročnom vianočnom
programe Od Ondreja do Troch kráľov sa FS

Hron opäť rozhodol priblížiť Žiarčanom tradície
vianočného obdobia. Tento rok s FS Hron spojili sily nielen detské folklórne súbory Hronček a
Hroniarik, ale aj mužská spevácka skupina Sekera
a Domov sociálnych služieb z Ladomerskej Viesky.

Rok bohatý na kultúrne podujatia
Okrem týchto už spomínaných tradičných
podujatí však Céčko pripravuje aj iné podujatia pre milovníkov kvalitnej kultúry. Máme
za sebou vystúpenie Klusa či Zagorovej, no
zďaleka to nie je všetko. Na ktoré vystúpenia
či podujatia sa môžu prísť Žiarčania ešte do
konca roka zabaviť?
Tento rok je naozaj bohatý na veľké kultúrne
akcie. Ani december nebude výnimkou. Zavíta k
nám slovenský hudobný fenomén Miro Žbirka, ale
i vokálna skupina Fragile. Oba koncerty sú však už
vypredané. Verím však, že aj ostatné produkcie
ponúknu kvalitu. Určite zaujímavou udalosťou
bude koncert legendárneho českého pesničkára
Pepa Nosu v piatok 12. decembra v MsKC,
špeciálne vydanie Impro šou so slávnym mímom
Mirom Kasprzykom, nádherné detské divadelné
predstavenie Tri prasiatka v podaní profesionálneho divadla J.G. Tajovského zo Zvolena v nedeľu
14. decembra o 16-tej hodine v MsKC alebo krstný
koncert skupiny Janko Kulich & Kolegium s hviezdnym Mariánom Geišbergom.
Najbližším podujatím v novom roku bude Bál
Žiarčanov. Aký bude, koľko budú stáť vstupenky a od kedy budú v predaji?
V súčasnosti finalizujeme program bálu a jeho
náklady. Sme presvedčení, že sa nám podarí
udržať cenu lístka v rovnakej výške ako po minulé roky, hoci sme pre návštevníkov pripravili
niekoľko prekvapení a zlepšení. Vstupenky na Bál
Žiarčanov budú v predaji začiatkom decembra.
Keby sme mali zosumarizovať rok v Céčku,
aký bol?
Osobne mám pocit, že tento rok bol veľmi
vydarený. Podarilo sa nám priniesť niekoľko
exkluzívnych produkcií, City fest potvrdil svoje meno rekordnou návštevnosťou navzdory
zvýšenému vstupnému a na domácej scéne
vzniklo niekoľko hudobných nosičov či DVD.
Záujem o kultúru v Žiari je obrovský a sme za to
veľmi vďační. Vďaka podpore mesta, partnerov, a
hlavne divákov sa zo Žiaru stáva kultúrne mesto s

dobrým vkusom.
Ľudia si ako štart do nového roka zvyknú
dávať predsavzatia – aké má žiarske Céčko do
roku 2015?
V budúcom roku budú našimi prioritami
10. ročník City festu, podpora tvorby domácich
umelcov, zlepšovanie podujatí a kvality služieb v
MsKC. V súčasnosti pripravujeme spustenie predaja vstupeniek s QR kódmi, aby si ich ľudia nemuseli chodiť kupovať k nám, ale aby si ich mohli
vytlačiť sami doma.
(li)

Oficiálne výsledky komunálnych volieb na post primátora
V predchádzajúcom čísle Mestských novín
sme uverejnili výsledky komunálnych volieb
v našom meste. Keďže v čase uzávierky sme
ešte nemali oficiálne čísla, v tomto čísle vám
prinášame oficiálne výsledky z voľby primátora
mesta.
V zozname voličov bolo zapísaných 15 798
voličov. Obálky boli vydané 4 950 voličom,
z ktorých bolo odovzdaných 4 945. Pre voľby do
mestského zastupiteľstva bolo odovzdaných 4 716
platných hlasovacích lístkov a pre voľby primátora
4 863 platných hlasovacích lístkov.
Vo všetkých obvodoch v meste zvíťazil primátor Peter Antal, ktorý získal 4 253 hlasov, čo je
85,91 %. Na druhom mieste skončil Miroslav Grznár

so 411 hlasmi, čo predstavuje 8,30 % a na treťom
Radovan Jakúbek so 199 hlasmi, čo je 4,02 %.
Ako sme už tiež informovali, najviac voličských
hlasov získal Antal v 13. volebnom okrsku,
kde bolo vydaných 307 obálok. Celkovo tu
súčasný primátor získal 291 hlasov, čo je 94,78
%. Konkurenti Miroslav Grznár získali 6 hlasov,
čo je 1,95 % a Radovan Jakúbek 5 hlasov, a teda
1,62 %.
Najmenej percent získal Peter Antal v 14. okrsku,
kde bolo voličom vydaných 275 obálok. Z nich
dostal Antal 207 hlasov, čo je 75,27 %. Miroslav
Grznár získal v tomto okrsku 51 hlasov, a teda
18,54 % a Radovan Jakúbek 14 hlasov, čo je
5,09 %.
(r)
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Pri výbere štúdia im pomáhal aj počítačový program
V utorok 25. novembra sa v priestoroch
žiarskeho Mestského kultúrneho centra
uskutočnil už 18. ročník prezentačnej výstavy
stredných škôl pod názvom Stredoškolák.
Podujatie je určené pre žiakov 8. a 9. ročníka
základných a špeciálnych základných škôl. Žiaci
počas prezentácie získali prehľad o možnostiach
štúdia na stredných školách v regióne a aktuálne
informácie o otváraných študijných a učebných
odboroch. Informácie o štúdiu im boli podané
priamo od študentov a pedagógov jednotlivých
škôl a využiť mohli aj profesijné poradenstvo od
odborných zamestnancov Centra pedagogickopsychologického
poradenstva
prevencie.
Zaujímavosťou bola určite možnosť vyskúšať si
počítačový program, ktorí mal žiakom pomôcť
v rozhodovaní a orientácii pri výbere štúdia na
strednej škole. „Tento rok sa nám do Stredoškoláka
zaregistrovalo 37 škôl a dve partnerské inštitúcie,“
informovala Ľubica Salayová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a spresnila: „Nie sú tu iba stredné
školy z regiónu Žiaru, ale prišli aj zo Zvolena,
Banskej Bystrice, Handlovej, Levíc a dokonca aj
z Piešťan. Keďže za účasť nemusia platiť žiadne
poplatky a môžu sa tak zadarmo prezentovať, je
to pre nich zaujímavé. Navyše, ich prezentácie sú
z roka na rok lepšie, pútavejšie a zaujímavejšie.

Skonštatovali sme tiež, že prišlo oveľa viac rodičov
ako po minulé roky. Vrátila sa nám tak osvetová
práca, keďže majú chuť sem prísť a informovať sa
o ponukách škôl.“
Prioritným záujmom organizátorov podujatia je
každoročne poskytnúť aktuálne informácie nielen
žiakom a rodičom, ale aj ostatným pedagógom
a širokej verejnosti a umožniť im zorientovať sa
v spleti ponúkaných študijných a učebných odborov stredných škôl.
Súčasťou podujatia bola aj Burza informácií
o trhu práce určená študentom stredných škôl,
ktorú zabezpečuje ÚPSVaR Banská Štiavnica.
Organizátorom podujatia je Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestským
kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom.
(li)

Vianoce maľované pieskom
Nové CD Janka Kulicha a skupiny Kolegium
je plné vianočných piesní, ktoré sú napísané
pre vybrané obce žiarskeho regiónu. Krst audio CD Žiarivé Vianoce sa uskutoční v rámci
predvianočných trhov.
Súčasťou krstu CD bude aj špeciálny program.
„Naše piesne dotvorí vizuálnou šou ukrajinská
maliarka Eva Aibaz svojou maľbou pieskom,“ informuje Janko Kulich a spresňuje: „Krst vianočného
albumu sa uskutoční v stredu 17. decembra o 17tej hodine.“
Program Žiarivé Vianoce maľované pieskom
je príbeh Božieho narodenia a je unikátny svojim umeleckým stvárnením. „Priamo pred vašimi
očami vzniknú obrazy maľované pieskom naživo.
A to všetko za hudobného sprievodu našich
vianočných piesní,“ dopĺňa Janko Kulich.

PO DUŠI
Okrem vianočných piesní si však hudobné zoskupenie Kolegium pripravilo pre svojich fanúšikov
aj ďalšie CD. „Oslavu druhých narodenín skupiny

Diana Laslopová
v mestskej knižnici

Janko Kolegium & Kolegium oslávime už tretím
CD nosičom s názvom PO dUŠI a špeciálnym koncertom v nedeľu 21. decembra o 20-tej hodine v
Divadelnej sále MsKC spolu so vzácnymi priateľmi
Mariánom a Martinom Geišbergom, Dominikou
Fričovou a Peťom Šrankom,“ dodáva Janko Kulich.
Nové CD PO dUŠI si budete môcť zakúpiť priamo
na koncerte a budú na ňom piesne ako Môj milý
Bože, Zbohom s Bohom, Vŕŕŕ haf haf haf, Zrelá
láska kyslé višne, Anjeli v čistiarni peria, Modlitba,
Ustatá, Keď ťa Zubatá, Samá voda, Sľúbili sme si
lásku, Vo vani a nebude chýbať ani inštrumentálka
ako darček od Matúša Holečku a špeciálny bonus.
(li)

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125
v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj
zámer priameho predaja nehnuteľnosti – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, vytvoreného na základe geometrického plánu č. 35302551-37/2009, úradne
overeného Správou katastra Žiar nad Hronom,
dňa 25.5.2009 pod číslom 235/09 z pôvodnej CKN
parcely č. 1671/90 - ostatné plochy s výmerou

9041 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, a to:
•CKN parcely č. 1671/93 - ostatné plochy
s výmerou 952 m2.
Pozemok je situovaný v zastavanom území mesta Žiar nad Hronom za objektom administratívnej
budovy s popis. číslom 41 na Ul. A. Dubčeka.
Bližšie informácie a podmienky predloženia
cenovej ponuky záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – Odbor životného
prostredia – č. d. 6, t: 045/678 71 43, na webovej
stránke mesta alebo na úradnej tabuli mesta. (r)
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V
rámci
literárčenia
navštívila Mestskú knižnicu Michala Chrásteka
spisovateľka Diana Laslopová,
ktorá žije a tvorí
v Prievidzi.
Diana Laslopová patrí medzi zakladajúcich
členov prievidzského literárneho klubu.
V roku 2003 debutovala zbierkou poézie Úsmev na stračej nôžke. Publikovala v zborníkoch
Oslovenie duše, Sme z jednej krvi, V jazerách
nepoznania, Do vody skákať zakázané. V antológii slovenskej sci-fi Dotyky budúcnosti jej
vyšla poviedka pod názvom Zmena. Každý kto
má záujem, sa môže s tvorbou Diany Laslopovej
oboznámiť prostredníctvom kníh, ktoré darovala mestskej knižnici.
(mt)
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ
DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Dňa 16. decembra v čase od 8.30 do 16.30 hod.
bude prerušená distribúcia elektriny v Žiari nad
Hronom – Partizánska ulica a dňa 19. decem
bra v čase od 8.30 do 13.30 hod. v Žiari
nad Hronom – Priemyselná ulica, Ulica SNP
a v Šášovskom Podhradí.
Distribúcia elektriny bude prerušená z dôvodu
plánovaných prác na zariadeniach distribučnej
sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy
spoločnosti Stredoslovenská energetika.
(r)
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Žiarčan s kapitánskym „céčkom“
Šestnásťročný Žiarčan Martin Šimko hráva
futbal od svojich piatich rokov. Dlhé roky bol
hráčom FK Žiar nad Hronom. Vo výbere slovenskej reprezentácie do 17 rokov sa môže hrdiť
kapitánskou páskou.
Martin hrával za FK Žiar nad Hronom od svojich
piatich do štrnástich rokov. Posledné dva roky pôsobí v FK Dukla Banská Bystrica. Mladý obranca
bol kapitánom nášho výberu. „Futbal som začal
hrávať za žiarsku prípravku pod dohľadom môjho
otca. Neskôr ma trénovali hlavne tréneri Weiss
a Barboriak. Profesionálne hrávam futbal od svojich štrnástich rokov, kedy som prišiel do FK Dukla
Banská Bystrica,“ vysvetľuje Martin a vzápätí dodáva: „Pre futbal som sa rozhodol preto, lebo ma
napĺňa a život bez futbalu si neviem predstaviť. Na
ihrisku zabúdam na všetky moje problémy a starosti. Futbal je hra plná krásnych, ale aj smutných
momentov a presne to na tomto športe najviac
zbožňujem.“
Keďže Martinov otec je tiež futbalista, aj svojho
syna priviedol k tomuto športu. Práve po otcovi
zdedil aj, ako sám hovorí, futbalové veci.

Najkrajšie sú emócie a pocit z výhry
Martin dnes hráva na pozícii stredného obrancu.
„Najkrajší pocit som mal asi po dueli s Litvou, ktorý
pre nás znamenal postup do druhej fázy kvalifikácie Majstrovstiev Európy. Za najdôležitejšie
a najťažšie zápasy považujem zápasy v prvej fáze
kvalifikácie Majstrovstiev Európy a taktiež aj zápas s Plzňou o majstra Československa,“ hovorí
o najkrajších momentoch v doterajšej kariére Martin. Jeho najbližším priateľom je Matej Rišňovský,
s ktorým sa pozná už od škôlky a spolu hrávali aj
za FK Žiar nad Hronom.. Momentálne spolu taktiež
dochádzajú aj do Ban
Bannskej Bystrice. A ako
vyzerá bežný deň
eň
mladého futbalm
istu? „Ráno okolo
pol
loo
pool siedmej vstanem a idem doo
školy,
šk
koly, kde som
do pol druhej.
Potom
druhej
ej..
Pootom cestujem do Banske
Banskej
Bystrice.
ej
By
ystrice. Tu absolvujem tréning
a naspäť
tréé ni
domov
sa
vraciam
vr
až večer
o pol ôsmej.
Aj keď domov
mej.“
sa vra
vraracia až
a vo

Foto: J. Maliňák.

Martin Šimko, s číslom 6 na hrudi.
večerných hodinách, tvrdí, že sa to dá zvládnuť.
„Áno, dá sa to skĺbiť, aj keď je to náročnejšie.
V škole mám individuálny plán, s ktorým sa to dá
zvládnuť ľahšie. Niekedy je to ale naozaj náročné,
keď prídem večer domov unavený a musím sa
ešte učiť,“ priznáva a podotýka: „Mám hlavne
oveľa menej voľného času ako moji rovesníci
a nemôžem sa napríklad stále stretávať so svojimi
kamarátmi, ale futbal mi to vynahrádza, takže mi
to nevadí.“
Za najkrajšie na futbale považuje Martin emócie
a pocity z výhry, ktoré sa nedajú opísať. „Pocit, že
som na ihrisku nechal telo aj dušu a aj vďaka tomu
sa nám podarilo vyhrať, je úžasný.“

Pôsobením v reprezentácii
si splnil svoj sen
V jednom z rozhovor Martin priznal, že kvalifikácia Majstrovstiev Európy do 17 rokov je pre
neho doposiaľ najdôležitejší turnaj v kariére.
„Na začiatku si ma všimli tréneri z reprezentácie,
v ktorej som bol najskôr len náhradníkom. Po asi
roku som dostal nomináciu na môj prvý zraz, ktorý
sa konal v Belgicku. Pred zápasmi som cítil veľkú
nervozitu, pretože som vedel, že sa musím ukázať
len v tom najlepšom svetle, čo sa mi nakoniec aj
podarilo. Neskôr sa mi podarilo udržať sa v nominácii až do kvalifikácie Majstrovstiev Európy,“
približuje obranca a priznáva, že o reprezentácii
sníval asi rok: „Hrať za Slovensko s kapitánskou
páskou je pre mňa veľká pocta a trochu aj splnený
sen. Cítim hrdosť, ale aj veľkú zodpovednosť za
celý tím.“
V reprezentácii považuje za jednoznačne najťažší
zápas duel so Španielskom, ktoré patrí medzi
svetovú elitu. Boli však aj zápasy menej náročné.
„Každý európsky výber má dobrý káder a každý
zápas je veľmi náročný, takže najľahšieho súpera
neviem veľmi zhodnotiť, ale pravdepodobne to
bol zápas s Moldavskom.“ Hoci do konca roka
už asi nebude žiadny reprezentačný zraz, už
začiatkom nového roka sa bude celá slovenská
reprezentácia pripravovať na druhú fázu kvalifikácie Majstrovstiev Európy, ktorej súperov v našej
skupine zatiaľ nepoznáme.
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Futbalovým aj životným vzorom
je pre neho otec
V súčasnosti je Martin študentom žiarskeho
Gymnázia Milana Rúfusa. A hoci futbal tvorí veľkú
časť jeho života a zaberá mu väčšinu všetkého
času, predsa len občas dokáže aj Martin od športu
„vypnúť“ a dať si pohov. „Keď nehrám futbal, tak sa
snažím venovať rodine, priateľke a kamarátom,“
prezrádza obranca, ktorý za svoj jediný futbalový
a aj životný vzor považuje svojho otca. „Ako som
už spomínal, práve on ma priviedol k futbalu. Celý
život ma vo futbale podporuje a naučil ma veľmi
veľa vecí, dal mi mnoho skúseností, kvôli ktorým
som lepší futbalista, ale aj človek a za to všetko
mu veľmi ďakujem.“
Martinovým súčasným najväčším snom je
postúpiť cez druhú fázu kvalifikácie s cieľom
zahrať si Majstrovstvá Európy. „Za celkový sen
považujem hrať futbal za nejaký veľký klub a aby
mi futbal zarábal na živobytie,“ dodáva na záver
odchovanec žiarskeho futbalu.
Foto: archív MŠ. (li)
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IMPRO ŠOU ZH
Skvelé improvizácie mladých žiarskych talentovaných umelcov na témy hudobné, divadelné,
výtvarné či literárne.
Hudobné improvizácie: skupina Kolegium – Matúš Holečka, Maroš Vojtko, Števo Hlôška.
Divadelné improvizácie: šermiari Cassannova,
C&D Teatro, Divadlo Zelienka, DS Banana.
Literárne improvizácie: Janka Frindtová + Eliška
Melišková, Janko Ihracký.
Pantomimické improvizácie: Miro Kasprzyk.
Výtvarné impro: žiaci ZUŠ Z. Strnadovej – Parákovej.
Žonglérske impro: Filip Hajduk.
Imro v miešaní drinkov: Marian Horváth.
Dňa 12. decembra so začiatkom o 18.00 hod. vo Výstavnej sále MsKC v Žiari nad Hronom. Vstupné: 1 €.
AUTORSKÁ VÝSTAVA JOLANY PALAJOVEJ
Jolana Palajová je maliarkou zátiší, panoramatických prírodných scenérií, dedinských zákutí a mestských motívov. V jej tvorbe sa odrážajú jej vlastné
filozofické názory, životné postoje, vnemy a skryté
priania. Orientuje sa na olejomaľbu. Každoročne
absolvuje maliarske sympóziá na Slovensku i v zahraničí, na ktorých neustále hľadá nové možnosti
prejavu svojho vnímania a cítenia sveta. Vystavuje
na autorských i kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí: v Novej Bani, Žiari nad Hronom,
Zvolene, Zvolenskej Slatine, Detve, Banskej Bystrici,
Dudinciach, Bratislave, Valašských Kloboukoch –
ČR, Mníchove – Nemecko, Subotici – Srbsko, Kyjeve
– Ukrajina a v Königsbergu – Rakúsko. Je členkou
umeleckej skupiny Detvianska umelecká kolónia.
Autorská výstava výtvarných diel Jolany Palajovej sa uskutoční od 27. novembra do 25. januára vo Výstavnej sieni MsKC v Žiari nad Hronom.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
•Slovo – umelecký prednes
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom
opäť pripravuje tvorivé stretnutie pre organizátorov,
metodikov, pedagógov, záujemcov o umelecký prednes pod názvom SLOVO. Workshop pre pedagógov
pracujúcich s recitátormi I. – V. kategórie, detskými recitačnými kolektívmi a divadlami poézie sa uskutoční
vo štvrtok 4. decembra o 10.00 hod. v Zasadačke POS
v Žiari nad Hronom. Workshop bude viesť skúsená a
fundovaná lektorka Jaroslava Čajková - ústredná metodička NOC v Bratislave pre umelecký prednes.
Hlavné témy stretnutia:
1. Štruktúra súťaže - zmeny v organizačnom poriadku Hviezdoslavovho Kubína.
2. Základné dramaturgické a režijné postupy pri prednese.
3. Diskusia.
Účastnícky poplatok sú 2 eurá a
bude slúžiť na uhradenie časti nákladov na tvorivú dielňu.
Záujemcovia môžu svoje prihlášky zaslať mailom na adresu: posfilus@gmail.com, alebo
nahlásiť svoju účasť telefonicky
na čísle: 0905 587 339, najneskôr
do 2.12. 2014.
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INFORMÁCIE/INZERCIA
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIU
MAXIMILIÁNA HELLA
•V ústrety Mesiacu – Mesiac v mýtoch a skutočnosti 1. časť
Prvá časť dvojdielneho programu venovaného Mesiacu vás pozve do čias, kedy sme ho vnímali skôr ako
božstvo. Prevedie vás raným výskumom tohto telesa,
mapujúc cestu najvýznamnejších udalostí v jeho poznávaní od staroveku až po úsvit kozmického veku
v druhej polovici 20. storočia. Audiovizuálny program
vo Hviezdnej sále doplní demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom
lektora. Za priaznivého počasia sa uskutoční pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadom. Dňa 5. decembra o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad
na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty ľudského
poznania vám vyrozpráva multimediálny program
s využitím možností planetária. Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickou technikou. Dňa 12. decembra o 18.00 hod.
•Nádhera neznámeho sveta
Nazrite do vesmírneho priestoru optikou amatérskeho astronóma a astrofotografa, Róberta Barsu.
Výstavu fotografií astronomických objektov môžete
vidieť v Sci-fi sále KHaP v pracovných dňoch medzi
od 8.00 do 15.00 hod. a vždy pred začiatkom pravidelného programu pre verejnosť. Výstava potrvá do
19. decembra.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
Služby sú podľa rozpisu lekární v čase od 20.00 do
21.00 hod.
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od 8.00 do
12.00.hod.
Lekáreň v Tescu a v Kauflande sú otvorené do 20.00
hod.
Pohotovostná služba je počas sviatkov v čase od
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 21.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
6.12. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
7.12. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar nad
Hronom (672 21 23)
13.12. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79 (677
51 17)
14.12. MUDr. E. Považancová, Dr. Jánského 15, Žiar
nad Hronom (679 09 48)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Hľadám domov
KEJSY
Kejsy má približne
10 mesiacov. Je kríženec aj jazvečík, má
krásnu ryšavú farbu
s bielym podbradníkom a bruškom. Je to
nesmierne citlivé psie
stvorenie.
i VVyžaduje
ž d j sii ľľudskú
d kú prítomnosť. Má hygienické návyky, je znášanlivá s inými psíkmi. Vhodná
je aj k malým deťom. Je čipovaná, očkovaná. Adopcia je podmienená kastráciou po prvom háraní.
SAIGO
Saigo má niečo zo shiba
inu. Je to približne ročný
psík stredného vzrastu. Má
13 kg. Veľmi aktívny, hravý,
ale aj učenlivý a poslušný. S
inými psíkmi je znášanlivý,
len dokáže trochu žiarliť. Je
očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
KIARA
Kiara je mladá nemecká
ovčiačka odobratá zo zlých
podmienok. Bola odblšená,
odčervená. Je očkovaná, čipovaná. Kiara je priateľská,
dobrej povahy. Je veľmi
učenlivá a poslušná.
ODI
Odi je psík, ktorý má
necelé dva roky. Od svojho štenacieho veku mal
svojho majiteľa. Ten ho za
krátky čas dal inému pánovi, ten zase inému. Odo
nemal veľa šťastia v živote.
Keď si získate Odiho dôveru, a dokáže zabudnúť
na svoj smútok, je to kontaktný, priateľský, hravý a
veselý psík. Potrebuje veľa lásky a istoty, aby sa už
nemusel báť, že ho znovu a znovu vyhodia od seba
preč. Očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
SNOW
Snow je asi ročný psík
odobratý zo zlých podmienok. Je ale veselý, hravý, veľmi priateľský. Užíva si ľudský
kontakt. Je vhodný k domu,
ohlási vám každú návštevu. Odčervený, odblšený,
očkovaný, čipovaný, kastrovaný.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli
Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle 0908 661 737 (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

Inzerujte
v Mestských
novinách

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.

Cena plošnej inzercie:

0,72 €/cm2

Platba ihneď, v hotovosti.

Viac informácií e-mailom:
mn@ziar.sk

0905 602 942

noviny.ziar.sk
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám práčku mini Romo so žmýkačkou, práčku
Whirpool na súčiastky, digitálna, nový motor, bubon.
T: 0944 155 922
1/24
•Predám starožitný sekretár s mramorovou platňou.
T: 0944 155 922
2/24
•Predám jedálenský stôl + 4 stoličky, 2 dvojdielne skrine
a plynový sporák s elektrickou rúrou. T: 0944 155 922 3/24
•Predám Poster Gallery vol. 5 + CD. Cena: 5 €. + Plagáty heavy metal, skupiny chlapčenské z 90-tych rokov. T:
0902 828 424
4/24

www.geodesy-service.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

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

•Predám hudobné DVD – Running Wild, J. Priest, Helloween, Doro, Thunder, Grave Digger, Therion, Dream
Evil, Hammer Fall, I. Maiden, Blind Guardian, Moody
Blues, Doors, Jorn, Gamma Ray, Steppen Wolf, Kings of
Rock 70´s, Shaman, Dio, Angra, Thunder, Dream Theatre.
T: 0902 828 424
5/24
•Predám kočík Bertini X4 po 1 dieťati, 2-kombinácia,
veľmi zachovalý. Cena: 60 €. T: 045/672 35 99
6/24
•Predám 4,4 kW cirkulár. T: 0944 155 922

7/24

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 2-izbový byt v ZH, pôvodný stav, prerábka potrebná. Cena dohodou. T: 045/671 60 54 - volať po 19.00
hod.
8/24
•Predám 2-izbový byt v zateplenom tehlovom dome
s novou strechou, na Ul. Š. Moysesa. Výmera cca 60 m2 +
pivnice. Cena dohodou. T: 0903 197 959
9/24
•Predám 3-izbový neprerobený byt (len plastové okná)
na 2. poschodí na Ul. Hviezdoslavovej, rozloha 64 m2.
Cena: 31 000 €. T: 0907 424 626
10/24
•Predám 2-izbový byt (50 m2) v ZH na Etape po kompletnej rekonštrukcii, s balkónom. Čiastočne zariadený.
Cena: 34 000 €. T: 0905 782 900
11/24
•Predám v Hliníku nad Hronom dvojgeneračný poschodový dom so záhradou. Cena: 75 000 €. Dohoda možná.
T: 0905 476 424, 0908 273 008
12/24
•Predám 3-izbový byt v ZH. Kompletne zrekonštruovaný, 63 m2, Hviezdoslavova ul., 6. poschodie, s loggiou,
výťahom. Cena: 42 900 €. T: 0911 191 229
13/24
•Predám RD v Trnavej Hore pred dokončením. Tiché
prostredie. T: 0944 155 922
14/24
•Predám na Etape veľký 2,5-izbový byt vo veľmi dobrom stave. T: 0902 709 360
15/24
•Predám alebo prenajmem obchodno-skladové
priestory. Vchod z ulice i z dvora. Rozloha: 175 m2. T: 0915
23 33 47
16/24

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Ponúkam dlhodobý prenájom 2-izbového bytu na Etape v ZH. Nezariadený, byt je voľný od 15.12.2014. Cena:
300 €. T: 0903 609 120
17/24
•Dám do prenájmu zariadenú garsónku na Hronstave. Jednej slušnej osobe. Cena: 159 €/mes. s energiami.
T: 0940 703 468
18/24
•Dám do prenájmu zariadenú kanceláriu v centre mesta. Lepšiu cenu v meste nespraví nikto! T: 0940 703 468
19/24

•Dám do prenájmu alebo predám Gotickú pivnicu
v Kremnici. T: 0915 23 33 47
20/24

SLUŽBY
•Ponúkam pedikúru a masáže aj na doma za výhodnú
cenu. T: 0905 231 571
21/24

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P285/2014:
Panelová garsónka s loggiou v ZH, Ul. Sládkovičova, pôvodný stav. Cena 10.600 €, 22 m2
P317/2014:
1-izb. panelový byt s 2 loggiami v ZH, Etapa,
pôvodný stav. Cena: 19.500 €, 34 m2
P253/2014:
1-izb. panelový byt v ZH, Etapa, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 19.990 €, 36 m2
P243/2013:
1-izb. panelový byt v ZH, Etapa, kompletná rekonštrukcia. Cena: 28.000 €, 41 m2
P343/2014
1-izb. panelový byt s presklenou loggiou v ZH,
Ul. Novomeského, Cena: 19.990 €, 34 m2
P335/2014:
1-izb. tehlový byt v ZH, Ul. Š. Moysesa 441, pôvodný zachovalý stav. Cena: 24.900 €, 42 m2
P260/2014:
1-izb. panelový byt v ZH, Ul. Novomeského,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 22.500 €, 35 m2
P316/2014:
2-izb. tehlový byt s balkónom v ZH, Ul. SNP, pôvodný stav. Cena: 28.990 €, 58 m2
P333/2014:
2-izb. tehlový byt s balkónom v ZH, Ul. Hollého,
pôvodný stav. Cena: 29.990 €, 55 m2
P303/2014:
2-izb. tehlový byt v ZH, Ul. Štefánika, pôvodný
stav. Cena: 32.000 €, 61 m2
P 343/2014
3 izb. panelový byt s balkónom v ZH, Ul. Štefánika, čiastočná rekonštrukcia, cena 37.000 €,
64 m2
P340/2014:
2-izb. tehlový byt s balkónom v ZH, Ul. Duk.
Hrdinov, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 23.000
€, 58 m2
P195/2013:
2-izb. tehlový byt v ZH, Ul. Š. Moysesa, pôvodný
stav. Cena: 24.500 €, 60 m2
P329/2014:
2-izb. tehlový byt s balkónom v ZH, Ul. Štefánika, pôvodný stav. Cena: 29.990 €, 54 m2
P229/2013:
2-izb. panelový byt loggiou v ZH, Etapa, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 39.990 €, 62 m2
P290/2014:
2-izb. tehlový byt v ZH, Ul. Štefánika, pôvodný
stav. Cena: 32.000 €, 67 m2
P330/2014:
3-izb. panelový byt s loggiou v ZH, Pod Vŕšky,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 44.500 €, 69 m2
P309/2014:
3-izb. panelový byt v ZH, Ul. M. Benku, kompletná rekonštrukcia. Cena: dohodou, 71 m2
P121/2012:
3-izb. panelový byt s loggiou v ZH, Pod Vŕšky,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 42.000 €, 69 m2

P213/2013:
3-izb. panelový byt s loggiou v ZH, Pod Vŕšky,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 42.000 €, 72 m2
P 313/2014
2 izb. panelový byt, v ZH, Ul. Sládkovičova, kompletná rekonštrukcia, Cena: 35.000 €, 50 m2
P322/2014:
3-izb. panelový byt s balkónom v ZH, širšie centrum, pôvodný zachovalý stav. Cena: 41.000 €,
74 m2
P318/2014:
3-izb. panelový byt so 4 loggiami v ZH, Ul. SNP,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 47.000 €, 75 m2
P321/2014:
3-izb. panelový byt s loggiou v ZH, Ul. POH,
kompletná rekonštrukcia. Cena: 59.000 €, 69 m2
P328/2014:
3-izb. panelový byt s loggiou v ZH, Ul. POH,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 46.000 €, 69 m2
P177/2013:
4-izb. panelový byt s loggiou v ZH, Ul. POH,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 52.000 €, 84 m2
P300/2014:
4-izb. panelový byt s loggiami v ZH, centrum,
čiastočná rekonštrukcia. Cena: 72.000 €, 102 m2
P314/2012:
4-izb. tehlový v ZH, širšie centrum, čiastočná
rekonštrukcia. Cena: 89.000 €, 104 m2
DOMY:
P341/2014:
RD Trubín, pôvodný zachovalý stav, Cena:
93.000 €, pozemok: 1.992 m2
P344/2014:
RD Janova Lehota, pôvodný zachovalý stav,
Cena: 50.000 €, pozemok: 609 m2
P337/2014:
RD Lovčica, novostavba. Cena 153.000 €, úžitková plocha 187 m2, pozemok: 1.066 m2
P338/2014:
RD Šášovské Podhradie, čiastočná rekonštrukcia. Cena 103.000 €, pozemok: 1.871 m2
P332/2014:
RD Lutila, pôvodný zachovalý stav. Cena 95.000
€, úžitková plocha 200 m2, pozemok: 797 m2
P325/2014:
RD Kremnické Bane, pôvodný stav. Cena 75.000
€, zastavaná plocha 213 m2, pozemok: 1.422 m2
P312/2014:
RD Prochot, čiastočná rekonštrukcia. Cena
48.000 €, zastavaná plocha: 115 m2, pozemok:
2.786 m2
P310/2014:
RD Pitelová, čiastočná rekonštrukcia. Cena
36.000 €, zastavaná plocha: 414 m2, pozemok:
4.003 m2
P308/2014:
RD Slaská, kompletná rekonštrukcia. Cena
103.000 €, zastavaná plocha: 103 m2, pozemok:
595 m2

P299/2014:
RD Dolná Ždaňa, pôvodný stav. Cena 11.000
€, zastavaná plocha: 109 m2, pozemok: 509 m2
P298/2014:
RD Lutila, pôvodný zachovalý stav. Cena:
100.000 €, zastavaná plocha: 145 m2, pozemok:
830 m2
P297/2014:
RD Dolná Ves, pôvodný stav. Cena: 16.000 €, zastavaná plocha: 108 m2, pozemok: 403 m2
P295/2014:
RD Nevoľné, pôvodný stav. Cena: 28.000 €, zastavaná plocha: 138 m2, pozemok: 235 m2
P281/2014:
RD Jalná, pôvodný stav. Cena: 14.000 €, zastavaná plocha: 361 m2, pozemok: 1.150 m2
P278/2014:
RD Nevoľné, čiastočná rekonštrukcia. Cena:
46.000 €, zastavaná plocha: 175 m2, pozemok:
519 m2
P276/2014:
RD Prochot, pôvodný. Cena: 23.000 €, zastavaná
plocha: 183 m2, pozemok: 601 m2
P256/2014:
RD Nevoľné, zrekonštruovaný. Cena: 55.000 €,
zastavaná plocha: 133 m2, pozemok: 520 m2
P246/2013:
RD ZH 2-generačný, zrekonštruovaný. Cena:
140.000 €, úžitková plocha 200 m2, pozemok:
714 m2
P245/2013:
RD Dolná Ves, novostavba. Cena: DOHODOU,
zastavaná plocha: 110 m2, pozemok: 625 m2
P238/2013:
RD Hliník n. Hr., 2-generačný, zrekonštruovaný.
Cena: 88.000 €, zast. plocha: 326 m2, pozemok:
947 m2
P182/2013:
RD Kremnica, kompletná rekonštrukcia. Cena:
203.000 €, zastavaná plocha: 1.402 m2, pozemok: 2.835 m2
P179/2013:
RD ZH, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 157.000
€, pozemok: 823 m2
P162/2012:
RD Kremnica, čiastočná rekonštrukcia. Cena:
53.000 €, úžitková plocha: 100 m2, pozemok:
410 m2
P151/2012:
RD Lutila, rozostavaný. Cena: 89.000 €, úžitková
plocha: 360 m2, pozemok: 1.819 m2
P116/2012:
RD Stará Kremnička, pôvodný stav. Cena:
17.500 €, zastavaná plocha: 156 m2, pozemok:
1.156 m2
P315/2014:
Rekr. chata Banská Hodruša, novostavba. Cena
58.000 €, zastavaná plocha 98 m2, pozemok:
2.245 m2

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

noviny.ziar.sk

Mestské noviny | 2. december 2014
SPOMIENKAtkov
Najväčšia láska na svete zomiera,
keď oko matkine sa navždy zatvára.
Dňa 20. decembra si pripomenieme
10. výročie od chvíle, kedy nás
navždy opustila naša milovaná
mamička
Anna Štrbová.
Ďakujeme všetkým, ktorí si na ňu spomenú.
Dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 9. decembra uplynú 4 roky, keď
nás opustil náš drahý manžel, otec, starký a prastarký
Ján Gašparík
vo veku 80 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína manželka, syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Ak máme niekoho radi,
nik nám ho nevezme,
ani diaľky, ani čas, ani smrť.
Dňa 6. decembra si pripomíname
1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička,
starká a prastarká
Julka Feješová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.
Spomína manžel, deti, vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKAtkov
Dňa 5. decembra si pripomíname
25. výročie od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a
starký
Július Urblík.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína manželka, deti s rodinami a vnúčatá.

SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 28. novembra sme si
pripomenuli 1. výročie, kedy nás opustila naša mama,
stará mama a babička
Mária Bojová.
Za tichú spomienku ďakujú dcéry Terka a Zdenka
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 3. decembra si pripomíname 10. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef Olajec.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami.
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SPOMIENKAtkov
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci žiaľ.
Dňa 1. decembra sme si pripomenuli
3. výročie, kedy nás náhle opustil manžel, otec a starý
otec
Daniel Urblík.
S láskou spomínajú manželka, synovia s rodinami,
matka a ostatná smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Už je to rok, čo nie si medzi nami,
nemôžeme povedať starká, mami.
Starinká, si anjel náš,
z nebíčka sa pozeráš.
Sviečočka ti horí stále,
myslíme na teba neustále.
V srdiečku ťa navždy máme,
kytičku ti na hrob dáme.
Ľúbime ťa.
Dňa 27. novembra sme si pripomenuli 1. výročie, kedy
nás navždy opustila naša milovaná
Jarmila Toporková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIEkov
Dotĺklo srdce tvoje unavené,
zhasol oka svit ...
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a
známym, ktorí dňa 12. novembra
odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného
otca, starého otca, dedka
Pavla Štrbu.
Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Dcéra a syn s rodinami.
POĎAKOVANIEkov
Dňa 16. novembra 2014 nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec, svokor, brat a švagor
Marián Šarközi
vo veku 64 rokov.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí ho odprevadili
na jeho poslednej ceste.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Poďakovanie patrí aj MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi
a MUDr. Detkovi za vzornú a spoľahlivú starostlivosť
počas jeho hospitalizácie a za podporu, ktorú nám
prejavili počas celej jeho hospitalizácie.
Ďakuje smútiaca manželka, deti s rodinami, vnúčatá
a ostatná rodina.
SPOMIENKAtkov
Že čas rany zahojí
je len klamné zdanie,
v srdci nám zostala bolesť
a tiché spomínanie.
Dňa 26. novembra uplynulo
10 rokov, čo nás opustil syn, brat, strýko, švagor
a otec
Július Štyriak.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, súrodenci, švagor
a synovci Rastík a Urbanko.

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

Inzerujte
v Mestských
novinách
Cena plošnej inzercie:
0,72 €/cm2
Viac informácií e-mailom:

mn@ziar.sk

KÚPIM BYT V ZH
OKREM NAJVYŠŠIEHO POSCHODIA.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PODPISE ZMLUVY.
MOŽNOSŤ UŽÍVANIA BYTU EŠTE ĎALŠIE 2 MESIACE PO PODPISE ZMLUVY.

0905 33 23 88
noviny.ziar.sk

12

PUBLICISTIKA/INZERCIA
VALERIÁNA LEKÁRSKA

Domáca
lekáreň

Valeriána je menej známa rastlina,
čo sa týka zberu. Ľudia skôr poznajú
Valeriánske kvapky z lekárne. Je to
trváca bylina vysoká 50 až 150 cm,
má vysokú priamu jednoduchú
stonku. Má biele alebo bledoružové kvety. Rastie aj v
okolí nášho mesta, napr. cestou na Šibeničný vrch a v
okolí Dubníka.
Kvitne od mája do septembra. Rastie na vlhkých
lúkach, v jarkoch a na okraji lesa. Zbierame podzemok
s koreňmi, a to od jesene do jari. Umyjeme tečúcou
vodou a sušíme pri teplote do 35° C. Sušením
nadobúda charakteristický zápach. Najúčinnejší
je vždy čerstvý koreň. Vlastnosti tejto rastliny:
kardiosedatívum, spazmolytikum.
Úžitok: používa sa v lekárnictve na získanie silice,
do tinktúr a rôznych prípravkov uvoľňujúcich kŕče

Deň strašidiel
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom

medzi deťmi túlali „zombíci“ a iné potvory a strašidlá.
Každý si mohol vybrať to, čo sa mu najviac páčilo a
zúčastniť sa rôznych pripravených aktivít. Tretí ročník
vydareného podujatia sprevádzalo nádherné počasie
a zúčastnilo sa ho veľké množstvo detí z materských
a základných škôl. V poobedňajších hodinách
prišli deti aj so svojimi rodičmi z celého Žiaru nad
Hronom, ktorí si tiež vyskúšali takéto zábavné bátie
a spolu so svojimi ratolesťami prežili príjemné chvíle.
Za pomoc pri príprave Dňa strašidiel všetkým
ďakujeme. Zoznam tých, ktorí nám pomohli,
zapožičali materiál, či poskytli svoje služby sa
nachádza na našej stránke www.cvczh.edu.sk.
Mgr. Ján Kubina

zorganizovalo koncom októbra v areáli Základnej
školy na Ul. M.R. Štefánika Deň strašidiel.
Malí i tí väčší návštevníci sa mohli báť v strašidelnom
pekle čerta Lucifera, v podpalubí pirátskej lode,
kde sa pokúsili nájsť stratený kľúčik strašného
kapitána alebo stredovekej mučiarni. Mohli si svoj
osud vypočuť z úst veštice, vypiť čarovný nápoj
od ježibaby. Tajomná Morticia Adamsová so svojimi
takmer živými priateľmi pomaľovala líca malých
návštevníkov pavučinami a pani čarodejnica zase
čarovala s deťmi krásne obrázky. Okrem toho sa

Dr. Janského 477/4, Žiar nad Hronom
www.marshallreality.sk, www.byvanie.unas.cz
0905200270, 0905750910, 045/6723470

Dobrovoľníctvo
na pokračovanie
2. ČASŤ

Neverili by ste, čo všetko dokážete!
PRENÁJOM:
•Garsónka, 23 m², od 180,- €, širšie centrum, ZH
•Kancelárske priestory, od 5,- €, v polyfun. dome, ZH
•Obchodné priestory, 67,- € / m² / rok, Ul. SNP, ZH
PREDAJ:
•Garsónka, OV, tehl. , 15.000,- €, vyvýš. prízemie, čiastoč.
zrekonš. , blíz. centra, ZH
•1-izb. byt, OV, tehl., cena dohodou, 3 p., Ul. Š. Moysesa, ZH
•2-izb. byt, OV, 8.000,- €, 2 p., Ul. M. Chrásteka (Jadran), ZH
•2-izb. byt, OV, tehl., 20.000,- €, 3 p., širšie centrum, ZH
•4-izb. byt, OV, 46.500,- €, 1 p., Ul. POH, ZH
•Gazdovský dom, OV, 9.000,-€, Dolná Ves, aj na splátky
•Rodinný dom, OV, 35.000,- € , Stará Kremnička, aj na
splátky
KÚPA:
•1-izb. byt alebo 2-izb. byt, OV, ZH
VÝMENA:
•Ponúkame garsónku v OV v centre mesta ZH – vymeníme
za 1-izb. byt v OV

EXEKÚCIA
DLŽOBA
BYTU - DOMU

Odkúpime
VÁŠ byt -dom

Vyplatíme
VÁM peniaze

Ubytujeme

0905 200 270

VÁS
v náhradnom byte

Najčastejšie otázky a odpovede ľudí, ktorí nepoznajú
dobrovoľníctvo, pokračujeme 3. otázkou:
3. Potrebujem špeciálne vzdelanie ak chcem byť
dobrovoľníkom?
Vo väčšine prípadov nie a pokiaľ sú požadované
špecializované činnosti vyžadujúce konkrétny druh
vzdelania, bývajú v dobrovoľníckych ponukách
uvedené. Pre niektoré z nich vás môže pripraviť
organizácia, v ktorej budete pôsobiť.
4. Môžem dobrovoľníčiť s priateľmi
a príbuznými?
Samozrejme, takýchto príležitosti je veľa. Niektoré
aktivity sa robia ľahšie v kruhu priateľov, kolegov či
známych.
5. Môžem dobrovoľníčiť z domu?
Samozrejme. Počet ľudí, ktorí sa venujú takémuto
druhu dobrovoľníctva, neustále rastie. Môžeš
pomáhať organizácii, ktorej hodnoty sú ti blízke aj
z domu.
Ďalšie otázky a odpovede, či informácie nájdete
v budúcom vydaní novín.
CVČ v Žiari nad Hronom
– Infobod o dobrovoľníctve

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
HĽADÁ TRÉNERA
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom
hľadá trénera –dobrovoľníka vedúceho
krúžku FLORBAL chlapci SŠ.
Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie,
kontaktujte nás na čísle: 0905 797 871.

noviny.ziar.sk
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a upokojujúcich srdce i nervy. Osoží pri únave,
poruchách spánku, vnútornom napätí, ovplyvňuje
neurózu srdca a pod. Užíva sa 10 - 20 kvapiek tinktúry,
jednorázovo -podľa potreby.
Pri nepokojoch je vhodná macerácia – 2 kávové
lyžičky posekaného koreňa zalejeme studenou
vodou na 8 - 10 hod. Užiť ako nápoj pri rozrušení a
nespavosti.
Obklad: na uvoľnenie svalových kŕčov namočte gázu
(plátno) do tinktúry.
Kúpeľ: odvar alebo macerát sa prikladá na chronické
vredy a rany. Valeriánu však neužívajte bez prestávky
dlhšie ako 2 – 3 týždne, pretože nepretržité užívanie
vysokých dávok by mohlo spôsobovať bolesti hlavy
a búšenie srdca.
Ešte využite posledné možnosti na zber, kým
nezamrzne pôda.
Valerie Janičová

Poďakovanie voličom
Touto cestou sa chcem všetkým mojim voličom
úprimne poďakovať za ich hlasy v komunálnych
voľbách 2014, ktoré mi dali aj napriek tomu, že
som nemala žiadnu kampaň. O to viac si to cením a
ďakujem!
Mgr. Monika Kopčová
Milí voliči, ďakujem vám všetkým za vaše hlasy
a podporu, ktorú ste mi prejavili v tohtoročných
komunálnych voľbách, v ktorých som kandidoval
ako poslanec do mestského zastupiteľstva za
volebný obvod č.1.
Mgr. Samuel Kováč
Ďakujem všetkým voličom, ktorí mi prejavili dôveru
a odovzdali svoj hlas v komunálnych voľbách.
Aj naďalej budem v mestskom zastupiteľstve
pracovať v ich prospech a v prospech volebného
obvodu č. 3, za ktorý som kandidoval.
Ing. Emil Vozár
Vážení spoluobčania, milí
Žiarčania, ďakujem vám za
vašu podporu vo voľbách
do samosprávy miest a obcí,
ktoré sa konali 15. novembra.
Predovšetkým sa chcem
poďakovať mojim voličom
z volebného obvodu č. 1 –
Etapa, ktorí ma už po štvrtýkrát
zvoli za poslankyňu MsZ.
Vážim si každý hlas, ktorý som od vás dostala.
Zároveň chcem ubezpečiť všetkých občanov, že
ako poslankyňa MsZ bude i naďalej presadzovať
záujmy nielen občanov volebného obvodu č. 1,
ale záujmy všetkých občanov nášho mesta. Rada
by som tiež pokračovala aj v aktivitách Zboru
pre občianske záležitosti, ktorými sú občianske
obrady – sobáše, pohreby, uvítanie detí do života
a iné.
Svojimi hlasmi ste určili, kto bude ďalšie štyri
roky rozhodovať o živote a dianí v našom meste.
Touto cestou by som chcela ešte raz zablahoželať
znovuzvolenému primátorovi Mgr. Petrovi
Antalovi, ako aj všetkým zvoleným poslancom,
mojim kolegom.
Vážení
spoluobčania,
svojou
účasťou
v komunálnych voľbách ste ukázali, že vám život
v našom meste nie je ľahostajný. Budem veľmi
rada, keď sa oň budete zaujímať aj mimo času
volieb, dávať rôzne námety na jeho zlepšenie,
zapájať sa do riešenia vecí verejných, zúčastňovať
sa mestských zastupiteľstiev, na ktorých sa
rozhoduje o ďalšom napredovaní nášho mesta.
Spoločne sa tešme z úspechov, spoločne riešme
problémy, ktoré nás trápia. Pretože ide o naše
mesto – náš domov.
S úctou PaedDr. Veronika Balážová
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Change your life 4-mesačná premena: Finále
ČASŤ 2. – HODNOTENIE TRÉNERA

Pred dvoma týždňami sme vám priniesli rozhovor
s poslednými dvoma účastníčkami projektu
Evkou a Nikou, ktoré bilancovali uplynulé štyri
mesiace. Dnes bude hodnotiť aj ich tréner, a to
nielen dievčatá a ich progres za štyri mesiace, ale
aj projekt globálne.
Michal, máš za sebou svoj prvý projekt. Určite sú
to veľké skúsenosti, povedz, čo ti premena dala?
Presne ako hovoríš. Získal som ďalšie skúsenosti so
začiatočníkmi. Každý je totiž jedinečný, a aj napriek
tomu, že v rámci tréningov väčšinou spolupracujem
s absolútnymi začiatočníkmi, každý reaguje inak.
Veľké plus je skúsenosť s Eliškou, ktorej váha bola
limitujúca pri väčšine cvikov a museli sme vymýšľať
cviky špeciálne pre ňu, aby si neublížila. Predsa len je
to záťaž na kĺby. Okrem skúsenosti som spoznal skvele
motivované baby, ktoré to určite niekam dotiahnu.
Na dievčatá boli kladené veľké očakávania. Boli
pod drobnohľadom teba, ale aj verejnosti, čo
mohlo vyvolávať tlak a stres. Ako si to prežíval ty?
Cítil si napätie pred meraním a vážením?
Myslím, že mám šťastie, resp. ja to považujem za svoju
výhodu, že sa viem pri tréningoch odosobniť, takže
žiadne stresy alebo psychická ujma u mňa určite
neboli. Ja som im poskytol návod a odbornú radu.
Na nich bolo, či to budú aj dodržiavať a či to vlastne
chcú. Takže tam sa ani nedá byť v strese. Navyše, mne
sa s babami spolupracovalo dobre. Ku koncu cvičili
väčšinou samé, keďže kvôli škole a práci mali úplne
iný harmonogram ako na začiatku, ale nakoniec sme
to zvládli.
Pri našom prvom rozhovore, si skonštatoval, že
ciele, ktoré si dievčatá stanovili, sú reálne. Splnili
sa?
Cieľ, ktorý bol pre mňa hlavný, a ktorý sa časom stal
hlavný aj pre dievčatá bol ten, aby začali s pohybovou
aktivitou. Pravidelné cvičenie, pravidelná zdravá
strava. Cieľom bolo zlepšiť ich fyzickú kondíciu
a zlepšiť zdravotný stav. Z toho vyplýva aj strata
hmotnosti, čo sa im podarilo. To samotné číslo
bolo už sekundárne. Samozrejme, ako si povedala,
hodnoty, ktoré mali v pláne schudnúť, boli reálne,
ale do konečného výsledku vstupuje aj veľa ďalších
faktorov. Napríklad: žiadna z nich predtým nikdy
necvičila, takže prvé týždne sme sa skôr zoznamovali
s pohybom a stravou. Vyskytli sa zranenia, choroby
a, samozrejme, aj prešľapy voči stravovaciemu
plánu. Budem sa opakovať, ale skutočne sme každý
jedinečný. Niekto stráca kilá pomaly, iný chudne už
pri pomyslení na nejaký šport. Baby mi povedali, že
nekončia s tvrdou prácou na sebe, takže myslím, že
časom budú mať výsledky ešte oveľa, oveľa lepšie.
Teraz, keď už sú mierne pokročilé, môžeme zvoľniť
tempo a zamerať sa na dlhodobé ciele.
Si spokojný s výsledkami?
Vždy je čo zlepšovať. O tom celom to je. Ak si niekto
myslí, že už všetko vie, presný opak býva pravdou.
Spolupracujem s poprednými trénermi z USA.
Keď vidím, že každý mesiac prídu s niečím novým,
nejakou zmenou, tak sa skutočne môžem len smiať
nad niektorými samozvanými expertmi z okolia
alebo internetu. Ako som už spomínal, pre mňa bola
priorita naučiť ich stravovať sa a cvičiť. Pre dievčatá
bola priorita klesajúca ručička na váhe, ale to je
problém väčšiny žien. Sú príliš fixované na váhu, na
číslo. Počas projektu ale aj ony prehodnotili tento
postoj a pochopili, že to číslo nie je dôležité. Ide o to,
ako sa cítia, čo dokážu a že telo sa môže meniť, aj keď

Zľava: Evka Šályová, Michal Mišurda a Nika Balážová.

Po prvom mesiaci. Zľava: Zuzana Šimonová, Evka
Šályová, Eliška Radová, Nika Balážová a v podrepe
tréner Michal Mišurda.

váha neklesá, resp. klesá minimálne. Takže, aby som
odpovedal na tvoju otázku, áno, som spokojný. Máme
výsledky, získali sme skúsenosti a baby sú motivované
pokračovať ďalej. Myslím, že to hovorí za všetko.
Na začiatku ste vstupovali do projektu s veľkými
otáznikmi. Nepoznali ste sa navzájom, všetko to
bolo o dojmoch. Postupne ste sa spoznali viac. Je
niečo, čo ťa na babách prekvapilo?
Je jedna vec, ktorá ma prekvapila a jedna, ktorá
sa mi potvrdila. Prekvapilo ma, keď som videl,
čo baby dokážu. Áno, boli unavené, nie vždy sa
im chcelo, no tréningy, ktoré absolvovali, som
kedysi robil aj ja sám a viem, že veľa chlapov by ich
nezvládlo. Takže ma prekvapili svojou vytrvalosťou,
húževnatosťou a odhodlaním. Bohužiaľ, nie všetky
týmito vlastnosťami disponovali. Potvrdilo sa mi, že
úprimnosť je nadovšetko. Pretože práve tieto dve
dievčatá, ktoré prišli až do finále, sa vždy priznali,
ak porušili stravu. Pre mňa je to signál, že to mysleli
vážne. Nedá sa byť stále sto percentný a klienti
sa často hanbia priznať, keď podľahnú, ale ja ako
tréner potrebujem vždy vedieť pravdu, aby som
vedel adekvátne prispôsobiť tréning a úpravy stravy
do budúcna. Ale nedá mi nespomenúť ešte jedno
prekvapenie, veľmi príjemné, a to keď som po dlhšej
dobe uvidel Niku, ktorá ku koncu kvôli školským
a pracovným povinnostiam trénovala sama v Banskej
Štiavnici. Pravidelne mi posielala fotky, ale vidieť,
ako sa v priebehu pár týždňov zmenila naživo bolo
o niečom inom! Veľmi príjemné prekvapenie!
Do projektu vstupovalo s tebou dievčat päť,
do finále sa dostali iba dve a to nebola žiadna
vypadávajúca súťaž. Čo vnímaš ako problém toho,
že tri dievčatá z projektu odišli?
Základom je fakt, že odhodlanie, motivácia a
vytrvalosť boli u každej z dievčat na inej úrovni.
Verím, že všetky vstupovali do projektu s tým, že sa
chcú zmeniť, že chcú zmeniť svoj život. Postupne
však zistili, že to nie je také jednoduché. Zvyk je
železná košeľa, a ak máš dlhoročný návyk, ktorý nie
je dobrý, nepodarí sa ti ho odstrániť lúsknutím prsta
na počkanie. Vyžaduje si to úsilia, veľkú disciplínu
a odhodlanie. Tento projekt všetkým zúčastneným
ukázal, ako veľmi chcú zmenu a čo všetko sú ochotné
pre ňu spraviť. Je to iba nastavené zrkadlo. V každom
prípade, ja som si veľmi prial, aby všetky skončili.
Nestalo sa tak. Ostáva mi dúfať, že si aspoň z toho
niečo odniesli, že im to niečo dalo a aspoň nejaké
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časti sa podarilo zaradiť do ich každodenného života.
Aké cenné rady si dal dievčatám na záver?
Tak rozhodne sa žiaden záver nekoná. Áno, projekt
sa oficiálne skončil, ale s babami máme dobré vzťahy
a sme dohodnutí, že aj naďalej sa im budem venovať.
Už nie tak intenzívne, ale aj naďalej im budem radiť
s úpravou stravy a vždy, keď sa im zmení tréningový
plán, tak nové cviky si precvičíme spolu, aby sa naučili
správnu techniku. Posledné týždne išli vo veľmi
vypätom tempe, preto som im poradil, aby zvoľnili
tempo a zamerali sme sa skôr na dlhodobé ciele.
Ukázalo sa, že dievčatá sú citlivé na príjem sacharidov.
To je u obéznych ľudí najčastejší problém. Ku koncu
neprijímali takmer žiadne cukry, teraz ten príjem
trošku navýšime, aby to bolo udržateľné. Nemôžu
čakať, že schudnú za pár mesiacov, to čo priberali
celé roky. Samozrejme, dá sa to, ale často to končí
jojo efektom, psychickými problémami a poruchami
príjmu potravy.
Čo máš v pláne robiť teraz? Môžeme sa tešiť na
ďalší projekt?
Takýto projekt je skvelá skúsenosť a nevylučujem, že v
budúcnosti spravím ďalší, ale teraz sa chcem venovať
iba súčasným klientom a trochu si oddýchnuť.
V diári mám už iba pár voľných miest. Dostávam však
veľa otázok na sociálnej sieti. Nestíham na ne všetky
odpovedať. Hlavne sa otázky často opakujú, preto
by som chcel zverejňovať odpovede aj v printovej
podobe v novinách, kde by si ich mohli prečítať aj tí,
ktorí nemajú prístup na internet. Ale to plánujem až
s príchodom nového roku. Môj momentálny stav by
sa dal zhrnúť aj slovami: „nechystám nič, nestíham
nič!“ Ale rovnako ani nič neľutujem, práve naopak,
change your life zmenila život všetkým zúčastneným,
ten môj nie je výnimka.

Premena v číslach
Ako sme v predchádzajúcom čísle avizovali,
prinášame výsledky. V prvý mesiac nastúpilo
do projektu päť dievčat. Ich spoločná váha bola
444,8 kg. Obvod ich bedier predstavoval dokopy
528 cm. Do druhého mesiaca vstupovali už
iba štyri dievčatá a boli spolu ľahšie o 12,5 kg
a o 17 cm štíhlejšie v páse. Počas prvých dvoch
mesiacov sama Eliška stratila dokopy zo svojho
tela 21 cm. Do tretieho mesiaca vstúpili už iba
Evka, Nika a Eliška. Ich spoločná váha na konci
tretieho mesiaca bola o 19,1 kg nižšia ako tá,
s ktorou do projektu vstupovali. Vo finále najviac
zamakala Nika, ktorá v posledný mesiac schudla
4 kg a stratila 12 cm z celého tela. Celkovo sa
všetkým dievčatám podarilo počas ich pôsobenia
v projekte schudnúť 31,6 kg a zoštíhlieť o 100 cm.
Dominika Urbánková
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Žiarski plavci s medailami z Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti
PLAVCI

V sobotu 22. novembra desať nominovaných
plavcov reprezentovalo naše mesto na
Majstrovstvách stredoslovenskej oblasti, ktoré sa
konali na krytej plavárni v Handlovej.
Žiar reprezentovali Ema Barančoková, Melisa Martina
Bartková, Kristína Kminiaková, Alexandra Koštová,
Stanislava Sivičeková, Tereza Veselá, Adam Jančok,
Alex Karkuš, Matej Siheľský a Šimon Veselý. Plavci sa
na tento pretek nominovali svojimi najlepšími časmi
- osobákmi. Bilanciu oproti posledným oblastným
majstrákom vylepšili o dve medaily, celkovo ich
vyplávali až 11.
Najväčším počtom prispel Alex Karkuš, a to hneď
siedmymi medailami. Titul majster stredoslovenskej
oblasti si vyplával v disciplíne 50 m znak, päťkrát
získal striebro, a to v disciplínach 50 a 100 m voľný
spôsob, 100 m znak, 50 m motýlik, 100 m polohový
pretek, plus jednu bronzovú medailu v disciplíne 100
m motýlik.
Po dve medaily si vyplávali Ema Barančoková a
Tereza Veselá. Striebro získala Ema v disciplíne
400 m voľný spôsob, bronzovú medailu v disciplíne
200 m znak. V znaku na 50 m skončila štvrtá. Tereza

50 VS a 100 VS, 14. miesto 100P. Melisa Martina
Bartková 8. miesto 400PP, 14. miesto 200P, 16.
miesto 50P. Matej Siheľský 8. miesto 50P, 9. miesto
100P, 15. miesto 100VS. Adam Jančok 12. miesto
50Z, 14. miesto 50P, 18. miesto 100VS. Alexandra
Koštová 17. miesto 100VS, 20. miesto 50P a 50Z.
PK MŠK Žiar nad Hronom

bola najúspešnejšia v disciplínach 100 a 200 m
motýlik, v ktorých získala bronzové medaily. Piate
miesto obsadila v disciplíne 50 m motýlik, šiesta
doplávala v polohovke na 400 m a siedma v kraulovej
50-tke.
Ostatní plavci sa síce medailovo nepresadili,
no vylepšili si svoje osobáky. Výsledky: Kristína
Kminiaková 4. miesto 400 PP, 10. miesto 100 VS.
Šimon Veselý 5. miesto 50 m M, 10. miesto 50 m Z,
11. miesto 50 VS a 100PP, 14. miesto 100 VS. Stanislava
Sivičeková 6. miesto 100M, 7. miesto 50M, 9. miesto

Černek a Zimány na stupni víťazov v Skýcove
CYKLISTIKA

Pravé cyklokrosové počasie, blato, zima a dážď,
čakalo na pretekárov v ďalšom pokračovaní
Slovenského pohára v cyklistike.
Prvýkrát sa pretekalo v Skýcove. Organizátorom
bol CK Olympik Trnava. Cyklisti CK MŠK Žiar
nad Hronom sa pomaly dostávajú do formy a obsadili
pódiové umiestnenie. Starší žiaci: Matúš Černek
obsadil 3. miesto, kadeti A. Žarnovičan skončil na
9. mieste, L. Lajtoš na 10. mieste a Adam Foltán na 12.
mieste. Juniori Kristián Zimány skončil na 2. mieste, J.
Gajdošík na 5. mieste a Adrian Foltán na 10. mieste.
Ďalšie dvojkolo Slovenského pohára v cyklokrose sa
uskutočnilo 22. a 23. novembra v Starej Ľubovni a
Košiciach. Naši chalani potvrdili stúpajúcu výkonnosť
a opäť stáli na stupni víťazov. Zimány skončil v sobotu
v Starej Ľubovni na 2. mieste a v Košiciach na 3. mieste.
Černek skončil v nedeľu na 3. mieste. Ďalší chalani dali
tiež o sebe vedieť. V sobotu v kategórii žiakov obsadil
M. Černek 9. miesto. U kadetov skončil A. Foltán na
5. mieste, L. Lajtoš na 7. mieste a A. Žarnovičan na

Matúš Černek.

10. mieste. V junioroch potvrdil K. Zimány stúpajúcu
formu a obsadil 2. miesto, J. Gajdošík 4. miesto a
Adrián Foltán 8. miesto.
V nedeľu sa chalani presunuli do Košíc. Všetci chceli
vylepšiť svoje pozície zo soboty, a tak zabojovali.
Starší žiak M. Černek sa opäť postavil na pódium a
obsadil pekné 3. miesto. Naši kadeti po bojovnom

výkone obsadili: A. Foltán 5. miesto, L. Lajtoš 7. miesto
a A. Žarnovičan 8. miesto. V junioroch K. Zimány
skončil na peknom 3. mieste. Adrián Foltán prišiel na
7. mieste a J. Gajdošík na 8.mieste.
Zdroj: www.mskziar.sk

Úspešné účinkovanie mladších mini basketbalistov v súťaži
BASKETBAL – MLADŠÍ MINI

ŠKP Banská Bystrica – MŠK BK Žiar nad Hronom
29:58/27:35
Body: Tončík 28b., Galko 24b., Kňažko 14b., Köppl 9b.,
Nagyová 6b., Štefanča 4b., Šarközi 3b., Janek a Melaga
po 2b., Šmondrk 1b.
Aj v druhých majstrovských zápasoch sa podarilo
družstvu mladších mini basketbalistov vyhrať. V
prvom zápase podali lepší výkon ako pred dvoma
týždňami. Pod výsledok druhého zápasu sa podpísala
nesústredenosť v obrane, veľa pokazených prihrávok
a zahodených lôpt spod koša. Máme na čom
pracovať. Chcela by som pochváliť Samuela Tökölyho,
ktorý napriek tomu, že s nami trénuje len od októbra,
odviedol výbornú prácu v obrane.
V. Fridrichová, trénerka
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Karate Grand Prix Ostrava 2014
KARATE

Ostrava – Steel Heart of Europe. V sobotu 15.
novembra sa rozbúchalo oceľové srdce Európy
v duchu karate. Práve tu sa uskutočnil turnaj
Karate Grand Prix Ostrava 2014, ktorého sa
zúčastnili aj naši pretekári z karate klubu MŠK Žiar
nad Hronom.
297 súťažiacich, 38 klubov a 7 štátov sa zapojilo do
bojov o medaile. Pretekári z Arménska, Nórska, Ruska,
Slovinska, Poľska, Čiech a Slovenska si zmerali svoje
sily v kata (tieňový boj) i v kumite (zápas) v ostravskej
športovej hale Polanka nad Odrou.
Naši pretekári pod dohľadom skúseného trénera
Ivana Tatára vyskúšali kvality svojich súperov
a domov si doniesli viaceré cenné trofeje. V kata si
v kategórii mladšie žiačky 8 - 9 rokov do 7.kyu zlatú
medailu vybojovala Ivana Gahírová a rovnako tak
zlatú medailu si odniesol v kategórii mladší žiaci 8 - 9
rokov nad 6.kyu aj Šimon Sečkár. V kumite si odniesli
zlatú medailu Adam Dolnický v kategórii mladší žiaci
8 - 9 rokov do 27 kg, Šimon Sečkár v kategórii mladší
žiaci 8 – 9 rokov do 32 kg a skúsená Martina Tatárová
v kategórii juniorky 16 - 17 rokov do 59 kg. Striebro
si v kategórii mladšie žiačky 10 - 11 rokov nad 35 kg

Žiarčania
na medzinárodnom turnaji
JIU JITSU

vybojovala Karin Hanáková a bronz pridala v kategórií
mladšie žiačky 8 - 9 rokov nad 30 kg Ivana Gahírová.
Naša malá výprava do Ostravy sa skončila úspešne
a zástupcovia nášho klubu opäť dokázali, že na naše
karate môžeme byť právom hrdí. Krásne výsledky
na súťažiach sú odrazom talentu detí, ale hlavne
poctivého tréningu. Vďaka patrí deckám za ich
výkony, ale aj rodičom, trénerom a všetkým vám
ostatným, ktorí nám pomáhate – pretože práve vďaka
tomu môžeme prostredníctvom karate reprezentovať
naše mesto Žiar nad Hronom tak ako sa patrí.
Miloš Viglašský, tréner KK MŠK

V sobotu 15. novembra sa členovia žiarskeho
klubu Jiu Jitsu zúčastnili medzinárodnej súťaže
pre deti a juniorov.
Sily v brazilian jiu jitsu si mladí bojovníci zmerali
v Martine na 2. ročníku podujatia Kids Storm
Tournament. Žiarčania na tomto turnaji vybojovali
osem medailí.
Kategória Deti: P. Grolmus 2. miesto, A. Mihalka
3. miesto, B. Žemľa 3. miesto, M. Cabánik 3. miesto, M.
Urgelová 1. miesto, N. Hromádková 2. miesto.
Kategória Juniori: A. Tončík 3. miesto, J. Paško
3. miesto.
(r)

Urgela a Pivarči v úspešnej premiére za Slovensko
FUTBAL – U12 REPREZENTÁCIA

Poľsko U12 – Slovensko U12 0:1 (0:1)
Gól: 29. Mrva.
Chlapci ročníka 2003 (SR 12) odohrali
17. novembra vo Wroclawe premiérové zápasy
proti rovesníkom z Poľska.
Slovenská „dvanástka“ si pripísala tesné víťazstvo
1:0 gólom Dušana Mrvu z 29. minúty. Boli pri tom aj
obaja hráči zo žiarskej úspešnej U12, ktorí na seba
navliekli najcennejší dres: Samuel Urgela a Adrián
Pivarči.
Poľsko U12 - Slovensko U12 2:1 (2:0)
Góly: 3., 20. - 34. Švec
V odvetnom, neoficiálnom zápase slovenskej
reprezentačnej „dvanástky“ s rovesníkmi z Poľska
sa zrodila prehra nášho tímu. Družstvo SR 12
podľahlo Poľsku 1:2.
(RU)

Do Slovenskej ligy postúpili Žilinčania
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI

BK MŠK Žiar nad Hronom – MBK Lučenec 76:59
(43:33)
Body: Horváth 27 (12 ziskov, 5 asistencií), Mihálka 13
(7 ziskov), Šály 10, Záhorec 6, Bača 5, Dérer 5, Krajčovič
2 (8 ziskov), Medveď 2, Kotlárik 2 (8 doskokov), Vinarčík
2, Nagy 2. Hrali aj: Boroš (7 doskokov), Michalov.
V sobotňajšej odvete 15. novembra starší žiaci BK
MŠK privítali v športovej hale súpera z Lučenca.
Žiarčania nemohli zaváhať proti tomuto súperovi ak
chceli ešte pomýšľať na postup do celoslovenskej
ligy. Prvá polovica zápasu bola veľmi vyrovnaná
a domáci basketbalisti ju dokázali vyhrať len o jeden
bod. Tak ako v Lučenci aj v Žiari dominovali pod
košom súperovi pivotmani. Naši dvaja najvyšší hráči
sa dokázali vyfaulovať za 10 a 13 minút. No práve
absencia týchto hráčov spojila celé družstvo ešte viac
a hráči ako Kotlárik a Medveď priniesli do zápasu ešte

väčšiu dravosť, bojovnosť. Tretiu štvrtinu Žiar vyhral
27:8. Podobný priebeh mala aj posledná časť hry
a domáci hráči s prehľadom vyhrali celý zápas o 17
bodov.
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom
86:48 (52:22)
Body: Horváth 27, Medveď 9, Šály 5, Kotlárik 2,
Šarkozi 2, Vinarčík 1, Krajčovič 1, Mihálka 1. Hrali aj:
Bača, Záhorec, Nagy, Boroš, Dérer.
Po sobotňajšej výhre starší žiaci BK MŠK Žiar
nad Hronom vycestovali v nedeľu za súperom do
Žiliny.
V tomto zápase skupiny stred sa rozhodovalo
o poslednom postupujúcom do celoslovenskej ligy.
Žiarčania nastupovali s mankom 4 bodov z prvého
zápasu a vedeli, že len 100 % výkon a výhra o 5

noviny.ziar.sk

bodov ich posunie ďalej. Naši chlapci začali dobre,
boli agresívni v obrane a aktívni v útoku. Dokázali
so súperom držať krok, vyhrávali v prvej štvrtine
4:9 a neskôr 9:13. V tom nastal zlom a na palubovke
ostalo len jedno družstvo - Žilina. Naši niektorí hráči
po nepremenených strelách priamo spod koša,
ktorých bolo okolo 20, a množstve stratených lôpt,
úplne psychicky odišli, čo sa prejavilo nielen v útoku,
ale aj v obrane. Súper to hneď využil a do druhej
štvrtiny vstúpil šnúrou 17:0. Tu sa naplno ukázala
kvalita súperových hráčov, ktorí vyhrali druhú
štvrtinu 23:5. Po prvom polčase sa hra vyrovnala, ale
náskok domácich z prvého polčasu sa už nepodarilo
dotiahnuť. Žilinčania zaslúžene vyhrali a postúpili
do Slovenskej ligy. Žiar bude pokračovať v oblastnej
súťaži stred, ktorá bude svojou kvalitou vyhovovať
väčšine našich hráčov.
Juraj Horváth, tréner
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Štyri majstrovské tituly zostali v Žiari
KARATE
330 pretekárov z 36 klubov sa stretlo 8. novembra
v Žiari nad Hronom na 1. kole Stredoslovenského
pohára mládeže v karate. Medzi pretekármi
z celého Slovenska sa opäť podarilo výrazne
presadiť našim domácim pretekárom z Karate
klubu MŠK Žiar nad Hronom.
V úvodnej disciplíne súborné cvičenia kata nesklamali
naše najhorúcejšie želiezka. Kategória 8 – 9-ročných
patrila domácim borcom, keď v dievčenskej kategórii
nenašla premožiteľku Ester Šišková a u chlapcov sa
o víťazstvo postaral náš najúspešnejší katista Šimon
Sečkár. Zbierku kovov z tejto disciplíny uzavrela
bronzom Radoslava Kučerová v kategórii 5 – 7-ročných
dievčat.
V disciplíne športový zápas kumite sa domácim tiež
darilo. V kategórii 8 – 9-ročných dievčat nad 30 kg
si zlato vybojovala Patrícia Vanková. Šimon Sečkár
nenašiel ani v tejto disciplíne premožiteľa, a tak sa stal
víťazom aj kategórie 8 – 9-ročných chlapcov do 30 kg.
V kategórii 10 – 11-ročných starších žiačok do 40 kg sa
o milé prekvapenie postarala Viktória Snopková, ktorej
sa podarilo poraziť aj skúsenejšie súperky, a tak svoju
kategóriu vyhrala. V kategórii nad 40 kg si za svoj pekný
výkon domov odniesla striebro Karolína Hanáková.

Aj Pohár primátora zostal v Žiari
V kategóriách nad 12 rokov sa už bojovalo o postup na
decembrové majstrovstvá republiky. Aj tu sa Žiarčanom
darilo. V kategórii mladších dorasteniek do 45 kg si titul

darilo Martine Tatárovej, ktorá si z váhy do 59 kg taktiež
odniesla striebro.
Najstarším štartujúcim bol Rastislav Štyriak, ktorý
v kategórii starších juniorov (18 - 20 rokov) nenašiel
premožiteľa, a tak si domov odniesol majstrovský titul.
Súčasťou turnaja bola aj súťaž o Pohár primátora
mesta Žiar nad Hronom pre klub s najväčším počtom
zlatých medailí. Sme veľmi radi, že sa nám medailovou
bilanciou 9 zlatých, 5strieborných a 5 bronzových
medailí podarilo obhájiť prvenstvo z minulého roku a
pohár opäť ostal doma.
Všetkým zúčastneným, ktorí nám pomohli
s organizáciou turnaja, ktorý mal opäť kladné ohlasy,
chcem touto formou poďakovať.
Ľubomír Striežovský,
tréner KK MŠK Žiar nad Hronom
majsterky Stredoslovenského zväzu vybojovala Natália
Rajčanová. V kategórii mladších dorastencov do 50
kg si titul nenechal ujsť Zdenko Vanka. Striebro si v
kategórii do 40 kg vybojovala Veronika Víglašská. Túto
vekovú kategóriu uzavreli bronzami Erik Sklenka a Aris
Nikolas Čela vo váhe do 45 kg.
V kadetských kategóriách (14 - 15 rokov) sa najviac
darilo Dominike Veisovej, ktorá si vo váhe do 54 kg
vybojovala majstrovský titul. V kategórii nad 54 kg si
bronz vybojovala Nina Jelžová. V kategórii kadetov
do 63 kg si striebro vybojoval Matúš Matuška a bronz
Michal Výrostko.
Z kategórie mladších juniorov (16 - 17 rokov) do
68 kg si striebro odniesol Milan Laurov. Tak isto sa

Štyri poháre pre Žiar
PLAVCI
V sobotu 15. novembra sa v Rimavskej Sobote
uskutočnilo 5. kolo Banskobystrického plaveckého
pohára pre rok 2014. Na posledné kolo pohárového
preteku vycestovalo z nášho mesta 22 plavcov.
Najmenší boli tradične za svoje výkony ocenení
medailami, starší zbierali posledné body do celoročného
hodnotenia. Najmladší súťažili v disciplínach na
25 metrov - prsia, voľný spôsob, motýlik a znak. Zlato si
vyplával Jakub Siheľský v motýliku, bronzové medaily
v prsiach a voľnom spôsobe, 5. miesto v znaku. Diana
Karásková si zlato vybojovala taktiež v motýlikovej
disciplíne, bronz v znakovej, 4. miesto obsadila
v prsiach a 7. miesto v kraulovi. Vo všetkých disciplínach
medaile vyplávala Melinda Ruislová - v znaku, motýliku
a prsiach získala striebro, v prsiach bronz.
Starší plavci bojovali o celoročné ocenenie Pohár
banskobystrického kraja. Najvyššie ocenenie
krajskej súťaže vybojovali: 1. miesto Andrej
Považan (kat. C), 1. miesto Alex Karkuš (kat. A),
2. miesto Martin Andreánsky (kat. muži) a 3. miesto Ema
Barančoková (kat. A).
Nové rekordy kraja v tomto kole vyplávali: Jakub
Siheľský – 25 m motýlik (26,07 s) a Alex Karkuš – 50 m
znak (32,11 s).
Umiestnenie družstiev v polohovej štafete: 2. miesto
(kat. 9 – 10 roč.) - Tamara Ľuptáková, Andrej Považan,
Lívia Mikolášová a Simon Szakszon. 2. miesto (kat.

13 – 14 roč.) – Ema Barančoková, Šimon Veselý, Kristína
Kminiaková a Alex Karkuš. 5. miesto (kat. 11 -12 roč.)
– Andrej Holos, Tereza Veselá, Alexandra Koštová,
Dominik Meliš.
Výsledky 5. kola: Martin Andreánsky - 2. miesto 100
VS, 3. miesto 50 VS, 50 P, 50 M, 50 Z. Ema Barančková 1. miesto 50 Z, 200 VS, 3. miesto 50 VS, 4. miesto 100 VS.
Patrik Ficka - 3. miesto 50 Z, 6. miesto 50 P, 8. miesto 100

VS, 9. miesto 50 P, 100 VS. Andrej Holos - 4. miesto 50 Z,
100 VS, 5. miesto 100 Z, 6. miesto 50 P, 7. miesto 100 P,
8. miesto 50 VS. Marek Kabina - 3. miesto 50 M, 5. miesto
200 P, 7. miesto 50 P, 8. miesto 100 P, 9. miesto 100 VS,
10. miesto 50 VS. Alex Karkuš - 1. miesto 50 VS, 50 Z, 50 M,
2. miesto 100 VS, 200 VS. Kristína Kminiaková - 2. miesto
100 M, 200 VS, 400 VS, 3. miesto 50 Z, 200 PP, 4. miesto
50 VS. Alexandra Koštová - 6. miesto 50 Z, 8. miesto
100 Z, 10. miesto 50 P, 100 P, 11. miesto 50 VS, 13. miesto
100 VS. Tamara Ľuptáková - 2. miesto 50 VS, 100 VS, 3.
miesto 50 Z, 50 P, 100 P. Viktória Máliková - 6. miesto 50
Z, 9. miesto 50 VS, 100 VS, 14. miesto 50 P. Dominik Meliš
- 9. miesto 100 VS, 10. miesto 50 P, 11. miesto 50 VS. Lívia
Mikolášová - 6. miesto 100 Z, 10. miesto 50 Z, 11. miesto
50 P, 12. miesto 100 VS, 13. miesto 100 P, 14. miesto 50
VS. Hana Pittnerová - 7. miesto 50 P, 8. miesto 50 Z, 100
VS, 10. miesto 50 VS. Andrej Považan - 1. miesto 50 VS,
100 VS, 50 P, 200 P, 50 M, 3. miesto 50 Z. Matej Siheľský
- 8. miesto 200 P, 9. miesto 50 P, 10. miesto 100 P, 12.
miesto 100 VS, 13. miesto 50 VS. Stanislava Sivičeková
– 1. miesto 50 M, 100 M, 5. miesto 50 VS, 100 VS, 50 Z,
50 P, 100 P. Simon Szakszon - 4. miesto 100 P, 6. miesto
50 P, 9. miesto 50 VS, 10. miesto 100 VS. Tereza Veselá 1. miesto 100 VS, 2. miesto 400 PP, 3. miesto 50 VS, 50 M.
Šimon Veselý - 2. miesto 50 M, 4. miesto 200 PP,
6. miesto 400 VS, 7. miesto 100 VS, 8. miesto 50 VS.
PK MŠK Žiar nad Hronom

