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V tomto čísle:
ZO ZASADNUTIA MSZ

Vo štvrtok 12. decembra sa na mimoriadnom
zasadnutí zastupiteľstva poslednýkrát v tomto
roku stretli žiarski poslanci. Schválili na ňom aj
úľavu na dani pre dôchodcov. Strana 3.

Mesto sa skladá z malých aj veľkých vecí

Z KUBY NA SLOVENSKO

Leonardo Lacher prišiel na Slovensko kvôli svojej láske. Venuje sa maľovaniu a v týchto
dňoch v žiarskom Céčku vystavuje svoje obrazy.
Rozhovor s kubánskym maliarom si prečítajte
na 6. strane.
NÓRSKY DEŇ V ŽIARI

Nórske veľvyslanectvo na Slovensku zorganizovalo Nórsky deň, ktorého súčasťou bola konferencia, ale aj program pripravený pre rodiny
s deťmi. Viac na 3. strane.

STRANA 2

VIANOČNÝ PUNČ

K
rásne a radostné Vianoce,
nech lásky radosti i pohody je vždy dosť
Počas vianočných trhov bude vedenie mesta
spoločne s jeho pracovníkmi a poslancami variť
a podávať vianočný punč. Výťažok z neho opäť
poputuje na dobročinné účely. Viac na 2. strane.

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

0905 602 942

a v tom ďalšom roku nech úspech,
šťastie a zdravie
stoja vždy po vašom boku.

FESTIVAL VIANOČKA
21. december 2013
Začiatok o 18.00 hod.inosála MsVC
Vstupné 7 eur

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

0905 33 23 88
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Peter Antal: Mesto sa skladá z veľkých aj malých vecí
Primátor Peter Antal
vedie mesto rok. Z toho
polovicu ako zastupujúci
primátor a v súčasnosti
zastáva pozíciu vo vedení
mesta ako riadne zvolený
primátor. Porozprávali
sme sa s ním o tom, ako
vníma toto obdobie a aj
nasledujúci rok, ktorý mu
zostáva do volieb.
Vlani v novembri ste prevzali povinnosti primátora Žiaru. Ako ste vnímali novú zodpovednosť a
dianie v meste v nasledujúcich mesiacoch?
Už vtedy som poukázal na niektorého problémy
mesta a témy, ktoré som považoval za dôležité. Ako
zastupujúci primátor som však nemal také silné
postavenie, akým disponuje hlava samosprávy
s mandátom od voličov. Prvá polovica tohto roka
bola preto poznačená práve čakaním na voľby, keď
som z ľudí cítil neistotu z toho, čo bude ďalej.
Pred voľbami, ale aj po tom, čo ste získali
dôveru voličov, ste uskutočnili niektoré z vašich
plánov, ktoré v pozitívnom zmysle ovplyvnia to,
koľko Žiarčanom ostane v peňaženke, keď zaplatia svoje bežné výdavky...
Dá sa to tak povedať. Dohodou so spoločnosťou,
ktorá v meste hospodári s odpadom, sa nám podarilo zastabilizovať cenu za zber a odvoz komunálneho
odpadu na ďalších šesť rokov. Pozitívny výsledok
priniesli aj rokovania s dodávateľom tepla v meste,
so spoločnosťou Dalkia, ktorá už avizovala, že budúci rok nebude zvyšovať cenu tepla pre obyvateľov.
Viackrát ste zdôraznili, že chcete zastaviť úbytok obyvateľov, z ktorých niektorí odchádzajú
do okolitých obcí za bývaním. Začala výstavba
48 nájomných bytov na severe mesta. Bude mať
tento koncept pokračovanie?
Základom všetkého je, samozrejme, dostatok
pracovných príležitostí, ktoré v Žiari súvisia najmä
s rozvojom spoločností priemyselného parku. Ako
vieme, kľúčovým bol tento rok pre najväčšieho
zamestnávateľa, Slovalco, a. s.. Mám informácie, že
jedna z firiem chystá rozšírenie výroby a prijímanie
ďalších pracovníkov. Preto si myslím, že budovanie
bytov by malo pokračovať. Na dve aktuálne rozostavané bytovky budeme v januári žiadať úver od
Štátneho fondu rozvoja bývania. Verím, že budeme
úspešní. Projekčne je však už pripravená aj výstavba
ďalších dvoch domov, kde by mali vzniknúť nielen dvoj- a trojizbové byty, ale aj jednoizbové. Rozhodne ale záujem či nezáujem Žiarčanov.
V ostatných mesiacoch otriasli Žiarom problémy súvisiace s najväčším europrojektom mesta za takmer dvadsať miliónov eur. Ako by ste
charakterizovali súčasný stav Centra zhodnocovania odpadu?
Projekt poznačili technické zmeny, ktoré sme
nedokázali úspešne uskutočniť v rámci uzavretých
zmlúv. Odstúpili sme od nich po tom, čo sme sa
presvedčili, že zo strany zhotoviteľa nie je vôľa dielo
dokončiť s týmito zmenami. V súčasnosti je projekt

zastavený a poverený tím ľudí intenzívne pracuje
na tom, aby nové verejné obstarávania dopadli
úspešne už na prvý raz. Ak chceme stihnúť termín
dokončenia, viac pokusov nemáme.
Trváte na tom, že projekt má napriek komplikáciám šancu na dokončenie?
Keby som pripustil niečo iné, museli by sme s ním
skončiť v tomto momente a okamžite začať hľadať
iné alternatívy. Ja však verím, že projekt úspešne
dokončíme. Ak sa nám to podarí, budeme medzi
samosprávami prvou, ktorá bude mať vlastnú fabriku na spracovanie a zhodnocovanie odpadu. Jej
pridanou hodnotou pritom bude najmä výroba
tepla, ktoré možno ďalej využiť podľa našich potrieb. Čo sa týka nákladov navyše, s ktorými počítame,
v rozpočte máme vytvorenú dostatočnú rezervu,
hospodárenie mesta teda nijako neohrozia.
K prioritám programu, s ktorým ste prišli, patrí
aj rozvoj zanedbávaných športovísk. Ako si ho
predstavujete?
Je pravda, že do športovísk v meste sa neinvestovalo viac rokov a v tomto smere cítim oprávnený tlak
zo strany žiarskych športovcov. Preto investície mesta budú smerovať tak do rekonštrukcie jestvujúcich
športovísk, ako do budovania nových. Tento rok
sme pripravili projektovú dokumentáciu pre obnovu a rozšírenie športovej haly. Mám už premyslený
spôsob financovania prác, ktoré by mali skončiť
ešte pred budúcoročnou zimou. Za veľmi reálny
považujem aj zámer športového areálu Základnej školy na Jilemnického ulici, ktorá sa dlhodobo
profiluje ako športová. Počítame tam s futbalovým
ihriskom s umelou trávou, s atletickou dráhou
a doskočiskami rôzneho druhu.
Zástupcovia športovcov sa opakovane pýtajú
aj na súčasný stav a budúcnosť žiarskeho zimného štadióna. Čo im odpoviete?
Zimný štadión si vyžaduje veľkú investíciu. Nehovorím ani tak o jeho opláštení, ako o zabezpečení
úplne novej technológie výroby ľadu či
o protipovodňových opatreniach. Dnes ešte nie je
úplne jasné, akým spôsobom chceme tieto problémy
riešiť. Jedna z alternatív je napríklad výroba chladu
z tepla, ktoré si sami vyrobíme práve v spomínanom
Centre zhodnocovania odpadu. Máme silného
partnera, spoločnosť Sport Trend, ktorá má štadión
v prenájme a ktorá už budúcu podobu štadióna
projekčne spracúva, aby sme, v prípade, že sa objaví
možnosť financovania obnovy, boli pripravení.
Opakovane hovoríte o tom, že život mesta nie
je len o veľkých projektoch za milióny, ale aj
o riešení drobných trápení ľudí. Ako to myslíte?
Nie všetko je o veľkých peniazoch. Snažím sa
počúvať ľudí, sledujem ich bežné problémy a
dokážem reagovať na ich potreby. Veľa rozmýšľam
nad tým, ako im zabezpečiť slušný a pokojný
život v meste, kde okrem práce nájdu aj možnosti
športového a kultúrneho vyžitia a plnohodnotného trávenia voľného času. V meste, kde sa budú
cítiť príjemne a vďaka zmenám v mestskej polícii či
novému kamerovému systému aj bezpečne.
K úspešným v tomto zmysle zrejme zaraďujete

aj zámer oživenia Parku Štefana Moysesa?
Áno, park s kúpaliskom, kde sme aj vďaka novému
toboganu, dosiahli tento rok rekordnú návštevnosť,
považujem za vydarený komplex viacerých malých
projektov. Fitko pod holým nebom, miesto pre
pikniky, rozširujúca sa minizoo, či obnovená fontána, ktorá už na jar bude opäť striekať, to sú len
niektoré z vecí, ktoré do tejto lokality opäť pritiahli
ľudí. Ďalšími menšími projektmi, ktoré pozitívne
ovplyvnili život obyvateľov, sú napríklad zľavová
Karta Žiarčana, sfunkčnenie fontány na Námestí Matice slovenskej či opravy všetkých detských ihrísk na
území mesta za pomerne krátky čas.
Bežnými, no často skloňovanými problémami
zrejme v každom meste, sú stav ciest a chodníkov
a výtlky, ktoré znepríjemňujú život vodičom.
Žiar však aj v tomto smere prichádza s novinkou.
Priblížite nám ju?
Som rád, že mestská eseročka Technické služby
už objedala stroj, vďaka ktorému bude môcť výtlky
opravovať operatívne počas celej zimy, a to do dvoch
dní od nahlásenie a aj v mínusových teplotách. Novú
technológiu by sme mali mať v meste k dispozícii už
začiatkom budúceho roka. Na komplexnú opravu ciest a chodníkov prostriedky z mestského rozpočtu
zrejme nikdy stačiť nebudú, samozrejme, ak sa objavia výzvy tohto druhu, určite sa o peniaze na obnovu a budovanie mestskej infraštruktúry budeme
uchádzať.
Mnohí Žiarčania považujú za najväčší problém
Žiaru osadu Pod Kortínou. Ako ho budete riešiť?
Ukázalo sa, že projekt kontajnerového bývania,
o ktorom sme uvažovali, by muselo z veľkej časti
financovať mesto, čo by sa premietlo do nájmu pre
osadníkov a tí by zrejme pomerne vysoké nájomné
nevládali platiť. Čo je presný opak toho, čo sme
chceli dosiahnuť. Problémy sme preto začali riešiť
postupne. Napríklad väčšia časť ľudí spod Kortíny
dnes aspoň čiastočne platí za odpad. V podobných krokoch chceme pokračovať, aby na osadníkov nedoplácali ostatní obyvatelia mesta. Treba
však povedať, že samospráva nie je sama schopná
odstrániť problém, ktorý je celoslovenský a jeho
systémové riešenia chýbajú dlhodobo. Jednoduché riešenia neexistujú a my sa musíme pohybovať
v medziach zákona.
(r)
VIANOČNÝ PUNČ

Aj tento rok budú počas vianočných trhov pracovníci mesta, poslanci a primátor mesta predávať
punč. Výťažok z predaja opäť poputuje jednej zo
žiarskych organizácií. Tohtoročný primátorský
punč sa bude podávať v piatok 20. decembra
počas celého dňa.
Silvester na námestí
Príďte sa so starým rokom rozlúčiť na žiarske
námestie. Hudobná zábava začne hodinu pred
polnocou. Súčasťou osláv spojených s príchodom
nového roku bude aj ohňostroj, ktorý zabezpečuje
žiarska radnica. Stáť by mal približne 1500 eur. (li)

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar
nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom... Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom
EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Ihradská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.ihradska@ziar.sk. šport, e-mail: mn@ziar.sk, foto: Dušan Petho. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Versus, a.s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika
k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.

noviny.ziar.sk

Mestské noviny | 17. december 2013

Dôchodcovia zaplatia na daniach
z nehnuteľností menej
Vo štvrtok 12. decembra sa uskutočnilo 3. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov.
Prvým bodom rokovania bol schválenie Všeobecne
záväzného nariadenia o miestnych daniach. Čo sa
týka sadzieb daní z nehnuteľností, neprešli zmenou,
zostali v tej istej výške ako v roku 2013. Výraznou
zmenou v dani z nehnuteľností je zaradenie oslobodenia od dane zo stavieb, ktoré je v súlade so
zákonom. Týka sa to stavieb na bývanie a bytov vo
vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie, a to vo výške 50 percent
daňovej povinnosti. V ostatných miestnych daniach
došlo len k technickým zmenám. „Myslím si, že je to
korektný návrh smerom k dôchodcom. Samotný dopad na rozpočet z tohto titulu nie je nejako zásadný,“
povedal počas rokovania primátor Peter Antal.
Ďalším bodom programu bolo schválenie
predĺženia platnosti rozvojového dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Žiar nad Hronom pre programovacie obdobie 2004
– 2013 (PHSR) do 30. júna 2014. Predĺženie platnosti
súčasného PHSR, ktorého programovacie obdobie
končí v roku 2013, bolo navrhnuté z toho dôvodu,
aby mohlo mesto v prípade podávania žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho
rozpočtu alebo v iných relevantných prípadoch
deklarovať, že má vypracovaný a schválený PHSR.

Mesto sa stalo členom
OZ Žiarska kotlina
Poslancom bol na poslednom tohtoročnom zasad-
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nutí predložený aj návrh na zmenu uznesenia Obytný súbor Sever – I. etapa. Pôvodným zámerom mesta bolo zabezpečenie záväzku voči ŠFRB spôsobom
ručenia nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom kúpy,
a teda stavbou obytného súboru. Zabezpečenie
záväzku kupovanou nehnuteľnosťou je však možné
len v prípade, ak hodnota kupovanej nehnuteľnosti
nie je nižšia ako kúpna cena nehnuteľnosti dokladovaná v kúpnej zmluve. Keďže v čase podania
žiadosti o získanie úverových zdrojov a podania
žiadosti o získanie dotácie na kúpu bytu v bytovom
dome v termíne od 15.1 do 28.2.2014 nebude mať
kupovaná nehnuteľnosť požadovanú hodnotu, je
potrebné zabezpečiť záväzok voči ŠFRB ručením
inou nehnuteľnosťou, ktorá je majetkom mesta.
Poslanci schválili aj zmenu zámeru realizácie
a zabezpečenia spolufinancovania projektu digitalizácie Kina Hron. Keďže konečná hodnota zákazky vo verejnom obstarávaní presahuje finančný
rozpočet určený na digitalizáciu, je potrebné projekt dofinancovať sumou 5985 eur, a to formou
navýšenia spolufinancovania mesta formou splátok
bez úrokových sadzieb pri splatení uvedenej sumy
do 6 mesiacov. Ďalšími bodmi decembrového rokovania boli aj voľba prísediacich na Okresnom
súde v Žiari nad Hronom, správa o hospodárení
MŠK v roku 2012 a opätovné prerokovanie protestu
prokurátora k prijatému uzneseniu č. 80/2013. Poslanci preto prijali uznesenie, ktoré ruší uvedené
uznesenie. Zároveň opätovne vyjadrili nesúhlas so
zmenou projektu Shopping Park, ktorá zásadným
spôsobom mení pôvodne deklarovaný zámer. V závere zasadnutia poslanci odsúhlasili vstup mesta do
Občianskeho združenia Žiarska kotlina.
(li)

Do Žiaru nad Hronom
dorazili nové ťahače

Martin Ľupták, riaditeľ spoločnosti Bring
Trucking a. s. a Andrej Glatz,
riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia.
Spoločnosť Bring Trucking a. s. sa rozhodla
rozšíriť a posilniť svoj vozový park o 58 vozidiel
Mercedes-Benz Actros. Prvých 15 ťahačov si prevzali zástupcovia spoločnosti koncom novembra.
Do Európy bolo od konca roka 2011 dodaných
viac ako 30-tisíc vozidiel spomínanej značky. Pätnásť
ťahačov už má spoločnosť Bring Trucking, ktorá sa
špecializuje na trucking, v Žiari nad Hronom.
Svojím zameraním je spoločnosť jednotkou na
Slovensku a v Európe patrí k najväčším truckingovým firmám.
Nové vozidlá Actros sú hospodárne, ekologické,
bezpečné a komfortné. Hnacie ústrojenstvo vozidla
má predĺženú trojročnú záruku do 450-tisíc kilometrov. Súčasťou bohatej výbavy je aj pohodlná ergonomická kabína s lôžkom a rovnou podlahou bez
motorového tunela.
Nové vozidlá boli v Banskej Bystrici za spoločnosť
Bring Trucking prevziať generálny riaditeľ Ing. Martin Ľupták, PhD., technický riaditeľ Peter Kováč
a finančný riaditeľ Ing. Dušan Polanský.
(r)
OZNAM PRE PREDSEDOV
BYTOVÝCH SPOLOČENSTIEV

Nakoľko sa blížia vianočné sviatky a je predpoklad, že sa bude tvoriť viac komunálneho odpadu, je potrebné zo strany bytových spoločenstiev
si objednať mimoriadne vývozy komunálneho
odpadu, aby sa v stojiskách netvoril odpad mimo
zberných nádob.
Mimoriadne vývozy si predsedovia bytových
spoločenstiev môžu objednať u správcu dane,
ktorým je mesto Žiar nad Hronom – Odbor
životného prostredia, kancelária č. 9.
(r)

Nórsky deň v Žiari
V stredu 11. decembra zorganizovalo
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku konferenciu Moderný biznis v modernej
spoločnosti. Konferencia bola súčasťou celodenného podujatia Nórsky deň.
Program konferencie bol zameraný na prezentovanie, akými spôsobmi môže presadzovanie
spoločenskej zodpovednosti a dôstojnej práce vo
firmách podporiť inovácie a zvyšovanie produktivity v konkurenčnom prostredí. Účastníci podujatia sa dozvedeli aj o možnostiach čerpania prostriedkov z nórskych finančných mechanizmov.
Medzi rečníkmi na konferencii vystúpila aj nórska
veľvyslankyňa, Inge Magistad, ako aj zástupcovia
zväzov a čelní predstavitelia spoločností Slovalco,
Sapa Profily a Bring, ktoré sú nórskymi investíciami

na Slovensku.
Popoludňajšie podujatie malo za cieľ priblížiť Nórsko Slovákom a obzvlášť Žiarčanom. Program bol zameraný predovšetkým pre rodiny s deťmi. Divákom

sa predstavila nórska speváčka Karen Rosenberg Olsen, prezentované boli tiež nórske filmy, fotografie
a nechýbala ani ochutnávka z jedál nórskej kuchyne.
Deti si mohli zasúťažiť a vyblázniť sa na zábavných
atrakciách. Programom moderoval Jožo Pročko. (li)
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Interpelácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Interpelácia poslanca predstavuje otázku
alebo pripomienku, ktorá sa vzťahuje na
uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta,
rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti
mestského úradu a právnických osôb založených
alebo zriadených mestom. Poslanci interpelácie
podávajú buď písomne, alebo ústne na zasadnutiach mestského parlamentu.
Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva podali poslanci nasledovné interpelácie, ktoré vám prinášame
s odpoveďami predstaviteľov mesta.
Andrej Jánoška: Na podnet obyvateľov obvodu
Šášovské Podhradie požiadal o demontáž časti
starého nefunkčného mestského rozhlasu v hornej
časti obce a o odpratanie ekologicky škodlivého
objektu (cisterna) nachádzajúceho sa v časti obce,
tzv. Včelín. Ďalej tlmočil pripomienky občanov na
nehospodárny režim verejného osvetlenia a pozval prítomných poslancov na verejné stretnutie
s obyvateľmi tejto obce, ktoré sa konali v piatok
29.11. o 17.00 hod.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Všetky spomínané pripomienky preveríme,
a pokiaľ sa preukáže ich opodstatnenosť, spomínané
nedostatky odstránime.
Martin Sklenka: Na základe informácie z tlače
o predaji novopostaveného objektu cukrárne
Evelyn na Svätokrížskom námestí sa zaujímal,
či nový vlastník prevezme všetky záväzky, ktoré
mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo súčasnému
prevádzkovateľovi. Požiadal o doloženie skenov
z hlasovania poslancov k zápisnici zo zasadnutia
MsZ. Zároveň sa informoval, či sa právne oddelenie
mesta zaoberalo podnetom p. Čakloša ohľadom
zákonnosti postupu mesta pri prevádzkovaní
pohrebísk.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: V prípade, že nehnuteľnosť by získal nový vlastník, mestské zastupiteľstvo bude rozhodovať o všetkých
podmienkach, ktoré pre neho z toho vyplynú. Čo
sa týka podnetu na spôsob prevádzky cintorína,
ktorý má v správe súkromná spoločnosť, informáciu
o podnete sme dostali v deň konania mestského
zastupiteľstva.
Veronika Balážová: Ttlmočila požiadavku
majiteľov obchodu Hamai osadiť smetný kôš pred
ich prevádzku, upozornila na preplnené malé odpadkové koše v meste a požiadala o ich častejší
odvoz. Dala návrh na odstránenie prístrešku autobusovej zastávky na Chrástekovej ulici oproti
Jadranom, nakoľko sa tam celý deň zdržiavajú
občania bývajúci v Jadranoch, a zároveň poprosila
mestskú políciu o častejšie monitorovanie tejto lokality. Ďalej poukázala na chodník, ktorý vedie od

Sociálnej poisťovne k NsP, pretože od autobusovej
zastávky smerom k NsP nemá pokračovanie a bolo
by vhodné ho dokončiť. Na záver poprosila o spätnú
väzbu na zrealizované interpelácie poslancov.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: Na
Ul. Dr. Janského plánujeme výmenu šiestich kamenných košov na odpad za nové smetné koše na
separovaný zber, čiže aj v blízkosti spomínanej prevádzky bude nový kôš. Prístrešok na zastávku neodstránime, pretože je využívaný aj obyvateľmi, ktorí
cestujú MHD, dáme v nej odstrániť lavičku. Taktiež
hliadka mestskej polície bude častejšie monitorovať
spomínaný priestor.
Katarína Dekýšová: Poprosila vedenie mesta,
aby trasa linky MHD, ktorá premáva na cintorín, bola
rozšírená o ulice: Partizánska, Jesenského a Ulicu
A. Hlinku. Ďalej požiadala o stretnutie poslancov
s prevádzkovateľom cintorínskych služieb, nakoľko
sa množia sťažnosti ohľadom Domu smútku. V mene
všetkých dôchodcov vyslovila poďakovanie vedeniu
mesta za to, že im bol umožnený prístup na plaváreň
a v mene vedenia „Dvojky“ pozvala všetkých poslancov na oslavy k 50. výročiu založenia školy, ktoré sa
konali 3.12. o 16.00 hod. v MsKC v Žiari nad Hronom.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Možnosť zmeny trasy linky na cintorín
budeme konzultovať so spoločnosťou SAD Zvolen a pokiaľ to bude možné, trasa zmenená bude.
(Navrhované stretnutie s prevádzkovateľom cintorína sa uskutočnilo 9.12., pozn. redakcie.)
Stella Víťazková: Požiadala o opravu
poškodeného zábradlia na sídlisku Pod vŕšky, v rámci záručnej doby po rozkopávkach žiadala opraviť
jamy na chodníkoch smerom od Prioru na sídlisko
Pod vŕšky a na Ulici J. Kráľa 13 – 23, o kontrolu osvetlenia vo vnútroblokovom priestore domu, ktorý
sa momentálne rekonštruuje (ulice Pod Donátom
a J. Kráľa) a tiež poukázala na neporiadok na cintoríne.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Zábradlie bude opravené a nedostatočne upravené rozkopávky v súčasnosti riešime. Kontrolu
osvetlenia zrealizujeme.
Norbert Nagy: Zaujímal sa, či bude zrealizovaná
technická úprava dvoch stojísk na komunálny odpad na sídlisku Pod vŕšky, ktoré sú doposiaľ neupravené a poprosil zapisovateľku, aby v bode 3 bola
podrobne zachytená celá diskusia podľa zvukového
záznamu.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: Upraviť
stojiská na odpad môžeme, avšak potrebujeme, aby
o to požiadali predsedovia príslušných bytových
spoločenstiev, ktoré majú stojiská v správe.
Emil Vozár: Informoval sa, v akom stave je riešenie
problému s domom p. Kaliaka v parku a aký je momentálny stav projektu Centrum zhodnocovania
odpadov.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: Podľa
posledných informácií, ktoré mám, prípad je už istý
čas exekútora, ktorý má zabezpečiť vykonanie nariadenia stavebného úradu. Požiadam o vyjadrenie,
aký je aktuálny postup.
Peter Dubeň: Opätovne sa zaujímal, či chodník vo
vnútroblokovom priestore od bývalej predajne ovo-
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cia a zeleniny na Jiráskovej ulici smerom na tržnicu
je už v riešení, alebo sa plánuje s jeho opravou na
budúci rok. Ďalej požiadal:
- o vyznačenie parkovacích miest pri bývalej predajni ovocia a zeleniny na Jiráskovej ulici,
- o odstránenie železobetónového stĺpa vo
vnútroblokovom priestore za bývalou predajňou
Ryba,
- o prešetrenie stavu chodníkov od reštaurácie
Luna k prechodu pre chodcov k Tescu a pred
reštauráciou Tulipán, nakoľko v daždivom počasí
tieto chodníky nie sú prechodné pre veľké množstvo
vody,
- zakomponovať do plánu opráv na rok 2014
rekonštrukciu schodov smerujúcich na sídlisko Pod
vŕšky popri Dome služieb a v podchode, na ktorom
sú porozbíjané aj sklá.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Parkovacie miesta na Jiráskovej ulici budeme
vyznačovať, všetky spomínané chodníky alebo ich
zničené úseky budeme rekonštruovať podľa našich
možností, spomínaný stĺp bude v dohľadnej dobe
odstránený.
Monika Kopčová: Požiadala o odstránenie
naplnených plastových vriec pri ihrisku Guliver
a poprosila o zasielanie avíza e-mailom vtedy, keď
poslancom do skriniek umiestnených v mestskom
úrade doručia pozvánky obyvatelia alebo organizácie.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka
MsÚ: Vrecia boli odvezené, avizovať e-mailovými
správami doručovanie pozvánok nebudeme.
Monika Balážová: Zaujímala sa, v akom štádiu je
nový kamerový systém.
Mária Biesová: Informovala sa, v akom štádiu je
plánovaná výstavba športovej haly na pozemku
medzi plavárňou a internátom a požiadala mestskú políciu o častejšie kontroly na Ul. Hutníkov, najmä v časti pod hvezdárňou, nakoľko tam občania
požívajú alkoholické nápoje (údajne aj mladiství)
a nechávajú za sebou neporiadok.
Odpovedá Peter Antal, primátor mesta: Výstavba multifunkčnej športovej haly, medzi plavárňou
a internátom, je súkromnou investíciou. Preto
nemáme informácie, kedy chce súkromný investor začať výstavbu športového zariadenia, môžem
povedať len toľko, že je na tento projekt vydané
právoplatné stavebné povolenie už dlhšie.
(r)
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Štýlový príchod Mikuláša
Vo štvrtok 5. decembra zavítal Mikuláš aj
do nášho mesta. Žiarskym deťom priniesol sladkosti či rozprávky a spoločne na námestí rozsvietili vianočný stromček.
Mikulášske slávnosti sa začali v priestoroch
Mestského kultúrneho centra, kde bol pre rodiny
s deťmi pripravený zaujímavý kultúrny program.
V Škriatkovských tvorivých dielňach mohli deti
vlastnoručne vyrobiť darček pre svojich blízkych
alebo si pozrieť peknú divadelnú rozprávku.
Mikulášska nádielka vyvrcholila priamo
na žiarskom námestí, kam prišiel Mikuláš so svojím
sprievodom osobne pozdraviť všetky deti. Jeho
príchod predznamenala aj zimná rozprávka, ktorú
zahrali divadelníci zo Základnej umeleckej školy
Zity Strnadovej – Parákovej. Kým minulý rok prišiel
Mikuláš medzi deti priamo z oblohy, tento rok sa
nechal priviezť červeným kabrioletom – veteránom.
A keďže sladkostí mal vo svojom vreci dosť, sladkú
odmenu dostalo každé dieťa, ktoré bolo v jeho blízkosti.
(li)

Klubovňa
pre skautov

Foto: TaMi.

Pílka, vrták, kladivo. Pripraviť sa na život. A to radostne. Na námestí, v bývalom kultúrnom stredisku,
sa občas po večeroch ozýva kladivo a vŕtačka.To si
skauti pripravujú nástenky a vešiaky. Inokedy len
ticho sviští štetec po stene či metla po podlahe.
Do života sa zídu všetky zručnosti. Klubovňa je tak
stále krajšia a krajšia. Skautom ju poskytla Súkromná
pedagogická a sociálna akadémia EBG. Vďaka jej
za tento pekný skutok, za nízku cenu, ktorá je naozaj
darom. Deti sa tak môžu rozvíjať nielen v zručnosti
a disciplíne, ale majú čas aj na hry a priateľstvo,
na rozvíjanie lásky ku prírode a celému stvoreniu.
Peter Dubec, Foto: Igor Haring

Hity spoza Jadranu
V týchto dňoch sa medzi fanúšikov dostáva
už druhý CD album Janka Kulicha so skupinou
Kolegium. Dostal názov Hity spoza Jadranu.
Na krstnom koncerte, ktorý sa uskutoční spolu
s prizvanými muzikantmi a spevákmi, odznejú nielen nové sklady, ale aj tie, ktoré poznáte z koncertov
Kolegia a ich prvého CD. „Určite nebude chýbať ani
duet so Simonou Martausovou v pesničke Len ty si
liek,“ hovorí Janko Kulich. Každému, kto príde a podporí muzikantov kúpou vstupenky, po koncerte mu
ju vymenia za CD. „Hosťom hudobného programu
bude nový pesničkársky objav, Mirka Miškechová.
Okrem nej zahrajú a zaspievajú Xindl X, Zdeněk
Vřešťál či Sima Martausová,“ pozýva Janko Kulich.
Album Hity spoza Jadranu ponúka skladby
prevažne humorného charakteru, ktoré sú v rôznych
žánroch – od folku, cez country, pop, ska až k punku.
„Netradičné aranžmány, hosťovanie zaujímavých
muzikantov a produkcia pod taktovkou skvelého
gitaristu Riša Paczelta zo skupiny Sitňan či bubeníka
Vlada Leškovského, ktorý sa opäť podpísal aj pod
samotné nahrávanie, mix a mastering CD. To všetko
Prostredníctvom troch stretnutí cyklického
workshopu Dirigentská palička vzdelávalo dirigentov detských a dospelých speváckych zborov
v regióne Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a
Žarnovica BBSK – Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hronom.
Lektorom bol Alfonz Poliak, pedagóg a hlasový
pedagóg katedry hudobnej výchovy PF UMB,
ktorý dlhé roky pôsobí ako dirigent speváckych
zborov. Prvé septembrové stretnutie v Kremnici
bolo zamerané na metodiku organizácie riadenia
speváckych zborov, výber spevákov, zaradenie do
hlasových skupín a organizáciu skúšok. Na druhom
a treťom novembrovom stretnutí sa skúsenejší,
i menej skúsení dirigenti mohli dozvedieť o štruktúre
hodín nácviku, plánovaní práce a dramaturgii,
intonačnej, hlasovej, sluchovej a rytmickej výchove a
dirigentskej technike. Aby nešlo len o teoretické vedomosti, ale aj praktické precvičovanie, pozvali sme
na workshop aj tri spevácke zbory. Jasnou voľbou pri
výbere zboru na druhom stretnutí bol spevácky zbor
Žarnov, keďže sa blížilo jeho 60. výročie vzniku. Pri

si môžete vypočuť na našom novom albume,“
sľubuje Kulich a dodáva: „Už po prvom vypočutí
vám bude jasné, že nebude ľahké vybrať si svoj hit,
pretože každá pieseň je úplne iná. Robíme si srandu
zo všetkého a na všetky možné spôsoby.“ Výnimkami sú dve špeciálne piesne, ktoré prinášajú smiech
cez slzy. Pieseň My sme tu doma – clivý a špinavý
šansón bezdomovcov v sprievode akordeónu Laca
Sebechlebského a Len ty (si) liek. „Je to pieseň venovaná detským onkologickým pacientom, ktorá sa
stala neoficiálnou hymnou organizácie Dobrý anjel
v krásnom vianočnom spracovaní a s detským speváckym zborom Holúbky z kríža,“ dodáva na záver
Janko Kulich.
Hity spoza Jadranu obsahujú aj staršie osvedčené
„hity“ ako Svadobná, Cikanička v snehu či Keby som
mal babu ako je môj kamarát Roman.
Krst albumu sa uskutoční v sobotu 21. decembra
od 18-tej hodiny v Kinosále Mestského kultúrneho
centra v rámci hudobného festivalu Vianočka. Cena
vstupenky je 7 eur.
(li)

Kniha pod vianočný stromček

Dirigentská palička
tejto príležitosti plánovali svoj slávnostný koncert,
a tak trochu netradične pod dirigentskou taktovkou
profesora Poliaka nacvičovali v Žarnovici s hosťom
svojho programu Trenčianskym speváckym zborom
spoločnú skladbu Aká si mi krásna. Ich neskoršie
vystúpenie aj vďaka tomuto workshopu dopadlo
výborne. Posledný novembrový deň si skladbu
Adoremus zas precvičoval spevácky zbor Magnificat
z Lutily v Žiari nad Hronom. Veríme, že toto školenie
poskytlo nielen dirigentom, ale aj členom speváckych zborov bohatý zdroj poučenia, pokynov a rád
pre ich úspešnú prácu.
Mgr. Jela Šuleková, POS
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V minulom čísle
novín sme pre vás
pripravili
súťaž
o knihu od Kristíny
Falťanovej
Modlitba za hriech.
Podmienkou bolo
správne odpovedať
na otázku: Ako sa
volá hlavná hrdinka
románu Modlitba
za hriech?
Správna odpoveď:
hlavnou hrdinkou
románu je Zoe.
Na súťažnú otázku správne odpovedal aj
Ladislav Jesenský, ktorý sa stáva majiteľom knihy
s venovaním od autorky.
(r)

6

PUBLICISTIKA

17. december 2013 | Mestské noviny

Slovensko sa mu stalo druhým domovom
Kubánec Leonardo Lacher Maique prišiel na
Slovensko pred desiatimi rokmi. Pri maľovaní
trávil veľa času už od malička, a preto si sen
o vlastných obrazoch plní aj v Žiari nad Hronom,
kde svoje výtvarné diela vystavuje. Ako v rozhovore priznal, okrem maľovania rád žije.
Leonardovým domovom sa po príchode
na Slovensko v roku 2003 stalo po čase aj naše mesto. Zo začiatku však spoznával krásy iného mesta.
„Najskôr som žil v Nitre, kde som mal aj svoju prvú
výstavu na Slovensku,“ začína rozprávanie Leonardo
a pokračuje: „Približne po piatich rokoch, ktoré sme
strávili pod Zoborom, sme sa kvôli novej práci mojej
manželky presťahovali do Žiaru.“
Maľovanie ho fascinuje už odmalička. „Maľba
a kresba boli vždy prítomné v mojom živote. Od
malička som pri farbách a papieri trávil veľa času
a keďže mi to nešlo až tak zle, nikdy som kresliť
a maľovať neprestal”, prezrádza Leonardo, podľa
ktorého je na maľovaní najfascinujúcejší čin tvorby:
„Tvorba ako taká je fascinujúca a je jedno, aký spôsob si vyberie, aby sa prejavila. Môže to byť napríklad
aj cez maľbu.“ Leonardo nemá obľúbenú tému
alebo objekt, ktorému by sa pri maľovaní venoval.
Ako hovorí, tematika tvorby, keďže vychádza priamo z duše, je vždy krása, ktorú možno nájsť všade.
Komu je však jeho tvorba predovšetkým venovaná?
„Tvorba vychádza z egoizmu, je to potreba byť,
povedať, potreba znovu vymyslieť život a všetko,
čo ho v skutočnosti robí nádherným. Prestane byť
naším životom, keď ho vyjadríme a veľa ľudí sa
v ňom nájde a môj príbeh je zrazu príbehom mnohých ľudí. Keď vnímame to, čo robia iní a my sa v tom
nájdeme, tak sa zároveň premeníme v tvorcov, tak
ako keď niekto ocení to, čo robím a stáva sa spoluautorom môjho vlastného príbehu. Neexistuje tvorba
bez svedkov, pozorovateľ je takisto dôležitý ako
umelec a keď vidí, počúva alebo číta, znovu tvorí. Je
to ako keď hudobník hrá starú partitúru, ktorá ožíva
pod jeho rukami.“

Leonardo má rád všetky farby
Ako každý umelec, aj Leonardo maľuje
predovšetkým kvôli vášni. Vášni, ktorá sa mu spája
s farbami a plátnom. Zaujímavé je aj to, čo ho pri
tvorbe inšpiruje. „Vždy som si myslel, že inšpirácie
majú svoj vlastný život. Vyberú si nás, aby sa prejavili, vyplavia sa do éteru, hľadajúc vhodný nástroj,
aby sa materializovali. Niektoré sú trpezlivé a čakajú
roky, iné sú prchavé ako tieň. Je to ako pohľady
kaleidoskopu, stále sa meniace.“ To, ako dlho bude
Leonardo obraz maľovať, závisí od mnohých faktorov, ale tiež od zložitosti práce, od rozmerov obrazu, a predovšetkým od sily myšlienky. „Sú diela

pomalého počatia a rýchlej realizácie a iné, naopak,
sa definujú za pochodu a trvá dlho, kým sa objavia,“ vysvetľuje umelec. Počas rozhovoru s Leonardom sme sa nevyhli ani otázke, ktorá farba je jeho
najobľúbenejšou. Ako však s úsmevom prezradil, na
takúto otázku sa nedá odpovedať, pretože obľubuje
všetky farby.

Pracuje z lásky k umeniu,
náklady nesleduje
Oceniť obraz či akékoľvek umelecké dielo je mnohokrát náročné. Na jednej strane sa diela môžu zdať
záujemcom pridrahé, na strane druhej, umelec sa
môže cítiť nedocenený, pokiaľ nie je jeho výtvor
ohodnotený tak, ako by si sám predstavoval. V týchto dňoch Leonardo vystavuje svoje diela na autorskej výstave v žiarskom Mestskom kultúrnom centre.
Jeho obrazy sú aj na predaj, preto nás zaujímalo, aká
je ich hodnota a koľko stojí v priemere jeden obraz.
„Do každej veci, ktorú robím, dávam niečo z mojej
duše a je ťažké určiť cenu niečoho takého zložitého.
Závisí to od uvedeného a od toho, koľko by bol
niekto ochotný za moje dielo zaplatiť,“ vysvetľuje
Leonardo. Nie málo peňazí však stojí vytvorenie aj
samotného maliara. Farby, plátno, a v neposlednom
rade aj čas sú faktory, ktoré sa podieľajú na výslednej cene. Pri premene spomínaných faktorov na peniaze sa však Leonardo iba usmeje: „Ako sa hovorí na
Kube, niekedy pracujem z lásky k umeniu a nesledujem náklady. Ale lacné to určite nie je.“

Obľúbené vlastné dielo je každé,
ktoré vznikne zajtra
Málokedy sa stane, že je akýkoľvek umelec na
sto percent spokojný so svojim dielom. Mnohokrát
sa však stáva, že kým maliar či sochár sú s výsledným efektom nespokojný, diváci ich počiny ocenia
a označia ich za geniálne. Nájdu sa aj v Leonardovom
zozname také obrazy, ktoré sa jemu samotnému
nepáčili, ale naopak, milovníci umenia či bežní ľudia
ho za ne pochválili? „Diela sa nám v momente vzniku
vždy zdajú krásne. Nemyslím si, že niekto tvorí s vedomím, že tvorí niečo škaredé, ani v tom prípade,
keď väčšina ľudí to môže vnímať ako nepríjemné,
nepekné. Tvorca je v harmónii s dielom, ale časom
sa meníme a náš stupeň vnímania tiež, čím sa stáva
to, že veci, ktoré sa nám kedysi zdali ako to najlepšie,
čo sme mohli ponúknuť, vidíme novými očami, bez
vášne, s väčšou zrelosťou a prísnejšie.“ Sám Leonardo
však má svoj obľúbený obraz, dielo. „Samozrejme!
To, ktoré urobím zajtra,“ prezrádza s úsmevom. Ako
ďalej podotýka, sám je ovplyvnený veľkým počtom
autorov. „Obdivujem množstvo iných, ale väčšinou si
pamätám viac dielo ako autora,“ priznáva Leonardo
a dodáva: „Myslím si, že ja sám ešte nemám niečo
také, ako vyhranený štýl a ani sa o to nesnažím.“

Slovenská zima mu neprekáža

Leonardo Lacher.

Aj keď Leonardo nelyžuje, slovenskú zimu a sneh
má rád. Naopak, čo mu po príchode na Slovensko
prekážalo, bol nedostatok kamarátov. „Možno je to
aj tým, že som zvyknutý na to, že ľudia na Kube sú
viac otvorenejší, prístupnejší. Tu sú ľudia viac uzavretí do seba. Neskôr, po čase som však zistil, že aj
tu sú ľudia veľmi dobrí a srdeční a už mám aj na
Slovensku veľa priateľov.“ Na Kube bol tiež zvyknutý
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Leonardo v súčasnosti vystavuje v žiarskom Céčku.

na večerný život, kde sa do noci a neskorého rána
vyhrávalo a vyspevovalo, ľudia sa zabávali. Naopak,
na Slovensku mu prišli večer ulice tmavé a prázdne,
akoby bez života. „Úplne som si na to nezvykol, ale
už ma to netrápi. Je to tak, ako to je,“ hovorí s úsmevom. So svojimi dvomi synmi komunikuje aj po
slovensky, ale najmä po španielsky, svojím rodným
jazykom. „Synovia vedia veľmi dobre po španielsky.
Keď mladší syn začal chodiť do škôlky, tak mal
trochu problém s tým, že vedel viac po španielsky
a po slovensky len málo. Neskôr sa to zmenilo, začal
rozprávať iba po slovensky a po španielsky nechcel
vôbec. Našťastie, teraz sa to vyrovnalo, rozpráva
rovnako dobre oboma jazykmi,“ prezrádza Leonardo.
Doma na Kube bol Leonardo od svojho príchodu
na Slovensko iba jedenkrát. Najväčšou prekážkou
sú, okrem vzdialenosti, financie. „Keď som bol doma,
na Kube, bol náš mladší syn ešte malý. Manželka tam
so mnou bola tri týždne, ja som zostal tri mesiace. Po
takom období bolo už pre mňa veľmi ťažké vracať
sa späť na Slovensko. Potom som si však povedal –
na Kube je moja minulosť, ale na Slovensku je moja
budúcnosť, takže sa musím vrátiť. A som teda tu.“
Život na Kube a na Slovensku však vníma rovnako,
ako hovorí, problémy sú všade.

Vianoce na Kube versus
Vianoce po slovensky
Takmer na celom svete sa ľudia pripravujú na
blížiace sa vianočné sviatky. Vianoce odlišné od
tých našich zažíval pred niekoľkými rokmi s rodinou Leonardo vo svojej domovine, na Kube. Dnes,
keď žije už desať rokov na Slovensku a sám je otcom a manželom, určite tieto sviatky prežíva inak.
Aké sú teda Vianoce na Kube a ako ich oslavuje
dnes, na Slovensku? „Na Kube sme, rovnako ako na
Slovensku, stavali vianočný stromček a sadali si
s rodinou spoločne k večeri. Na rozdiel od Slovenska,
Vianoce na Kube však nie sú takým veľkým sviatkom.
Pred rokmi boli určite menej komerčnejšie ako u vás,
ale neviem, možno je to už aj na Kube rovnaké ako
tu,“ vysvetľuje Leonardo, ktorý prežíva v súčasnosti
Vianoce na slovenský spôsob. Ryba, šalát a kapustnica tak nechýbajú ani v jeho slovensko-kubánskej
rodine. „Silvester je na Kube tiež podobný ako na
Slovensku. Ľudia sa tešia, zabávajú, spievajú, akurát
že oproti Vianociam, ktoré sú potichu v súkromí, je
to masovejší sviatok, kedy sa stretáva celá rodina,
všetci blízki.“
(li)
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Čo robíme, nám dáva zmysel
„Úspech je zmesou tvrdej práce a veľkých snov.“ (Lee Iacocca)
Dušana Blaha a jeho manželku Valériu
poznajú nielen Žiarčania, ale aj milovníci čaju
z regiónu vďaka tomu, že v našom meste vybudovali čajovňu. Tá je známa predovšetkým
svojou príjemnou atmosférou, kvalitným čajom
a tiež priateľskou obsluhou. Vytvorením tejto
oázy pokoja si manželia splnili svoj dávny sen.
Myšlienka vybudovať čajovňu sa zrodila pomerne
dávno. Dušan ju nosil v hlave od chvíle, čo navštívil
prvú čajovňu v živote. Vzhľadom na to, že aj jeho
manželka má k čaju blízko, išlo o ich spoločnú
túžbu. „Uvažovali sme nad tým ešte v čase, keď
sme neboli manželia. Hovorili sme si, že raz, keď
budeme starší a bude sa nám dariť, otvoríme si
vlastnú čajovňu. Mal to byť taký náš voľno-časový
splnený sen,“ prezrádza Dušan Blaho. Avšak, načo
čakať na niečo, čo nemusí vôbec nikdy prísť?

porozprávať sa a oddýchnuť si. Čaj je teda úžasná
vec, a ak vám ho ešte niekto odborne pripraví,
efekt je dvojnásobný. „Mať čajovňu znamená veľa
starostí, veľa práce, veľa zodpovednosti, ale prináša
pokoj nám a ľuďom okolo nás, takže celé to stojí
za to.“

Alfou a omegou
je neustále vzdelávanie
Mať čajovňu, ktorá stále napreduje, však stojí veľa
úsilia, aj čo sa štúdia týka. Vzdelávanie je v tejto
oblasti podnikania dôležité nielen pred spustením,
ale počas jeho celého fungovania. „Nadstavba

Sen zmenili na skutočnosť
Po návrate zo zahraničia, kde manželia dlhodobo pôsobili, neváhali a začali svoj sen
meniť na skutočnosť. „Ešte v časoch, keď sme
s manželkou jazdili domov na dovolenku, často
sme navštevovali čajovne. Každá je iná, no každá

Valika a Dušan Blahovci.

nesie v sebe istý pokoj a harmóniu. Keď teda padlo
konečné rozhodnutie, že do toho ideme, napriek
tomu, že sa nebojíme tvrdej práce, chceli sme ju
snúbiť s pokojnou atmosférou. A tak to aj máme,“
pokračuje odborník na čaje. Čaj podľa Dušana
nie je len pár sušených byliniek zabalených vo
vrecúšku. Práve naopak, človek si čaj uvarí, oddýchne si pri ňom a vychutná si ho. Čas, ktorý pri čaji
strávime, sa nám, podľa neho, stonásobne vráti. Či
už v jeho chuti, alebo zdravotných účinkoch. Nejde
teda len o nápoj. Pre Blahovcov predstavuje zhmotnený relax. Ľuďom dáva príležitosť posedieť si,

Vôňa čaju opantá takmer každého.
spoločenské hry. „Som hlboko presvedčený, i keď
nie som úplný abstinent, že detská majú nárok na
prostredie, kde neprídu do styku s vecami, ktoré
spoločnosť akceptuje len kvôli vysokým daniam.
Nevravím, že v tomto smere sme spasitelia, no dávame ľuďom možnosť vybrať si, v akom prostredí
svoj voľný čas strávia,“ pokračuje.

Najlepší z najlepších
Dušan Blaho si vlastnou čajovňou
splnil svoj sen.
vedomostí je podľa mňa najdôležitejšia. Priznám
sa, že väčšinu toho, čo dnes vieme, sme sa naučili
za chodu čajovne. Základné vedomosti sme
pochopiteľne mali, no bez neprestajného vzdelávania by to nešlo. No ako vo všetkom, to naozajstné know-how sme sa nadobudli až neskôr,“
vysvetľuje Blaho, ktorý vzápätí dodáva: „Teoreticky
sa nedá pripraviť na to, čo idete robiť prakticky.“
Čajovňa za rohom funguje už päť rokov. Za tú
dobu nastalo u Blahovcov nejedno ťažké obdobie. „To je jedna z vecí, ktoré robia podnikanie,
aspoň z môjho pohľadu, zaujímavým. Ide o chvíle, kedy to niekoho zlomí a niekoho, naopak,
posilní. A to sa z času na čas deje. A nemyslím
tým len finančnú oblasť,“ hovorí Dušan a poukazuje na vyčerpávajúce obdobie, kedy sami dvaja
s manželkou ťahali čajovňu 12 hodín denne, 7 dní
v týždni, takmer 365 dní v roku. „Je to síce pekné
miesto, príjemná práca, ale to tiež niekedy dokáže
byť veľmi namáhavé. Zlomové chvíle prichádzajú stále a vždy v inej forme. Úspech je z môjho
pohľadu o tom, ako sa k tým, niekto tomu hovorí
prekážky, pre mňa sú to výzvy, postaví.“

Napriek tomu, že žiarskej čajovni nepredpovedali
dlhú budúcnosť, darí sa jej dobre. Dušanovi Blahovi patrí titul Degustátor roka v súťaži Čajomil
roka. Druhýkrát po sebe tiež s manželkou získali
titul najlepší čajový e-shop roka, no a spokojní
zákazníci sa do ich čajového kráľovstva s radosťou
vracajú. Či už ide o pánov v oblekoch, ktorí pri
šálke čaju v pokoji pracujú na laptope. O starú
pani, ktorá si pravidelne chodí kupovať sypané
čaje. O osemročné dievčatá, ktoré s pár eurami
od rodičov ochutnávajú čajové novinky, alebo aj
zaľúbené dvojice, ktoré si prídu zahrať spoločenské
hry, alebo len tak pri opojnej vôni čaju prežiť svoje
prvé lásky. Veď predsa čaj je pre každého. „Dáva to
zmysel ľuďom a dáva to zmysel aj nám. Mimo tej
formy, že to je čajovňa, je to úplne super. Ide o to,
že robíme niečo, čo baví nás a teší ostatných. Ten
skvelý pocit by som doprial každému, kto niečo
také nosí v hlave. Prajem mu silu, nech do toho ide.
Ak to nevyjde na prvýkrát, na druhý, na tretí sa to
určite podarí. Lebo robiť šťastným seba každý deň,
a popri tom aj iných, je úplne úžasná vec,“ hovorí
na záver Dušan Blaho.
(kf)

Láska a šálka čaju vyriešia všetko
Keď k takejto výzve dôjde, Dušanovi pomáha
manželka, rodina, priatelia, a, samozrejme, šálka
dobrého čaju a ešte čosi. „Ozajstné, hlboké
presvedčenie, že to, čo robíme, dáva zmysel,“
zahľadel sa úspešný podnikateľ, ktorý ako jediný na
území nášho mesta vo svojom podniku nepodáva
žiadny alkohol a nekúpite u neho ani cigarety.
Naopak, môžete si pochutnať na viac ako 250
druhoch čaju, prečítať knihu, či s priateľmi zahrať

Čajovňa si našla svojich stálych
návštevníkov.

„Realizované s ﬁnančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné mesto Žiar nad Hronom.“
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

Vianočné prianie
Milí Žiarčania, opäť sú tu tie krásne dni, dni
Vianoc. Pri každodennom zhone si ani nestihneme uvedomiť, ako ten čas beží. Na to, že ubehol ďalší rok, nás upozorní príchod Mikuláša do
nášho mesta a rozsvietenie vianočného stromčeka na fontáne. Ja sa týmto chvíľam veľmi
teším, lebo vnímam okolo seba akési „sviatočno“. Páčia sa mi vianočné trhy na námestí, kde
rozvoniava punč. Páči sa mi svietiaca vianočná
výzdoba v meste. Páči sa mi, keď sa stretnem
so známym človekom v meste a vychutnáme si
tú vianočnú atmosféru spolu. Preto skúste si aj
vy vychutnať vianočné sviatky so všetkým, čo
k tomu patrí. Nákupy, pečenie, varenie. Ale pri
tomto zhone nezabudnite na svojich blízkych,
nezabudnite na spievanie kolied, nezabudnite
na vytvorenie sviatočnej atmosféry v kruhu
svojej rodiny. Ja mám na Vianoce narodeniny,
a preto do našej rodiny vstupuje tá slávnostná
atmosféra dvakrát. Stretávame sa celá rodina
spolu a vôbec mi nevadí, že treba veľa variť,
piecť, chystať. Robím to s veľkou láskou a potešením. Veď to robím pre svojich blízkych. Veľmi
sa na tieto dni teším, len škoda, že trvajú tak
krátko.
Prajem vám, vážení Žiarčania, aby ste si vychutnali naozajstnú atmosféru Vianoc, aby ste
na chvíľu zabudli na nezhody, pracovný zhon
a každodenné starosti. Venujte tieto dni sebe,
svojej rodine, priateľom, susedom, známym.
Jednoducho, nech sú tie Vianoce u vás naozaj
„vianočné“.
Do nového roku vám prajem zdravie, šťastie,
lásku a vnútornú spokojnosť.
Mária Biesová, poslankyňa MZ

Prianie Žiarčanom

Vážení spoluobčania,
Vianoce naplnené
pokojom a láskou,
radostný osobný
a úspešný pracovný
rok 2014 vám želajú
poslanci MsZ
Mgr. Andrej Jánoška a Ing. Michal Žurav

Raňajky AB TEAM v hoteli Luna
V piatok 20. decembra o 7.00 hod pozývame
všetkých zamestnancov spoločnosti AB TEAM,
ich rodinných príslušníkov a priateľky na raňajky
do žiarskeho najkrajšieho najt opluxALquantipit*****hotel Luna, ktorý získal toto prestížne ocenenie za najlepšiu abteam hliníkovú presklenú
fasádu v širokom okolí.
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17.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
18.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
19.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
20.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
21.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
22.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
23.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
24.12. 11.00 – 21.00 lekáreň Iris
25.12. 8.00 – 21.00 lekáreň Janského
26.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
27.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
28.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
29.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
30.12. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
31.12. 16.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
1.1. 8.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
2.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 1
3.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
4.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
5.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
6.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
7.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Iris
8.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
9.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 3
10.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
11.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
12.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Flora
13.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Janského
14.1. 20.00 – 21.00 lekáreň Max 2
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

21.12. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(6775 117)
22.12. MDDr. Vladimír Karvaš, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (0948 071 755)
24.12. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
25.12. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 49/21, Kremnica (674 46 64)
26.12. MUDr. Jozef Straňák, Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
28.12. ProCare, MUDr. Németová, Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom (601 30 16)
29.12. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 73)
1.1. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar nad
Hronom (672 20 02)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
Vieme, že nám nič iné ako robiť neostáva a keďže
sa tešíme z našej modernej výrobnej technológie
na okná dvere a ľahké obvodové plášte, výrobu
i našu správnu montáž prídeme poobzerať pri
chutnom jedle, čaji a rannej káve. Hosťom hotela,
kolektívu zamestnancov Luna, tomu tam RK z Ružomberka, kolegom v AB Teame a všetkým želám
usmievavé láskyplné Vianoce. Slovensko, si krásne.
(ps)
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Vianočná zbierka
pre útulkáčov
Opäť je tu vianočná zbierka pre útulkáčov.
V období od 16. do 20. decembra môžete prispieť ľubovoľným finančným príspevkom
do zapečatených pokladničiek členom kynologického krúžku. Nájdete nás v blízkosti námestia v popoludňajších hodinách. Verejnú
zbierku OZ Strážni anjeli povolil Okresný úrad
– Odbor všeobecnej vnútornej správy; č. povolenia: OU-ZH-OVVS-2013/03009). Všetkým darcom
v mene psíkov ďakujeme.

Hľadám domov
DUNDEE

Dundee je krásny malý
kríženec. Je to ešte šteniatko, nemá ani rok. Väčšieho
vzrastu už nebude, je vhodný do bytu alebo do rodinného domu s prístupom
dnu. Je priateľský, znášanlivý s inými psíkmi, vhodný
k deťom.
DOKI

V nejakej generácii jeho
predkov sa určite vyskytol
rotvajler alebo doberman,
je to nádherný mohutný
pes. Má asi rok. Je to naozaj
veľký a silný pes, preto nie
je vhodný k malým deťom, so staršími by nemal
byť problém. So psami je zdá sa znášanlivý, v
prípade záujmu ho vyskúšame. Je kastrovaný,
očkovaný a čipovaný.
BEN

Je to nádherný, mohutný
pes, zrejme mix. nemeckého ovčiaka (pripomína aj
chodského psa). Má cca 5
rokov, je aktívny, poslušný,
ovláda niektoré základné
povely. Je zvyknutý na deti,
znášanlivý s inými psami. Je
kastrovaný, očkovaný a čipovaný.
HENRY

Henry je mladý psíček,
ktorý vyzerá ako mini verzia
belgického ovčiaka. Je malého vzrastu, znášanlivý, hravý,
priateľský, nemá problém s
deťmi. Vhodný do bytu alebo do rodinného domu. Je
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 alebo Miroslavu
Taranzovú na 0904 066 648 (prosíme, volajte
počas pracovných dní od 9.00 do 19.00 hod.).
Na sms správy neodpovedáme. Pri adopcii sa
podpisuje zmluva, preto je potrebné osobné
stretnutie. www.utulokziar.sk

www.utulokziar.sk
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INZERCIA
PREDAJ

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

3/25

www.geodesy-service.sk

•Predám nahraté CD na MP3 (Ghotic Metal, Suzi Quatro
2x, Edguy, Paradise Lost, Country, Music ČSSR, Heavy metal,
Budgie, Pretty Maids, 60´s, 70´s). T: 0902 828 424
5/25
•Predám CD: Beach Boys, Doors, Bee Gees, Searchers,
Pink Floyd, Kryl, E. Clapton & YardBirds, Marmalade, Barclay
James Harvest, Trooqs, Moody Blues, Fortunes, Canned
Heat, Herman Hemrits, Equals, Beatles, Garry and the
Pacemakers, N. Cave, Shadows, Spencer Davis Group, Alan
Person Project, M. Dietrich, Enya, Atomic Rooster, A. Myles,
Smokie, Rubetters, D. Stewart, Heart, J. Lennon, Inner Circle, Big Beat 1, Ch. Spedding, Flamengo, Big Beat 60´s, R.
Stones, Elvis, Black Sabbath, CCR, Rainbow, Blondie, GreenHorns, Druhý dych, Warrior Soul, Crowbar, Discharge, Soul
Motor, Britny Fox, Gravity Kills, Last Hard Man, Pitchshifter,
Oleander, 10 CD Punk, Beautiful Creatures, Andy Summers,
Masters of Reality, Stephen Jones, Výbery 60 ´s, 70´s, 80´s
(punk, rock, pop, heavy, country). T: 0902 828 424
6/25
•Predám 2 CD na 1 CD: ProcolHarum, Framus 5,
Kirschnerová, J. Lennon, Ten Years After, Skid Row, Black
Country, Communion, ZZ Top, FleetWood Mac, Donovan,
a i. Nahrané. T: 0902 828 424
7/25
•Predám krásnu 20-ročnú palmu. Cena: 30 €. T: 045/67
90 693 – volať po 16.00 hod.
9/25
•Rozpredám rôzne veci z rodinného domu. Ceny dohodou.
T: 0944 166 939
17/25
•Predám stacionárny bicykel zn. K-Master Kruk. Cena: 150
€, dohoda možná. T: 0904 071 702, 045/672 62 37
20/25
•Predám zachovalý horský bicykel, vek: do 15 rokov. Nové
brzdy, lanká. Cena: 80 €. T: 0908 407 696
24/25
•Predám 60 litrové akvárium s osvetlením a krytom. Filter, ohrievač, teplomer a iné doplnky. Cena: 50 €. T: 0908
407 696
25/25
•Predám detskú súpravu na lyžovanie, červenej farby.
Veľkosť: 130. Treba vyskúšať. Cena: 30 €. T: 0908 407 69626/25
•Predám časopisy Spark 2000 – 2003. Cena: 0,50 €/kus.
T: 0902 828 424
11/25

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám 3-izbový byt v OV s výmerou 72 m 2 na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom. Cena dohodou po obhliadke. T: 0903 844 672
2/25
•Predám záhradu s výmerou 549 m 2, so záhradnou chatkou, v Lutile, pri Lutilskom potoku (pod bývalou základnou
školou). Cena dohodou. T: 0944 291 627
4/25
•Predám väčší rodinný dom v Trnavej Hore. T: 0908
558 387
8/25
•Predám 2-izbový byt v ZH, prízemie, slušný vchod. Cena
dohodou. T: 045/671 60 54
12/25
•Predám 1-izbový byt v osobnom vlastníctve, v pôvodnom stave, na 4. poschodí s výťahom, v ZH. Cena dohodou.
T: 0908 239 751
12/25
•Predám starší rodinný dom v Jalnej. Cena dohodou. T:
0944 166 939
18/25

•Predám 1-izbový tehlový byt, na prízemí v ZH, blízko
centra, bezbariérový, plastové okná, dom je zateplený,
kúpeľňa prerobená, slušný vchod. Plocha bytu je 34,5 m 2 +
pivnica 2,8 m 2. Cena dohodou.
T: 0908 387 735 – volať od 14.00 do 16.00 hod.
21/25
•Predám RD na Starej Kremničke + veľká garáž. Vo vnútri
prebehla rozsiahla rekonštrukcia. Zastavaná plocha domu:
110 m 2. Pozemok: 900 m 2. Cena dohodou. T: 0905 921 397
23/25

•Predám 2-izbový byt na Ulici Dukelských hrdinov, dobrý
vchod, oproti penziónu. T: 0917 451 208
27/25
•Predám 3-izbový panelový byt s loggiou na Ulici Hviezdoslavovej. Výmera 63 m 2. Cena: 35 000 €. T: 0905 602 942

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

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

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
P172/2013:
Panelová garsónka s loggiou
v Žiari nad Hronom, Ul. Sládkovičova, pôvodný stav . Nová cena
10.600 EUR (pôvodná cena: 15.500
EUR), výmera: 22 m2
P154/2013:
1-izbový panelový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, pôvodný
stav. Cena: 21.000 EUR, výmera:
35 m2
P098/2012:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, centrum mesta, pôvodný stav. Cena: 28.560 EUR, výmera:
43 m2
P247/2012:
1-izbový panelový byt v Žiari
nad Hronom, centrum mesta,
čiastočná rekonšrukcia. Cena:
28.000 EUR, výmera: 41 m2
P220/2013:
1-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, širšie centrum mesta,
čiastočná rekonštrukcia. Cena:
25.000 EUR, výmera: 48 m2
P244/2012:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, Ulica Š. Moysesa, pôvodný stav - zachovalý. Cena:
25.000 EUR, výmera: 54 m2
P233/2013:
2-izbový tehlový byt v Žiari nad
Hronom, sídlisko Etapa, kompletná rekonštrukcia. Cena: 42.000
EUR, výmera: 55 m2
P215/2013:
2-izbový tehlový byt s balkónom
v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočná rekonštrukcia. Nová cena: 26.000 EUR,
výmera: 51 m2
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
P229/2013:
2-izbový panelový byt loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, čiastočná rekonštrukcia. Cena:
39.990 EUR, výmera: 62 m2
P235/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, pôvodný stav
- zachovalý. Cena: 35.000 EUR,
výmera: 63 m2
P121/2012:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Nová cena: 41.000 EUR, (pôvodná
cena 42.000 EUR), výmera: 69 m2
P213/2013:
3-izbový panelový byt s loggiou
v Žiari nad Hronom, sídlisko Pod
vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Nová cena: 42.000 EUR, výmera:
72 m2
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

výmera pozemku: 1922 m2
P193/2013:
RD v Slaskej, pôvodný stav. Cena:
53.000 EUR, zastavaná plocha: 157
m2,výmera pozemku: 1.776 m2

POZEMKY:
P003/2011:
3 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
P004/2011:
Stavebné pozemky v Žiari nad
DOMY:
Hronom (Farské lúky), určené na
P246/2013:
priemyselnú výrobu, siete pri poRD – dvojgeneračný v Žiari nad zemku. Cena: 33,20 EUR/m2, výHronom, rekonštruovaný. Cena: mera 77.107 m2
200.000 EUR, úžitková polocha
domu 200 m2, výmera pozem- O S T A T N É :
ku: 714 m2
P132/2012:
P240/2013:
Obchodný priestor – pohostinstvo
RD v Lutile (gazdovský), pôvodný v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdostav. Cena dohodou, zastavaná slavova, výmera 130 m2. Cena
plocha: 120m2, výmera pozemku: 45.000 EUR
612 m2
P236/2013:
P237/2013:
Obchodný priestor – cukráreň
RD v Lovčici-Trubín, časť Tru- a cukrárenská výroba v Žiari nad
bín, pôvodný stav. Cena: 29.990 Hronom, Svätokrížske námestie,
EUR, zastavaná plochy: 111 m2, Cena 253.000 EUR

13/25

•Predám starý gazdovský dom v Trubíne. Cena: 29 900 €.
T: 0905 602 942
30/25

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

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

•Prenajmem izbu v dvojizbovom byte. Cena: 125 €
vrátane energií. T: +420 737 060 658
1/25

Hronom. Slušný vchod, nezariadený. Cena: 310 €/mesiac s
energiami. T: 0905 320 616
22/25

•Výhodne prenajmem garsónku v ZH. T: 0908 191 15714/25

•Hľadám do podnájmu garáž na zimné mesiace na Ul. hutníkov v Žiari nad Hronom. T: 0904 110 679
29/25

•Dám do prenájmu garáž pri Poľnohospodárskom
družstve. Voľná od 1. decembra. T: 671 64 38, 0918 791 15/25
087
•Prenajmem 2-izbový slnečný tehlový byt v centre mesta
ZH, zariadený. Voľný ihneď. T: 0905 371 592
19/25
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt v Žiari nad

NEHNUTEĽNOSTI VÝMENA
•Predám RD v Starej Kremničke, 4 + 1, s veľkou
dvojgarážou, vo vnútri prebehla rozsiahla rekonštrukcia.

noviny.ziar.sk

Poprípade je možná výmena za 2 alebo 3-izbový byt v ZH +
doplatok. Cena dohodou. T: 0905 921 397
16/25

ZAMESTNANIE
•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí. Prax mám. Prípadne poupratujem váš byt alebo dom. Stačí zavolať. T:
0908 896 138
28/25
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SPOMIENKAtkov
Čím bol si nám, to vie len ten,
kto stráca, čím bol si iným.
Boh ti to už spláca.
Dňa 29. decembra uplynie
16 rokov od nečakaného odchodu nášho drahého manžela, otca

SPOMIENKAtkov

a starého otca
Júliusa Dobiasa,
ktorý nás náhle a bez rozlúčky opustil vo veku
67 rokov.
S láskou spomína manželka, dcéry s rodinami
a ostatná rodina.

SPOMIENKAtkov
Odchádzam za svetlom, kdesi
v diaľke splyniem s ním.
Tým, ktorých milujem, na cestu
posvietim.
Dňa 29. decembra uplynie rok od
chvíle, kedy nás navždy opustila
naša mamka
Evka Bačinská.
Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci. Bez slnka chlad vanie
z hviezdnatej oblohy, človek je krehký tvor, zranený,
úbohý. Do tmy si zapáli kahanec nádeje, do duše
boľavej spomienky naleje. V tichosti vyprosme veľký
dar pokoja, kým sa nám duše raz naveky nespoja. Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, že sa raz
stretneme, je naša útecha.
S láskou spomína celá rodina.

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 18. decembra si pripomíname 3. výročie
od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil náš
manžel a otec
Ján Feben.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomína manželka a synovia.

SPOMIENKAtkov
Očiam si odišiel,
v srdci si zostal.
Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 29. decembra si pripomíname 3. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý
Ondrej Šouc.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína smútiaca rodina.

Spomeňte si
na svojich najbližších
prostredníctvom MN
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Len kytičku kvetov z lásky
vám na hrob môžeme dať,
pokojný spánok vám priať,
modlitbu tichú a s bolesťou
v srdci na vás spomínať.
Dotĺkli srdcia, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka vám, starkí, za všetkých nás.
Dňa 25. decembra si pripomíname 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás opustila naša drahá
a milovaná mamička, stará mama a prastará
mama Zdenka Môcová.
Dňa 19. januára si pripomenieme 3 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý a milovaný otec, starý otec a prastarý otec
Pavel Môc.
Tí, ktorí ste ich poznali, spomeňte si s nami.
Spomína syn Pavel s rodinou, dcéra Ilona s rodinou, vnúčatá a pravnučky Tamarka a Simonka.

SPOMIENKAtkov
Klesli ruky, ktoré toľko pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme tak
milovali.
Ťažko je nám bez neho žiť,
keď nemá kto poradiť, potešiť.
Dňa 30. decembra uplynie rok, keď nás navždy
opustil náš milovaný otec a dedo
Ján Vallo
z Hliníka nad Hronom vo veku 88 rokov.
Nikdy nezabudnú dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali
a nemožno zabudnúť,
keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 17. decembra si pripomíname 4.výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša
drahá mamička
Gizela Goralková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si s nami.
Spomínajú dcéra Valika, Hela, Gizka a syn Daniel.

SPOMIENKAtkov
Je to už 5 rokov, čo nie si s nami,
zabudnúť nemôže rodina, známi.
Na hrobe kytica, kahanec svieti,
spomienka manželky
a tvojich detí s rodinami.
Dňa 4. decembra uplynulo
5 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Ján Zorvan.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomína manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Spi sladko, mama!
Srdce tvoje už nebije,
ale spomienka na teba v našich
srdciach žije.
Dňa 30. decembra si
pripomíname 3 roky, keď nás
navždy opustila naša drahá mama, dcéra a sestra
Jarka Hromádková.
S láskou na teba spomíname aj s celou ostatnou
rodinou.

SPOMIENKAtkov
Dňa 22. decembra si pripomenieme 1. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá mama, stará mama
a babka
Marta Hanzelová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku spolu s nami. Ďakujeme.
Spomínajú synovia s rodinami.

SPOMIENKAtkov
Bolesťou unavená, tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých,
čo si rada mala.
Za všetky tvoje trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh večnej milosti.
V neznámy svet odišla si spaťza
plakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí ťa radi mali.
Dňa 28. decembra uplynie rok, čo nás navždy
opustila naša mama, starká a prastarká
Terézia Karácsonyová.

SPOMIENKAtkov
Odišla si, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 30. decembra uplynie 5
rokov od chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama
a starká
Irena Buzalková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
S láskou spomíname.
Smútiaci synovia s rodinou.

noviny.ziar.sk

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 8. júna uplynulo dlhých
21 rokov odvtedy,
čo nás opustil otec,
starký a prastarký
Ľudovít Karácsony.
S láskou spomínajú
synovia a dcéra s rodinami.
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PUBLICISTIKA/INZERCIA

„Dvojka“ oslavovala
Utorok 3. decembra sa pre všetkých z „Dvojky“ stal
dňom plným krásnych stretnutí naplnených nezabudnuteľnými spomienkami. Pri príležitosti 50. výročia
od založenia školy sa konala veľká oslava.
Takéto jubileum človek vníma ako prelom svojho života.
Prehodnocuje prehry aj víťazstvá a chápe, že získané skúsenosti majú preňho nesmiernu hodnotu.„Aj naša škola prešla
neľahkú púť nielen v podobe zmien doby, ale aj každého
jednotlivca, ktorý do nej vstupoval,“ hovorí riaditeľka školy,
Ľubica Baranová a dodáva: „Jej bránami prešlo za tie roky
nespočetné množstvo detí, pedagógov a aj tých, bez ktorých by organizmus školy nedokázal fungovať. Po celkovej
rekonštrukcii sa stala nielen krásnou päťdesiatničkou, ale
svojou vnútornou vybavenosťou odborných učební sa stala
ešte viac schopnou odovzdávať cez šikovných pedagógov
svoju múdrosť žiakom.“ O tom, že škola bola vždy úspešnou,
niet pochybností, pretože po mnohé roky jej žiaci dosahovali
a dosahujú výborné výsledky. Jej prví absolventi do nej prichádzajú už s deťmi ich detí a poslední absolventi sa s radosťou schádzajú pred jej bránami a s úsmevom zdravia svojich
bývalých učiteľov a rozprávajú sa s nimi o svojich nových
úspechoch. „Všetkým poskytovala a naďalej poskytuje pevný základ do života, a nielen to. Ako pridanú hodnotu dáva
naša škola každému žiakovi možnosť prejaviť svoju indivi-

dualitu, ale aj pocit spolupatričnosti a úcty k druhým ľuďom
i vlastnému regiónu,“ pokračuje Ľubica Baranová. Oslavovať
toto krásne jubileum mali možnosť všetci pozvaní hostia,
bývalí aj súčasní žiaci a ich rodičia. Pozvaní boli pedagogickí
i nepedagogickí zamestnanci školy, rada školy, združenie
rodičov školy, poslanci mestského zastupiteľstva a primátor
mesta, riaditelia základných a stredných škôl a sponzori. Vzájomné privítania boli plné emócií, nechýbali srdečné objatia
a slzy. Veď mnohí sa nevideli desiatky rokov. „Pod vedením
skúsených pedagógov si žiaci a absolventi pripravili krásny
a zaujímavý program, ktorým prezentovali zameranie školy
a ukázali svoje schopnosti a zručnosti. Po jeho ukončení nasledovala slávnostná recepcia. Oslava sa tak stala vhodnou
príležitosťou pozrieť sa kúsok späť, a zároveň načerpať silu
a energiu do ďalšej práce. Keďže uplynulo už 50 rokov odvtedy, čo boli prvýkrát otvorené brány školy, do tej ďalšej 50-ky
máme niekoľko prianí. Našej„Dvojke“ želáme, aby sa v dobrom zapísala do pamäti mnohých, aby ostala, tak ako doteraz, školou vyhľadávanou a navštevovanou, aby každým
rokom jej bránami prechádzal dostatok žiakov, ktorí majú
chuť sa vzdelávať a aby sa jej absolventi zaradili do pracovného procesu, a tak splatili dlh svetu a naplnili svoj život krásou
a spokojnosťou,“ uzatvára riaditeľka školy, Ľubica Baranová.

„Dvojka“ oslávila polstoročnicu.

Poďakovanie
Mali sme to šťastie, že sme stretli veľkých ľudí s dobrým
srdcom. Vďaka vám, sponzorom, sme mohli pripraviť a zabezpečiť dôstojné oslavy 50. výročia našej školy. Dovoľte
nám, aby sme sa vám čo najsrdečnejšie poďakovali za vašu
priazeň a podporu: vedenie mesta ZH – primátor mesta Peter Antal, Martin Čulák, Zuzana Dekýšová, DynaSit Handlová,
Ladislav Krahulec, Ján Kulich, Martin Ľupták s manželkou,
Jana Ľuptáková, Dušan Minár, OZ za zdravší život Bratislava,
Dušan Pethö, Adriana Sviržovská, EvaVrzalová, Roman Zaťko,
Záhrada Lijana, AB Team, Alusteel, Slovkontakt – A. Šipikal,
Fagor Ederland Slovensko, Bring Trucking, Technické služby,
a. s., Lidl Slovensko, Mäsovýroba Prenčov, Mliekareň Lovčica –
Trubín, Nemak Slovakia, Pohronské osvetové stredisko, Prvá
stavebná sporiteľňa, Remeslo stav.
(r)

Vianoce našich predkov
Chcem vám priblížiť, ako slávili vianočné sviatky naši
prastarí a starí rodičia.
V tom období ešte nebola elektrina, svietilo sa petrolejovou
lampou. Pred štedrým dňom ženy piekli koláče, chlieb, tiež
malé bochníky, ktoré volali dušičky a ktoré dávali pastierom,
ktorí im na Štedrý deň chodili po domoch vinšovať. Najstarší
pastier vinšoval:
Vinšujem vám tieto slávne sviatky,
narodenie Krista Pána,
aby ste mohli hojnejšie a spokojnejšie roky očakávať
a s Kristom Pánom sa v nebi radovať.
Pri dome láska a svornosť,
aby vám trvala na večnosť.
Každý z pastierov mal zväzok prútov ozdobený čečinou.
Gazdiná si mohla vytiahnuť toľko prútov, koľko kusov dobytka vyháňala na pašu. Potom im ponalievala pálenku,
dala bochník chleba do koša a tiež zopár korún. Do obeda
sa zdobil stromček, ktorý bol zavesený na hrade. Vešali sa
pekné jabĺčka, medovníky, orechy a doma robené salónky.
Na Štedrý večer musel byť stôl prikrytý bielym obrusom.
Na stole nesmelo chýbať niekoľko rekvizít, ktoré mali chrániť domácnosti pred zlým. Nad vchodovými dverami bolo
zavesené imelo, ktoré malo zabrániť zlým duchom. A stole

nesmel chýbať cesnak, med, oblátky, orechy, jablká, posvätená krieda, čierna rasca, kapustnica, opekance a pálenka. Po
zotmení otec išiel ako prvý do izby zapáliť petrolejovú lampu.
Za otcom všetci členovia rodiny, malo by ich byť párom, aby
ich nestihlo nešťastie. Na Štedrý deň bol prísny pôst a večera
sa mohla začať až vtedy, keď sa na nebi objavila prvá hviezda.
Na stole a pod stromčekom nesmeli chýbať zelenina, ovocie
a obilie. Nikto nesmel sedieť pri stole chrbtom ku dverám.
Členovia rodiny počas večere museli držať v ruke lyžicu alebo
vidličku a museli byť ticho, nikto nesmel vstať, aby neprivodil
nešťastie. Po večeri deti si išli pod stromček pre darčeky od
Ježiška. Potom išli po rodine spievať vianočné koledy. Otec
vzal riečicu a do nej podľa kusov dobytka nakládol hromádky z večere a odniesol do maštale pre dobytok. Zo stola sa
nesmelo nič odniesť, aby to zostalo pre anjelikov a dušičky,
aby neboli hladné.
Po večeri si celá rodina zanôtila vianočnú pieseň:
Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujem vám,
najprv Pánu Hospodinu, potom aj dietkám.
Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme,
čo sa nám prihodilo v meste Betleheme.
O pol noci sa celá rodina svorne odobrala do kostola na
polnočnú svätú omšu. Po jej ukončení po dedine pastieri

plieskali bičmi, aby po celý rok kravy dobre dojili. Po ceste domov sa pozeralo na oblohu, či je vidieť veľa hviezd, to znamenalo, že bude dobrá úroda v budúcom roku. Cestou domov
si navzájom rodiny povinšovali:
Po celý rok potešenie, na statečku rozmnoženie,
na poliach, lúkach zúrodnenie.
Vypiť dačo dajte, dobre sa tu majte!
Tak ako každý rok sme sa tešili na najkrajšie sviatky roka –
Vianoce. Sviatky pokoja, lásky a tolerancie, keď v detských
očkách zažiari radosť a šťastie. Pripájam i ja svoje želanie: Želám vám príjemné a milostiplné vianočné sviatky, nech láska
a Božia milosť je u vás každodenný hosť. Aby v budúcom
roku sme sa lepšie mali, aby ľudia sa bratmi stali.
Viktor Obertáš

PASOVANIE PRVÁČIKOV

Napäté tváričky a doširoka otvorené očká plné očakávania – aj
takto to vyzeralo 22. novembra v telocvični cirkevnej školy. Stretli
sa tu deti na slávnostnom pasovaní prvákov do družinárskeho
cechu. Celou pasovačkou ich sprevádzali ich starší kamaráti –
štvrtáci. Deti museli postupne plniť rôzne vedomostné i praktické
úlohy, čím pomohli oslobodiť krajiny od čarov Polepetka. Dobrými pomocníkmi pri plnení úloh im bolaVčelia kráľovná so svojimi
kamarátmi Čítankom, Počtárikom, Športovkom a Šikulkom. Po
splnení všetkých úloh boli začarované krajiny zachránené a Včelia kráľovná so svojimi poddanými previedla pasovanie prváčikov, pri ktorom nechýbal ani Sľub klubárov, ktorým sľúbili, že
budú dodržiavať všetky zákony družinárskeho cechu. Prváčikov
za ich šikovnosť neminula ani sladká odmena a na pamiatku sme
im darovali pamätný list. Od tejto chvíle sú právoplatnými členmi
družinárskeho cechu.
Vychovávateľky ŠKD ZŠ s MŠ Š. Moysesa

Stavebné sporenie s 13,5% zhodnotením
a autopoistenie = kľúč k diaľničnej známke ZADARMO

Zuzana Ivanová 0908 283 025
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Hry intuitívnej pedagogiky
V utorok 3. decembra sme mohli v Mestskej
obývačke zažiť skvelý zážitkový workshop, zameraný na rozvoj osobnosti, ktorý vychádza
z hier intuitívnej pedagogiky.
Lektorom workshopu bol Peter Živý – charizmatický človek s príjemným vystupovaním, ktorý počas piatich rokov rozvíja hry intuitívnej pedagogiky
v stretnutiach s mnohými skupinami ľudí a pozoruje posuvy vo vlastnom prejave života, ako i u mnohých ďalších. Oslovili sme teda samotného Petra,
aby nám priblížil spomínané zážitkové hry.
Mohol by si sa predstaviť a povedať niečo
o sebe?
Už 12 rokov študujem alternatívne formy vzdelávania a postupne prichádzam na veľmi prekvapujúce súvislosti v tom, čo je skutočne dôležité pre
naplnený život človeka a čo už menej. Venujem sa
hlavne pohybovým hrám intuitívnej pedagogiky,
ktoré hrávam s mnohými skupinami ľudí už 6. rok.
Precestoval som mnohé krajiny Európy a aj Rusko,
pričom som stretol školy a formy vzdelávania, ktoré
sú úplne iné ako sme nimi prešli my, tu na Slovensku. A tak do našej spoločnosti prinášam úplne iný

obraz o vzdelávaní a o školách, zameraný na človeka.
Môžeš priblížiť pojem hry intuitívnej pedagogiky alebo jej zmysel?
Intuitívna pedagogika je smer pedagogiky, ktorý
sa vo Švédsku rozvinul a ktorý kladie hlavný dôraz
na komunikáciu medzi učiteľom a žiakom, na kvalitu rozvoja pohybu detí, na kvalitný viacúrovňový
kontakt medzi žiakom a učiteľom, na tvorivosť. Na
umenie, na rozvoj sociálneho cítenia, na schopnosť
spolupráce, ale snáď najdôležitejší dôraz sa dáva na
to, aby dieťa mohlo vyjadrovať svoje pocity, mohlo
ich prežívať a následne skrze celý tento prehĺbený
prístup vedelo byť samo sebou.
Aké výsledky si zaznamenal vo svojom okolí?
Cez hry intuitívnej pedagogiky, čo sú hlavne
pohybové hry, som zaznamenal ja osobne mimoriadne zmeny v tom, ako sa mi zlepšila pozornosť,
schopnosť komunikovať so svojím okolím, schopnosť seba-vyjadrenia, pamäť sa výnimočne kvalitne
správa pre život, a s deťmi ma veľmi baví byť a veľa
sa od nich inšpirovať a učiť. Lepšie zvládam spojenie so svojimi pocitmi a aj s telom. Nuž a všetko

toto som spozoroval aj u ľudí, ktorí sa so mnou viacej stretávali a hýbali, hrali, len v inej miere a u každého niečo iné. To je veľmi individuálne. Tvorivosť
sama rastie každý jeden deň v strete so životom,
pretože tieto hry rozvíjajú nové synapsy v mozgu,
čiže človek má zrazu viacej možností pre riešenia
vo svojom praktickom živote.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou klubu Babinec, ktorý vznikol v septembri tohto roku. Prvý
workshop máme teda úspešne za sebou, a pre
tých, ktorí by sa radi zúčastnili na ďalších stretnutiach, srdečne pozývame. Bližšie informácie nájdete na: www.mskcentrum.sk.
(pd)

Aj počas vianočných sviatkov si dávajte pozor na zlodejov
I keď do Vianoc nám zostáva ešte zopár dní,
čas nakupovania vianočných darčekov je už
v plnom prúde. Svoje myšlienky sústredíme na
výber najvhodnejších a najkrajších darčekov
pre svojich blízkych a stávame sa menej pozornými a ostražitými. A práve naša nepozornosť
dáva príležitosť a šancu zlodejom a podvodníkom. Preto skôr, ako sa vyberiete na vianočné
nákupy, vám polícia dáva do pozornosti niekoľko odporúčaní.
Chráňte si svoje osobné veci, doklady a peniaze.
Doklady a peňaženku si nenechávajte na miestach,
odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť: v zadnom
vrecku nohavíc, vo vrecku kabáta, na vrchu kabelky alebo nákupnej tašky. „Kabelku majte poruke,
zásadne ju noste uzatvorenú,“ hovorí Jana Šmondrková z OR PZ v Žiari nad Hronom a pokračuje:
„Tašky a kabelky nikam neodkladajte a nikdy ich
nenechávajte bez dozoru. Pri nakladaní tovaru do
kufra auta z nákupného košíka si nenechávajte kabelku či doklady odložené bez dozoru na sedadle
vozidla.“ Polícia tiež odporúča, ak je to možné, aby
ste sa vyhýbali tlačenici a hlučným skupinkám Ak
sa nedá tlačenici vyhnúť, dobre sa na ňu pripravte. „Peňaženku a osobné doklady majte pri sebe,

napr. vo vnútornom vrecku kabáta zapnutom na
zips alebo gombíkom. Majte na pamäti, že vreckári
pracujú v skupinách, často pri krádežiach využívajú
deti a tlačenica im uľahčuje prácu,“ upozorňuje ďalej Šmondrková.
PIN kód si nikdy neukladajte k platobnej karte
Pri nákupoch využívajte možnosť platby platobnou kartou a ak nemusíte, nenoste pri sebe väčšie
množstvo peňazí. Ak už máte pri sebe väčšiu hotovosť, majte peniaze rozdelené na menšie čiastky.
„Ak patríte k tým, čo potrebujú mať zapísaný PIN
kód, nikdy ho nemajte uložený spolu s platobnou
kartou. Pri výbere hotovosti z bankomatu chráňte
svoj PIN kód, aby ho okrem vás nik iný nevidel. Ak
vám ukradli, alebo ste stratili platobnú kartu, neodkladne kontaktujte banku, aby kartu zablokovala
a zabránila tak neoprávnenému výberu peňazí z
vášho účtu. Stratu alebo krádež občianskeho preukazu nahláste na najbližší útvar Policajného zboru,
pre prípad jeho zneužitia,“ radí žiarska policajtka.
Opatrní buďte aj pri výbere peňazí z bankomatu.
Lepšie je využívať bankomaty v rušnejších častiach
mesta a ak je to možné, vyhnite sa výberu peňazí
potme. Vybranú hotovosť si hneď uschovajte. „Vo
vozidlách nenechávajte cennejšie veci, doklady či

peňaženku. Nákupy odkladajte do batožinového
priestoru, aby nepútali pozornosť zlodejov. Zlodeji dokážu otvoriť vozidlo a vyradiť alarm pomocou technického vybavenia za pár sekúnd,“ hovorí
o skúsenostiach Šmondrková.

Nákupy cez internet
Ak ste sa rozhodli pre nákupy v pohodlí svojho
domova a zvolili ste nakupovanie cez internet,
používajte len overené internetové obchody. Pri
objednávaní tovaru cez internet používajte len dôveryhodné a zabezpečené internetové pripojenie.
„Odporúčame vám pozrieť si referencie internetového obchodu. Ak máte pochybnosti, alebo na
stránke nenájdete odpovede na vaše otázky, kontaktuje telefonicky zákaznícky servis. Ak na vaše
otázky nedostanete kvalifikovanú odpoveď, berte
do úvahy, že pri riešení skutočného problému súvisiaceho s nákupom to môže byť podobné. Zvážte
preto, či nákup uskutočníte,“ hovorí na záver Jana
Šmondrková a dodáva, aby ste v žiadnom prípade
neplatili za tovar, ktorý ste si neobjednali. Nedajte
šancu zlodejom, aby mali pekné Vianoce za vaše
peniaze.
(li)

Lutilskí včelári ukončili včelársky rok
V sobotu 7. decembra bol v Lutile slávnostne
ukončený včelársky rok. Medzi osobnosťami lutilského včelárenia bol ocenený aj Žiarčan Vincent Kováč.
Každá tradícia niekedy musela začaťk, a tak sa
včelári v Lutile zišli po prvýkrát, aby oslávili sviatok
sv. Ambróza, patróna včelárov a tiež ukončili včelársky rok. „Program osláv začal v Kostole sv. Ladislava
v Lutile včelárskou sv. omšou. Slávnostnú chvíľu
dopĺňali piesne k sv. Ambrózovi, ako aj obetné dary
od včelárov – med, medovina, propolis, sviečky,
peľ, medovníky a vianočné oblátky,“ povedal Peter
Imriš, organizátor podujatia, ktorý vo svojom príhovore k včelárom zhodnotil včelársky rok, aktivi-

ty včelárov, ocenenia medov vyrobených v Lutile
a prítomným tiež pripomenul polstoročnú históriu
včelárskej osady Jelšiny. „K najväčšiemu rozmachu
včelárstva v Lutile, čo do počtu včelárov a včelstiev,
došlo práve v 20. storočí. Toto bolo podmienené
mnohými faktormi, medzi ktoré patril rozvoj poľnohospodárstva, nové technológie včelárenia, kočovníctvo, ale aj silná generácia záujemcov o takéhoto koníčka,“ priblížil históriu Peter Imriš. Lutilskí
včelári pri príležitosti prvého stretnutia tiež ocenili
tri významné osobnosti čestným uznaním za celoživotný prínos k rozvoju lutiského včelárstva. Medzi
nimi boli Jozef Gontko a Žiarčan Vincent Kováč a in
memoriam Imrich Finka. „Vincent Kováč dostal oce-

noviny.ziar.sk

nenie za to, že prispel k založeniu včelárskej osady
Jelšiny. Ako prvý začal včeláriť v tejto časti lutilského chotára, ktorá sa nachádza na sútoku Slaského a
Kopernického potoka, okolo roku 1963 a zakrátko
sa pridali aj mnohí lutilskí včelári. Za 50-ročnú existenciu sa v Jelšinách postavilo mnoho včelínov a je
to svojho druhu ojedinelá včelárska osada v žiarskom regióne“, dodal Peter Imriš.
Oslava patróna včelárov v Lutile skončila priateľským podaním rúk so želaním pokojných vianočných sviatkov. Lutilskí včelári želajú čitateľom Mestských novín požehnané Vianoce a šťastný nový rok,
aby im nikdy nechýbal med na vianočnom stole.
(li)
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V Krupine ďalšie víťazstvá

Víťazne na Štiavničkách

CYKLOTROS

FUTBAL - U 11

V nedeľu 8. decembra sa v Krupine uskutočnil Slovenský pohár v cyklokrose. Bola to posledná previerka pred
M-SR.
Na technicky náročnej trati, sneh, voda, blato, škvára dostali
všetci pretekári poriadne zabrať a museli siahnuť na dno svojich síl. Aj malá nepozornosť znamenala pád z bicykla a stratu
na súperov. V kategórii žiakov dlho viedol Adam Foltán, no
ocitol sa na zemi a stratil kontakt na vedúcu trojicu. Celkovo
skončil na 4. mieste. Zvíťazil M. Furdan, druhý skončil D. Béla a
tretie miesto obsadil A. Antal. Ďalší naši žiaci obsadili: 9. miesto

M. Černek a 10. miesto L. Lajtoš. V kategórii kadetov potvrdili
dominanciu cyklisti CK MŠK Žiar nad Hronom. Zvíťazil vedúci
pretekár Slovenského pohára J. Gajdošík z CK MŠK Žiar nad
Hronom pred druhým A. Foltánom z toho istého klubu. Ďalší
naši cyklisti obsadili: 4. miesto H. Hasch, 7. miesto J.Varhaňovský a 9. miesto M. Foltán.V kategórii juniorov zvíťazil J. Bellan z
CK MŠK Žiar nad Hronom pred druhým P. Kvietkom zo ŽP
Šport Podbrezová.Tretie miesto obsadil J. Kurty z Isaco Šport.
(r)

V poslednom zápase jesene
smolná prehra o jediný gól

Proti Nitre hladko 8:0

FUTBAL – II. LIGA

20. kolo: FK Pohronie – MFK Liptovský Mikuláš 0:1 (0:0)
V „šesťbodovom“ zápase podľahlo Áčko Pohronia
na vlastnom trávniku Liptovskému Mikulášu 0:1.
V úvodnom dejstve sa hral na ťažkom teréne dobrý futbal,
domáci si vypracovali aj niekoľko dobrých šancí, ktoré však
zahodili, čo Liptáci trestali po zmene strán. Presadili sa z ojedinelej štandardnej situácie, keď najskôr Packo predviedol bravúrny zákrok, no lopta padla naspäť do šestnástky a Kubena
rozhodol o najtesnejšom víťazstve hostí. V závere mohol aspoň bod vydolovať kapitán Sekereš, no predviedol sa práve
brankár hostí Šavol, a tak všetky tri body putovali prekvapivo
na Liptov. „Sme trestaní za každú maličkosť, ťažko sa s tým
vyrovnávame. Chýbala nám v druhom polčase väčšia kvalita
v prechodovej fáze a väčšie sebavedomie na lopte. Súper ľahučko odvracal naše útočné pokusy, ktoré končili veľmi skoro
pred šestnástkou, pretože sme sa báli viacej hrať. Nemôžem
však zas povedať, že by chlapci nechceli, no tá kvalita nám

FK Dukla BB – FK Pohronie 0:5 (0:3)
Góly: Sučák (2), Urgela (2), Rosenberg.
Zostava: Žember, Krištof, Pivarči, Tatár, T. Kukučka, Urgela,
Bohuš, Rosenberg, Ščepko, R. Beňo, Foltán, Skučka, Sučák.
S naším známym súperom sme odohrali na jeho pôde ďalší z kvalitných prípravných zápasov v tejto sezóne.
Ten bol jednoznačnou záležitosťou našich chlapcov,
ktorí súpera k ničomu vážnemu nepustili. Strelili päť gólov
po parádnych akciách a kombinačná hra, ktorú predvádzali,
by zniesla aj prísnejšie kritériá v kategórii prípraviek či mladších žiakov. Hralo sa na umelej tráve pod umelým osvetlením.
Rastislav Urgela, tréner

jednoducho chýbala. Je to škoda, pretože to bol posledný zápas jesene a navyše šesťbodový. Musíme však pracovať ďalej
a pripraviť sa na odvetnú časť, ktorá bude náročná nielen
pre nás, ale aj pre ostatné mužstvá,“ povedal po zápase Štefan
Zaťko, tréner FK Pohronie.
(r)
Tabuľka po jesennej časti
1. ŽP Šport Podb. 20 14 3 3 38:12 45
2. Partizán Bardejov 20 11 6 3 27:13 39
3. MFK Zem. Mich 20 11 5 4 34:15 38
4.1.FC Tatran Prešov 20 12 2 6 32:15 38
5. ŠK SFM Senec 20 8 7 5 26:20 31
6. FC Spar. Trnava „B“20 8 5 7 37:35 29
7. MŠK R. Sobota 20 7 8 5 21:20 29
8. FC ŠTK 1914 Šam. 20 5 5 10 18:30 20
9. MFK D. nad Váh. 20 5 5 10 16:34 20
10. FK Slov. Duslo Šaľa20 4 4 12 17:29 16
11. FK Pohronie
20 4 3 13 19:41 15
12. MFK Tatran L. Mik.20 2 5 13 14:35 11

FK Pohronie – FC Baník Horná Nitra 8:0 (4:0)
Góly: Rajčan (3), Rosenberg (3), Urgela, Pivarči.
Zostava:Žember,Krištof,Pivarči,Tatár,T.Kukučka,Urgela,Rajčan,Bohuš,Rosenberg,Ščepko,R.Beňo,Foltán,Skučka,Sučák.
S Baníkmi sme vyhrali hladko 8:0, do ničoho vážneho sme ich
nepustili. Musíme však s plnou vážnosťou povedať, že to bol
z našej strany len priemerný zápas. Väčšina hráčov hrala pod
svoje možnosti, priemerne a možno len traja – štyria hráči si
zaslúžia pochvalu (Rajčan, Pivarči, T. Kukučka a Krištof). Ostatní sklamali svojimi výkonmi. Súper sa snažil a podal sympatickejší výkon ako naposledy Dukla BB, ktorá neprešla poriadne
za polovicu ihriska.
Rastislav Urgela, tréner

Kadetky na čele oblastných majstrovstiev
VOLEJBAL
KADETKY – I. TRIEDA STRED

JUNIORKY – I. LIGA VÝCHOD

Predohrávané 11. kolo: VO AC Uniza Žilina – VK MŠK
Žiar nad Hronom 0:3 (-23, -20, -13)/1:3 (-12, 17, -20, -19)

7. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Iskra Hnúšťa 3:0 (20, 23, 22)/3:1 (25, 14, -22, 22)

1. Žiar nad Hronom
2. Hnúšťa
3. Brusno
4. L. Hrádok
5. Poltár
6. Krupina
7. AC Žilina
8. Detva
9. Kuvik Žilina
10. VA Žilina
11. B. Bystrica
12. Zvolen

1. P. Bystrica
2. L. Hrádok
3. S. N. Ves
4. Žiar n.Hronom
5. Hnúšťa
6. Kežmarok
7. B. Bystrica
8. Žilina
9. Zvolen

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
14
14
10
10
9
8
6
5
4
2
0

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

2
3
3
3
6
6
9
9
12
12
14
17

48:16
47:16
45:15
44:23
37:27
38:28
28:34
27:39
21:40
24:41
19:49
4:54

45
44
43
38
34
32
25
21
17
16
8
1

Predohrávané 11. kolo: TJ ŠK VK Krupina – VK MŠK
Žiar nad Hronom 3:0 (19, 18, 17)/3:0 (11, 12, 17)
Žiarčanky svojím výkonom v Krupine sklamali, robili množstvo chýb a zaslúžene prehrali. (bši)
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
1
1
0
15 1 0 2
14 1 0 3
10 2 4 2
9
1
2
6
8
3
0
7
7
2
2
7
6
2
1
9
4 1 1 12
2
1
0
15
2
0
2
14
0
0
2
16

53:9
49:13
48:13
45:23
36:28
34:28
33:34
32:36
21:43
9:49
13:48
5:54

Žiarčanky potvrdili svoje vedúce postavenie

14
11
7
4
4
4
1
2
2

0
1
1
2
0
0
3
0
0

0
0
1
2
2
1
0
1
0

0
0
3
4
6
7
10
9
10

42:1
36:4
26:17
23:23
19:25
16:27
14:37
11:30
8:31

42
35
24
18
14
13
9
7
6

KADETKY – I. TRIEDA STRED
7. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Iskra Hnúšťa 3:1 (23, -17, 23, 21)/3:1 (18, -25, 23, 6)

MLADŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED – JUH

1. Brusno
2. Poltár
3. Krupina
4. B. Bystrica
5. Hnúšťa
6. Žiar n. Hron.
7. R. Sobota
8. Lovinobaňa
9. Zvolen
10. Krupina „B“
11. Brusno „B“
12. Hnúšťa „B“

14
12
12
12
12
12
14
12
12

51
47
44
38
31
30
27
23
15
8
8
2

1. Žiar n.Hronom
2. Brusno
3. Hnúšťa
4. L. Hrádok
5. Poltár
6. Krupina
7. Detva
8. AC Žilina
9. VA Žilina
10. Kuvik Žilina
11. B. Bystrica
12. Zvolen

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16 1 1 2
16 0 1 3
14 1 0 5
12 3 2 3
11 2 1 6
9
3
1
7
7
1
3
9
8 0 1 11
6 2 0 12
5 1 0 14
2
0
3
15
0
0
1
19

54:18
51:15
49:22
50:23
42:30
41:33
33:41
28:40
30:42
21:46
21:55
5:60

51
49
44
44
38
34
26
25
22
17
9
1

STARŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED
7. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠVK Tatran Banská Bystrica 1:3 (20, -17, -11, -21)/2:3 (6, -25, -15, 22, -7)
1. Detva
14
11
1
1
1
39:13
36
2. Brusno
14
9
4
0
1
39:14
35
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3. L. Hrádok
4. Poltár
5. Krupina
6. B. Bystrica
7. Žiar n.Hron.
8. VA Žilina

14
14
14
14
14
14

8
7
7
3
2
0

1
1
0
2
0
0

1
1
1
2
3
0

4
5
6
7
9
14

31:21
29:23
27:24
23:32
17:36
0:42

27
24
22
15
9
0

STARŠIE ŽIAČKY – II. TRIEDA STRED – JUH
7. kolo: ŠK CVČ Brusno „B“ – VK MŠK Žiar nad Hronom „B“ 1:3 (-17, 12, -21, -23)/0:3 (-23, -7, -11)
1. R. Sobota
2. Hnúšťa
3. Zvolen
4. Žiar n.Hron. „B“
5. Brusno „B“
6. L. Hrádok „B“
7. Krupina „B“
8. Detva „B“

14
14
14
14
14
14
14
14

13
10
8
7
7
3
2
0

1
0
1
0
0
4
0
0

0
1
1
1
1
1
1
0

0
3
4
6
6
6
11
14

42:5
33:15
31:21
25:22
26:23
24:29
11:37
2:42

41
31
27
22
22
18
7
0

MLADŠIE ŽIAČKY – I. TRIEDA STRED – JUH
7. kolo: ŠK CVČ Brusno – VK MŠK Žiar nad
Hronom 3:0 (21, 16, 16)/3:0 (12, 12, 6)
1. Brusno
2. Poltár
3. Krupina
4. B. Bystrica
5. Hnúšťa
6. Žiar n.Hronom
7. R. Sobota
8. Lovinobaňa
9. Zvolen
10. Brusno „B“
11. Krupina „B“
12. Hnúšťa „B“

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
1
1
0
17 1 0 2
14 1 0 5
12 2 4 2
11 1 2 6
8
3
0
9
7
2
2
9
6 2 1 11
6 1 1 12
4 0 2 14
2
1
0
17
0
0
2
18

59:9
55:14
48:19
51:23
42:28
34:34
34:40
33:42
27:44
19:48
9:55
5:60

57
53
44
44
37
30
27
23
21
14
8
2
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ŠPORT

Mladší mini basketbalisti premiérovo víťazne
BASKETBAL – MLADŠÍ MINIBASKETBALISTI

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ZŠ Terchová
65:18 (41:5)
Strelci: Tončík 16 b., Kret 8 b., Balogh, Ďurica, Holic a Šonkoľ po 6 b., Baláž, Dekýš, Sirotný a Ziman po 4 b., Kosmeľ M.
a Krnčoková po 2 b.
MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ZŠ Terchová
65:23 (31:11)
Strelci: Baláž 12 b., Kret 9 b., Balogh, Krnčoková po 8 b., Ďu-

rica 7 b., Ziman 6 b.,Tončík 5 b., Šonkoľ 4 b., Dekýš, Kosmeľ M.
a Sirotný po 2 b.
V premiérovom domácom zápase privítali najmenší
basketbalisti MŠK BK Žiar nad Hronom súpera z Terchovej.
Z účastníkov stredoslovenskej súťaže výkonnostne
vyčnieva trojica Žilina, Terchová a Žiar nad Hronom. Išlo
teda o dôležitý súboj v boji o dve miestenky na budúcoročné majstrovstvá Slovenska. Žiarčania mali výborný

vstup do oboch zápasov, keď zakaždým viedli už 17:1. Aktívnou obranou po celom ihrisku pohodlne získavali lopty,
alebo púšťali súpera len do ťažkých streleckých pozícií.
V útoku peknými prihrávkami dokázali väčšinou nájsť voľného hráča a pohodlne tak všetci hráči dokázali bodovať.
Po výbornom kolektívnom výkone treba všetkých chlapcov jednoznačne pochváliť.
Norbert Nagy, tréner

Dôležité body z výhry proti Prievidzi
BASKETBAL – STARŠÍ MINIBASKETBALISTI

BC Prievidza mládež – BK MŠK Žiar nad Hronom
39:53 (12:15, 12:12, 6:12, 9:14)
Strelci: Novák 12, Kret 12, Golebiowski 8, Babiak 6, Király 4,
Kucej 3, Greguš 2,Truben 2, Lehotský 2, Barcík 2.
BC Prievidza mládež – BK MŠK Žiar nad Hronom
32:62 (7:22, 6:14, 9:12, 10:14)
Strelci: Kret 12, Golebiowski 10, Novák 7, Grochal 6, Greguš 6, Babiak 6,Truben 5, Király 4, Kucej 2, Lehotský 2, Balogh
2.
Dôležité body za víťazstvo si pripísali starší minibasketbalisti MŠK BK, ktorí v sobotu odohrali dvojzápas na palubovke
BC mládež Prievidza.
Po rozpačitom začiatku sa naši hráči prezentovali vyrovnaným a kolektívnym výkonom v obidvoch zápasoch. Na
každom hráčovi, ktorý nastúpil do zápasu, bolo vidieť snahu
ubrániť svojho hráča, a zároveň sa presadiť aj v ofenzívnej

hre. Nemusia nás mrzieť
ani nepremenené strelecké pokusy zo stredných
vzdialeností, nakoľko sme
dokázali súpera preskákať
pod jeho košom a práve
z doskočených lôpt sa naši
hráči už nemýlili. Početná
divácka kulisa Žiarčanov prišla povzbudiť našich chlapcov, ktorí sa im odvďačili
nielen víťazstvom v oboch
zápasoch, ale aj krásnymi
akciami, ktoré sa v týchto
mládežníckych kategóriách
len tak ľahko nevidia.
Juraj Horváth, tréner

Žiarčania v tabuľke celoslovenskej ligy na siedmom mieste
BASKETBAL – STARŠÍ ŽIACI – ŽIACKA LIGA

MBKVictoria Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom 100:73
(53:28)
Strelci: Kádaši 29, Ostáš 16, Horváth 14, Pavol 8, Kuchár 2,
Vinarčík 2, Šály 2.
Žiarčania vstúpili do zápasu bez rešpektu a rýchlo viedli
4:0. Domáci sa však rýchlo spamätali a ukázali, kto bude na
palubovke dominovať. Agresívnou obranou robili rozohrávke hostí problémy. Vysoký počet stratených lôpt sa rýchlo
premietol do hrozivého nárastu rozdielu v skóre, keď na
konci tretej štvrtiny svietilo na tabuli už 83:42. Až v poslednej
štvrtine ukázali aj Žiarčania, že basketbal hrať vedia. Prestali
zbytočne strácať lopty, keď začali hrať agresívnejšie a spresnili prihrávky na voľných hráčov. Víťazstvom v poslednej
štvrtine 31:17 aspoň stiahli rozdiel v skóre na prijateľných 27
bodov.
BKM Svit – MŠK BK Žiar nad Hronom 77:79 (42:30)
Strelci: Kádaši 45, Pavol 13, Horváth 9, Rajnoha 5, Kuchár 3,
Šály 2, Ostáš 1, Štábel 1.

Pod Tatrami boli favoritom hostia, ale už v sobotnom zápase 9-bodovým víťazstvom s Banskou Bystricou ukázali
Sviťania, že basketbal hrať vedia. Hlavne 204 cm vysoký hráč
domácich vzbudzoval rešpekt. Žiarčania však išli rýchlo do
vedenia 10:2. Hrali to, čo si v šatni dohodli. Rýchly prechod
do útoku s dôrazným zakončením. V obrane stačilo nechať
hostí nepresne strieľať a zdvojiť a niekedy aj strojiť súperovho dlháňa a hlavne kvalitným odstavením ho nepustiť do
dorážok z útočného doskakovania. Od stavu 10:2 však hráči
MŠK trestuhodne uverili, že víťazstvo príde samé. Začali hrať
pomaly, vnikali do už rozostavenej obrany a cez vysokého
hráča Svitu sa nevedeli presadiť. Súpera posadili na koňa
a ten z nebezpečných protiútokov úspešne a sebaisto skóroval. V druhom polčase po umývaní hláv v šatni sa snažili
hostia otočiť obraz hry. Že majú srdce a vôľu ukázali nielen
domácim, ale aj svojmu trénerovi, ktorého pokyny začali
dôsledne dodržiavať. Záver zápasu bol veľmi dramatický, ale
ukázala sa predsa len väčšia kvalita hostí, a najmä Jakuba Ká-

dašiho. Za výkon v druhom polčase si chlapci zaslúžia veľkú
pochvalu. Dva body zo Svitu majú svoju cenu. Koniec roka
strávia Žiarčania v tabuľke celoslovenskej ligy na peknom
siedmom mieste.
Norbert Nagy, tréner

Žiarčanom sa na Považí a v Prievidzi nedarilo
BASKETBAL – MUŽI – I. LIGA VÝCHOD

IMC Slovakia P. Bystrica – MŠK BK Žiar nad Hronom
108:78 (31:21, 26:22, 26:14, 25:21)
Strelci: Ján Sklenár 17 b. (2 trojky), Maroš Vrtík 17 b. (1 trojka), Miroslav Král 12 b., Milan Šoltés 10 b.,Tomáš Nemčok 8 b.,

Tomáš Fábry a Vladimír Kašša po 4 b., Martin Švarc 2 b.
BC Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hronom 101:83 (32:21,
21:14, 22:31, 26:17)
Strelci: Jozef Treml 34 b.(2 trojky), Martin Zibrínyi 18 b.(2

noviny.ziar.sk

trojky),Tomáš Nemčok 13 b., MarošVrtík 10 b., Miroslav Král a
Milan Hintoš po 3 b., Milan Šoltés 2 b.
Jovica Kovinčič, tréner
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Žiar má víťazov Slovenského pohára v karate

Na supercrosse
v Maďarsku víťazne

KARATE

V sobotu 23. novembra sa Košice stali dejiskom
záverečného kola Slovenského pohára starších
dorastencov a juniorov v karate. Okrem poslednej
možnosti nominovať sa na decembrové majstrovstvá republiky sa bojovalo aj o celkové poradie
v rebríčku Slovenského pohára.
Ako prví do bojov nastúpili starší dorastenci
(14 – 15 rokov). V kategórii do 63 kg našiel Milan Laurov premožiteľa až v semifinále. V boji o tretie miesto
opäť zabojoval a zápas vyhral, čím si zabezpečil aj účasť
na majstrovstvách republiky. V kategórii do 57 kg sme
mali Matúša Matušku a Michala Výrostka. Pre Matúša
je táto sezóna prvou, kde sa zúčastňuje vyšších súťaží,
a tak ho menej skúseností nepustilo cez prvé kolo, kde
podľahol úradujúcemu majstrovi republiky. Michal Výrostko bol po predchádzajúcom kole v rebríčku na najvyššom mieste, a preto mu išlo aj o celkové víťazstvo v
Slovenskom pohári. Michal podal pekný výkon, keď sa
prebojoval až do semifinále. Tu po vyrovnanom súboji
nakoniec prehral, ale v následnom zápase si už tretie
miesto nenechal ujsť. Získaný náskok z predošlého
kola mu nakoniec zabezpečil celkové víťazstvo v Slovenskom pohári v jeho kategórii.

Žiar bude mať zastúpenie
aj medzi rozhodcami
V starších dorastenkách (14 – 15 rokov) do 54 kg
nastúpili naše dve skúsené pretekárky – Dominika
Veisová a Nina Jelžová. Dominika minulé kolo vyhrala,
a tak jej, podobne ako Michalovi, záležalo na celkovej
výhre. Prebojovala sa do semifinále, no tu už nesta-

SUPERCROSSE

Tretie miesto Dominika Veisová (vľavo)
a druhé miesto Nina Jelžová.
čila na úradujúcu majsterku republiky. V boji o tretie
miesto hladko vyhrala a stala sa tak celkovou víťazkou
Slovenského pohára vo svojej kategórii. Len 13-ročná
Nina Jelžová nastúpila po ostaršení v tejto kategórii a
strach zo starších súperiek evidentne nechala doma,
keď sa jej podarilo prebojovať až do finále. Finále bolo
dosť opatrné, kde sa Nina dokonca prvá ujala vedenia,
no skúsená slovenská reprezentantka si nakoniec víťazstvo nenechala ujsť, keď stav na konci zápasu otočila.
Posledným štartujúcim Žiarčanom bol Rastislav Štyriak. Rasťo opäť ukázal svoju prevahu v tejto kategórii,
keď nenašiel premožiteľa a okrem víťazstva v záverečnom kole sa stal aj celkovým víťazom Slovenského pohára v kategórii starší juniori do 68 kg.
Súčasťou súťaže boli aj skúšky rozhodcov, ktorých sa
za náš Karate klub MŠK Žiar nad Hronom zúčastnil rozhodca Radovan Černák. Skúšky sa mu podarilo úspešne absolvovať, čím si zabezpečil rozhodovanie na tých
najvyšších súťažiach na Slovensku.
Mgr. Ľubomír Striežovský tréner
www.karatezh.sk

Na turnaji v brazílskom jiu jitsu zaznamenali Žiarčania úspech
AIKIDO

V sobotu 23. novembra sa v Martine uskutočnil turnaj v brazílskom jiu jitsu. Zúčastnili sa ho
aj zápasníci zo Žiaru nad Hronom, ktorí trénujú
pod hlavičkou Aikido klubu Žiar nad Hronom.
Turnaja sa zúčastnilo 80 detí a dorastencov zo Slovenska a z Čiech vo veku do 14 rokov. Jiu-Jitsu klub
zo Žiaru nad Hronom zastupovalo 8 zápasníkov.
Výsledky žiarskych športovcov:
Benjamin Žemla:
1. miesto, kategória 12 – 14 rokov do 45 kg,
Samuel Frindt:
2. miesto, kategória 12 – 14 rokov do 55 kg,
Andrej Toncík:
3. miesto, kategória 12 – 14 rokov do 55 kg,
Patrik Cabánik:
3. miesto, kategória 6 – 8 rokov do 25 kg,

V nedeľu 1. decembra sa konal supercross v maďarskom Balassagyarmat. Na štarte nechýbali ani Žiarčania, ktorí sa postavili na štart z plnej záťaži, po skončení
sústredenia. V kategórii žiakov obsadil po bojovnom
výkone A. Foltán 2. miesto a L. Lajtoš 4. miesto. Kadeti
potvrdili vysokú výkonnosť a obsadili prvé tri miesta.
Zvíťazil J. Gajdošík tesne pred Adrianom Foltánom a
tretím H. Haschom. Na peknom piatom mieste prešiel
cieľom J. Varhaňovský a šiesty skončil M. Foltán.
(r)

Matej Hrčka:
3. miesto, kategória 12 – 14 rokov do 60 kg,
Tobias Kúdelčík:
3. miesto, kategória 12 – 14 rokov do 45 kg.

Ocenenie
športovec mesta
Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje
oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta
za uplynulé obdobie. Slávnostné ocenenie Športovec mesta Žiar nad Hronom za rok 2013 sa uskutoční vo februári 2014 v Divadelnej sále MsKC.
Vyhodnotení budú športovci v kategórii: žiactvo, dorast, dospelí, športový kolektív. Ocenení budú aj tréneri
z jednotlivých klubov, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj
športu v našom meste.
Svoje návrhy športovcov i trénera, ktorí v roku 2013 dosiahli popredné umiestnenia na súťažiach v rámci kraja
aSlovenskajepotrebnézaslaťvtermínedo31.decembra
na adresu: Mestský úrad – správa majetku mesta (J. Žiak),
Ul.Š.Moysesa46,96519ŽiarnadHronom.
(r)

(jb)

