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V tomto čísle:
MESTO ZADARMO UPRAVUJE STOJISKÁ

Deň zdravia

Mesto začalo s úpravami jednotlivých stojísk.
Vymieňať sa budú najmä pletivá, cez ktoré neprispôsobiví občania vyberajú odpadky z nádob. Viac na strane 4.
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Vo štvrtok 10. júna sa uskutoční zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Pozvánka na strane 2.
ZREKONŠTRUOVANÉ ŠKOLY UŽ ŠETRIA
NA ENERGIÁCH

Vďaka kompletnej rekonštrukcii základných
škôl už mesto ušetrilo na energiách takmer 15tisíc eur. Pri rekonštrukcii budov materskej školy
sa počíta s úsporou až 44,12 percent. Strana 2.

1. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu. Foto: Kvetoslav Šakový

S REKONŠTRUKCIOU NÁMESTIA
SA UŽ ZAČALO

Vo štvrtok 27. mája sa začali oficiálne práce
na rekonštrukcii námestia. Spolu s rekonštrukciou začali aj práce na výstavbe polyfunkčného
centra. Strana 2.
KÚPALISKO OTVORENÉ OD JÚNA

Plážové kúpalisko v meste je otvorené už
od 1. júna. Ceny vstupného zostávajú nezmenené. Viac informácií aj o otváracích hodinách
nájdete na 2. strane.

STRANA 5

Predám objekt pre obchod a služby
(bývalý „dom služieb“) v Žiari nad Hronom
na sídlisku Etapa, Novomeského ulica,
rozloha 1 051 m2.

Kontakt: 0905 147 588

STRANA
2
Foto: Kvetoslav Šakový

Valašský šenk – Šášovské Podhradie
Rodinné, firemné, spoločenské akcie
v nových priestoroch
•kapacita 50 osôb.
V KVALITE, KTORÚ INDE NENÁJDETE.

•možnosť zabezpečenia dopravy
pre organizované skupiny.

Kontakt: 0903 506 693
www.senk.sk
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SPRAVODAJSTVO

Zrekonštruované základné školy už šetria náklady
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Investícia do vašej budúcnosti“

Vďaka rekonštrukcii základných škôl sa
už šetrí na energiách.
Zrekonštruovanie všetkých troch základných
škôl sa začína pozitívne prejavovať na sumách
za energie. Podľa štatistík môžeme skonštatovať, že vďaka zatepleniu budov ušetrilo mesto
v tomto roku na faktúrach za teplo niekoľko tisíc eur.
Ako sme vás už niekoľkokrát informovali, všetky
tri základné školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sú kompletne zrekonštruované.
Základná škola na Ulici Dr. Janského a Základná

škola na Jilemnického ulici boli zrekonštruované
z rozpočtu mesta za 1 161 787,16 eur. Na Základnú
školu na Ulici M. R. Štefánika získalo mesto nenávratný príspevok vo výške 1 593 308,11 eur. Všetky
tri školy majú novú fasádu i nové plastové okná
a rekonštrukcie už začínajú prinášať prvé pozitívne výsledky. Kým v roku 2008 sa za teplo v školách
za prvé štyri mesiace zaplatilo takmer 84-tisíc eur,
v tomto roku je to za to isté obdobie 69 228,52 eur,
čo predstavuje rozdiel takmer 15-tisíc eur.
Ďalšou úsporou financií bude určite aj rekonštrukcia budov materskej školy. Projekt Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul.
Dr. Janského č. 8 Žiar nad Hronom, ktorý je podporený z Regionálneho operačného programu a spolufinancovaný z rozpočtu mesta, počíta s úsporou
energií až 44,12 percent. Aj v rámci tohto projektu
budú zateplené všetky budovy a vymenené staré
okná a dvere za nové.
(li)

Námestie sa už začalo rekonštruovať
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Investícia do vašej budúcnosti“
Posledný májový štvrtok odovzdalo mesto
zhotoviteľovi stavebných prác stavenisko
a kompletná rekonštrukcia námestia tak môže
začať.
S prácami sa síce malo začať už na prelome mesiacov marec a apríl, predĺžili sa však finálne procesy súvisiace s kontrolou procesov a verejných
obstarávaní. Primátor Ivan Černaj: „Niekedy úrady
pracujú rýchlo, niekedy si dávajú načas. Podstatné
je, že dnes už môžeme spustiť práce a do konca
roka môžeme Žiarčanom odovzdať nové námestie,
ktorým sa, dúfam, budeme všade chváliť.“ Na rekonštrukciu žiarskeho centra získalo mesto vďaka
projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar
nad Hronom dotáciu takmer 1,6 milióna eur. Srdce
mesta tak získa nový šat – v súčasnosti zastarané
centrum sa v priebehu niekoľkých mesiacov zmení
na zelenú zónu, ktorá obyvateľom mesta poskytne
relax a nové možnosti, ako tráviť voľný čas. Súčasne

s revitalizáciou samotného námestia začnú aj práce
na výstavbe polyfunkčného centra, ktoré bude stáť
v blízkosti pódia. Jeho výstavbou, ktorá je súkromnou investíciou, získajú Žiarčania priamo na námestí nové služby v podobe obchodov a reštauračných
zariadení.
(li)

Na námestí sa už začalo s rekonštrukciou.

1. jún 2010 | Mestské noviny
POZVÁNKA

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
zvolávam
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň
10. júna 2010 (t.j. štvrtok) o 9.00 hodine
do zasadačky Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
4. Informácia o projektoch.
5. Vyhodnotenie podujatí z Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom za obdobie 1.-5. 2010.
6. Interpelácia poslancov.
7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – pozemkové,
b)Zásady odmeňovania poslancov MsZ.
8. Záver.
Ivan Černaj, primátor mesta
PLÁŽOVÉ KÚPALISKO OTVORENÉ
UŽ OD ZAČIATKU JÚNA

Tento rok ponúka plážové kúpalisko svoje
služby už od soboty 29. mája, kedy sa jeho
brány symbolicky otvorili pri príležitosti
osláv Dňa detí. Oficiálne je Žiarčanom, ako
aj ostatným návštevníkom, sprístupnené
od utorka 1. júna.
Keďže za posledné roky prialo počasie kúpaniu ešte pred ukončením školského roka, rozhodlo sa mesto otvoriť mestské kúpalisko už
mesiac pred letnými prázdninami. Keďže však
ešte nie sú až také horúčavy ako počas júla či
augusta, otváracie hodiny budú iba od 12.00
do 18.00 hodiny. Samozrejme, od začiatku
prázdnin bude kúpalisko opäť vítať návšetevníkov tak, ako po ostatné roky, od 9.00 do 19.00
hodiny. Ak bude počasie priaznivé na kúpanie
i počas júna, prevádzka sa rozbehne skôr.
Vstupné zostáva nezmenené: pre dospelých
2 €, pre deti 1,30 € a pre dôchodcov 1 €. Držitelia preukazu ZŤP majú vstup na kúpalisko zdarma. Ak sa rozhodnete navštíviť žiarske kúpalisko, opäť vám budú k dispozícii aj športoviská či
stánky s občerstvením priamo v areáli.
(li)
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SPRAVODAJSTVO
ČO BY NA TO POVEDAL MAJSTER BACH?

Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj

Mobilná umývačka zberných nádob už v prevádzke
Na Slovensku bola doteraz k dispozícii
len jedna mobilná umývačka zberných nádob.
Vlastní ju súkromná spoločnosť zaoberajúca
sa nakladaním s odpadom v Trenčíne. Od minulého týždňa pribudla aj druhá – patrí mestu
Žiar nad Hronom, ktoré ju získalo v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari
nad Hronom, dotovaného z Kohézneho fondu
a zo štátneho rozpočtu.
Mobilná umývačka bude slúžiť na pravidelné
umývanie a dezinfekciu zberných nádob. Keďže je
vybavená aj prídavným vysokotlakovým zariadením, je možné použiť ju aj na čistenie a dezinfekciu
podlahy v stojiskách, prípadne na akékoľvek ďalšie
umývanie znečistených plôch v meste.
Umývačka na prvý pohľad vyzerá ako klasické
zberové vozidlo na zber odpadu. Nadstavbu však
tvorí integrované špeciálne umývacie zariadenie,
ktoré obsahuje 800-litrovú nádrž na čistú vodu

a 400-litrovú nádrž na použitú vodu, ako aj umývacie ramená s rotačnými dýzami. Umývačkou je
možné umývať všetky štandardné typy zberných
nádob od veľkosti 60 do 1 100 litrov.
Priebeh umývania zberných nádob je nasledovný: najskôr sa do nadstavby umývačky klasickým
spôsobom vysype odpad zo zbernej nádoby, ktorá
sa bude umývať. Nasleduje samotné umytie vnútra
nádoby a vystriekanie dezinfekčným prostriedkom.
V prípade znečistenia zbernej nádoby zvonku je
možné dočistiť ju ešte vysokotlakovým zariadením.
Takto vyčistená zberná nádoba sa opätovne uloží
do stojiska. Čistenie a dezinfekcia nádob zabraňujú
nielen šíreniu zápachu a baktérií z odpadu, ale aj
zvyšujú životnosť zberných nádob.
Žiar nad Hronom opäť raz predbehol zvyšok Slovenska a získal nové nadštandardné zariadenie,
ktoré bude slúžiť jeho obyvateľom.
(r)

V meste sa začalo s opravami výtlkov

Od polovice mája sa v našom meste začalo
s opravami cestných výtlkov. Ako nás informoval

Miloslav Baranec z odboru správy majetku mesta, opravy tohto charakteru by sa mali ukončiť
do 15. júna. V závislosti od potrieb a finančných
zdrojov mesto uvažuje, že v opravách sa bude
pokračovať aj v druhom polroku. „To už by nemali
byť klasické výtlky ako ich poznáme, ale rôzne nerovnosti na vozovke, sieťové rozpady a trhliny tak,
aby sa čo najviac zabránilo vzniku nových výtlkov,
ktorých oprava by bola finančne náročnejšia ako
takáto prevencia,“ doplnil Miloslav Baranec. Realizáciu opráv vykonáva spoločnosť Technické služby,
spol. s r. o., Žiar nad Hronom.
(li)

noviny.ziar.sk

Táto zaujímavá otázka vítala žiakov žiarskych
základných škôl na výchovných koncertoch
a sľubovala nielen poučenie, ale i zábavu.
Za otázkou sa totiž skrývala vtipná hudobná
odpoveď v podaní žiakov a pedagógov základných umeleckých škôl zo Žiaru nad Hronom
a zo Svitáv v Českej republike. Impulz a nápad
ako prezentovať spoluprácu spomínaných
partnerských „zušiek“ na výchovnom koncerte
prišiel zo ZUŠ v Žiari nad Hronom. Táto škola,
hoci nedávno oslávila
50. výročie vzniku, omladla príchodom mladých pedagógov: založením oddelenia bicích
nástrojov a posilnením dychového oddelenia
nástrojom saxofón. Keďže tieto nástroje sú neoddeliteľnou súčasťou džezovej hudby, prišiel
nápad pozrieť sa na klasickú hudbu aj z iného
uhla pohľadu. Koncert ponúkol skladby viac
i menej známe, ale určite každý spoznal Beethovenovu Ódu na radosť, Pre Elišku alebo
Mozartovu Malú nočnú hudbu. Účinkujúci
ich zahrali najskôr v originálnej klasickej verzii
a potom v džezovej úprave. Bolo to ako keby
sa skladby bleskovo prezliekli zo slávnostných
šiat do texasiek. A treba povedať, že interpreti
si túto premenu doslova vychutnávali. Radosť
a pôžitok z moderného aranžmánu sa preniesla i do hľadiska, ktoré sa pridalo spontánnym
potleskom. V programe vystúpilo 70 účinkujúcich – žiakov a pedagógov oboch škôl a všetky
skladby rytmicky sprevádzali žiaci žiarskej ZUŠ.
Táto neplánovaná spolupráca vznikla priamo
na generálnej skúške. Treba totiž pripomenúť,
že celá
príprava koncertu bola na diaľku a prvýkrát
sa všetci účinkujúci zo Žiaru a Svitáv zišli až
na spomínanej generálnej skúške. Tento fakt
vzbudzuje obdiv, pretože celý koncert pôsobil kompaktne a potvrdil, že hudba je univerzálnym jazykom bez hraníc. Hráči zvládli oba
žánre
výborne a preukázali v zdanlivo ľahších džezových úpravách rytmickú a technickú vyspelosť. Pre žiakov žiarskych škôl bol koncert určite
príjemnou pozvánkou do sveta džezovej hudby a priniesol v studenom májovom týždni teplo česko-slovenského priateľstva.
PhDr. E. Šišiaková, učiteľka ZUŠ
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Mesto opravuje stojiská a zadarmo dáva nové nádoby
ZBERNÉ NÁDOBY NA PLASTY KAPACITNE NESTAČIA - RIEŠENÍ JE NIEKOĽKO....

V poslednom období sme v našom meste zaregistrovali problémy týkajúce sa hromadenia plastov
v stojiskách. Kontajnery na plasty kapacitne nestačia – plastov, plastových a kovových obalov v domácnostiach pribúda a nie všetci ich pred vhodením do kontajnera stlačia, aby zmenšili ich objem.
Zberné nádoby sa rýchlo zaplnia, a tak obyvatelia
nechávajú vrecia s vyseparovaným odpadom
z plastov pri kontajneroch na zemi. Tento odpad
uložený mimo nádob sťažuje pracovníkom mesta
a technických služieb prístup ku kontajnerom a následne vývoz odpadu z nich. Obyvatelia sa tiež sťažujú, že práve tento odpad uložený mimo nádob,
aj keď je uložený pri nádobe na plasty, pracovníci
zberu a zvozu odpadu nevyvezú spolu s nádobou
a v stojisku tak ostáva neporiadok. Je potrebné
uvedomiť si, že v Žiari nad Hronom sa nachádza
viac ako 100 stojísk, a ak by práve títo pracovníci
mali okrem vývozu nádob v náplni práce aj odstraňovanie odpadu mimo nádob v stojiskách, ich
práca by trvala oveľa dlhšie. Doba vývozu odpadu
je limitovaná otváracími hodinami skládky odpadov a dotrieďovacej linky, kam sa odpad z mesta

vyváža. Tieto sú otvorené denne od 6.00 do 14.00
hod. a v tomto časovom intervale musia pracovníci
mesta alebo technických služieb vyviezť príslušnú separovanú zložku zo všetkých stojísk. Odpad
mimo nádob v stojiskách sa preto odstraňuje inými
pracovníkmi technických služieb, a to každý utorok
a štvrtok.
Keďže kontajnery na plasty hlavne v letných
mesiacoch kapacitne nepostačujú, vedenie mesta
rozhodlo o zvýšení frekvencie vývozu odpadu
z plastov. Doteraz sa kontajnery na plasty v stojiskách vyvážali jedenkrát týždenne – vždy v pondelok. V súčasnosti sa už nádoby na plasty začali
vyvážať dvakrát do týždňa, aby nedochádzalo
k znečisteniu stojísk už vyseparovaným odpadom.
Problémom je tiež nedostatočné zmenšovanie objemu odpadu – stláčanie PET fliaš a plechoviek. Častým javom je preplnená nádoba na plasty,
plná nestlačených PET fliaš, ktoré tak zaberajú zbytočne veľa miesta v nádobe. Preto bude v blízkej
budúcnosti na každú nádobu určenú na zber plastov umiestnené upozornenie, aby obyvatelia PET
fľaše stláčali. Je veľmi dôležité pred vhodením
fľaše do zbernej nádoby odstrániť z nej uzáver
a fľašu stlačiť. Uľahčuje to tiež prácu pracovníkom
na dotrieďovacej linke, ktorí fľaše triedia podľa farby a následne ich lisujú. Pred lisovaním je však potrebné odstrániť z každej fľaše uzáver.
Ďalším riešením problému hromadiacich sa plastov v stojisku je pridanie ďalšej nádoby na plasty
do stojiska, pokiaľ to veľkosť stojiska dovoľuje. Nádoby na separovaný zber mesto získalo z projektu
Intenzifikácia separovaného zberu a obyvateľom
sú poskytované bezplatne. V priebehu letných
mesiacov sa všetky nádoby na separovaný zber
v stojiskách vymenia za nové plastové nádoby, pričom kovové nádoby na separovaný zber sa použijú
na zber komunálneho odpadu, ak nádoba na komunálny odpad je už v nevyhovujúcom stave.
Ak ste aj vy zaznamenali problém hromadenia sa
odpadu z plastov vo vašom stojisku a nepomohli
ani vyššie uvedené možnosti riešenia, ohláste to
na bezplatnej Zelenej linke 0800 500 501. Spoločne budeme hľadať ďalšie možnosti, ako problém
vyriešiť.
(OŽP)
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MESTO ZADARMO
UPRAVUJE STOJISKÁ

Mesto Žiar nad Hronom ako prvé
na Slovensku začalo v roku 2005 s výstavbou uzamykateľných stojísk na odpad
na celom území mesta. Niekoľko rokov užívania stojísk ukázalo ich silné, ale aj tie slabšie stránky.
Najväčším prínosom stojísk je jednoznačne zlepšenie čistoty a estetického vzhľadu
mesta. Už len pri máloktorých bytových domoch vidíme voľne rozmiestnené nádoby
na odpad, v okolí ktorých sa povaľujú odpadky, resp. vrecia s odpadom. Zberné nádoby
umiestnené v stojiskách pod prístreškom majú
dlhšiu životnosť ako tie, ktoré pod prístreškom
nie sú a podliehajú všetkým vplyvom počasia,
či je to dážď, sneh, alebo slnko. Vďaka stojiskám
bolo možné zaviesť množstvový zber odpadu
na celom území mesta.
Prax však ukázala aj niekoľko slabších stránok, ktoré bolo v čase výstavby ťažké predpokladať.
Neprispôsobiví
spoluobčania
cez medzeru medzi tvárnicami a pletivom vyberajú odpadky z nádob, alebo vylamujú dvere
a zámky, aby sa dostali k zberným nádobám
a mohli sa prehrabávať v odpadkoch.
Zamestnanci Odboru životného prostredia
MsÚ v spolupráci s predsedami bytových spoločenstiev minulý rok zmonitorovali potrebu menších či väčších úprav na jednotlivých stojiskách
tak, aby tieto skutočne slúžili svojim užívateľom
a aby sa prípadné nedostatky odstránili. Minulý týždeň sa začalo s prácami. Ich rozsah závisí
od konkrétnych nedostatkov jednotlivých stojísk, upraví sa ich približne 40. Ide najmä o výmenu pletiva s veľkosťou oka 10 x 10 cm za
hustejšiu sieť s okami veľkosti 5 x 5 cm. Pri tejto
výmene sa sleduje najmä dosieťovanie medzery medzi tvárnicami a hornou kovovou časťou
stojiska. Ďalej sa dosieťujú horné oblúky stojísk,
na podlahu sa dobudujú zarážky proti pohybu
nádob smerom ku stene stojiska, vymieňajú sa
dvere za pevnejšie, dobudujú sa nájazdy, aby
sa neničili kolieska zberných nádob, atď. Stojisko sa po kompletnej rekonštrukcii dôkladne
vydezinfikuje a separačné nádoby sa vymenia
za nové plastové. Zberné nádoby na komunálny odpad sa taktiež dezinfikujú a tie, ktoré sú
už opotrebované sa vymieňajú za novšie. Úprava stojísk bude pokračovať počas celého leta.
Predsedovia bytových spoločenstiev môžu
potrebu úprav nahlasovať na Zelenej linke
0800 500 501.
(OŽP)
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Žiarčania vedia a chcú žiť zdravo
Sobota 22. mája sa v Žiari niesla v duchu zdravého životného štýlu. V areáli Základnej školy
na Ulici M. R. Štefánika sa konal 1. ročník Dňa
zdravia, ktorého súčasťou bol aj 1. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu.
Podujatie začalo už v dopoludňajších hodinách.
Počas prehliadky City fest Challenge sa Žiarčanom
predstavili skupiny, ktoré vystúpia aj na tohtoročnom City feste v auguste. Deň zdravia oficiálne
otvoril o 13-tej hodine obľúbený zabávač a moderátor Jožo Pročko. Svojich fanúšikov opäť nesklamal – ochotne sa s nimi fotil, rozprával a pre deti
mal pripravené rôzne súťaže, počas ktorých mohli
vyhrať pekné vecné ceny. A keďže sobota patrila
najmä zdravému životnému štýlu, nemohli chýbať
ani cvičenia so skúsenými cvičiteľkami. S Marcelou
Barniakovou si prítomní zacvičili obľúbený flowin,
cvičenie rodičov s deťmi viedla Iva Píschová a rytmický aerobic Alena Bátovská. Pomedzi jednotlivé
cvičenia však boli pripravené aj ďalšie podujatia.
S vlastnými skladbami sa predviedol aj finalista
súťaže Slovensko hľadá SuperStar Martin Konrád.
Najmenším účastníkom urobili v sobotu určite radosť aj Mária Podhradská a Richard Čanaky, ktorých
vďaka ich zábavno-náučným pesničkám poznajú
všetci škôlkari. Malí Žiarčania tak spolu so svojimi
obľúbencami veselo spievali a tancovali, niektorí
sa dokonca pridali priamo k nim na pódium. Ako
aj počas minuloročného nultého ročníka, ani teraz
nechýbali prezentačné stánky, Centrum voľného
času, Regionálny úrad verejného zdravotníctva,

ICM, burza kníh Mestského mládežníckeho parlamentu, maľovanie na tvár, či stánky s biopotravinami, zdravou výživou, športovými potrebami a k dispozícii bola aj obľúbená čajovňa. Naplánovaný bol
aj zoskok parašutistov, ale keďže im poveternostné podmienky nepriali, neuskutočnil sa. Naopak,
športovo-zábavné aktivity Centra voľného času sa
tešili veľkému záujmu detí. Športuchtivé deti si svoje sily zmerali v lukostreľbe, speedmintone, skákaní
vo vreci, hádzaní na cieľ, stolnom tenise, cvičení
s obručou – hula-hope, ale vyblázniť sa mohli aj
na detskej trampolíne, na nafukovacom krokodílovi či v gladiátorskom súboji.
1. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu
Hlavným bodom sobotňajšieho programu však
bol 1. ročník Žiarskeho polmaratónu. Spolu s pretekármi sa na štart mohol postaviť každý a zabehnutím nesúťažného okruhu mestom tak symbolicky
vyjadriť svoju podporu zdravému životnému štýlu.
Trať samotného polmaratónu viedla cez mesto, pričom prvý okruh mal šesť kilometrov a zvyšné päť.
Ako povedal moderátor, maratón má v našom meste dlhodobú históriu, veď behával sa už za čias, keď
v Svätom Kríži nad Hronom pôsobil Štefan Moyses. A aj prvého ročníka polmaratónu sa zúčastnili
viaceré osobnosti maratónskeho behu. Nechýbali
však ani zástupcovia z nášho regiónu, napríklad Richard Rišňovský, Marcela Kocholová, Jozef Mecele,
Michal Homola, Pavol Ivan, Rastislav Zaťko a v neposlednom rade ani primátor Ivan Černaj.
Na prvom mieste skončil Imrich Pastor, druhý sa
umiestnil Ján Križák a tretí Gabriel Švajda. Poslanec MsZ skončil na 50. mieste a primátor Černaj
na 53. mieste. Celkovo sa polmaratónu zúčastnilo
83 pretekárov. Pred štartom polmaratónu bol pre
deti a mládež pripravený aj krátky minimaratón,
v ktorom boli víťazi jednotlivých kategórií odmenení vecnými cenami.
(li)

Autor fotografií: Kvetoslav Šakový

DEŇ ŽIARSKYCH ŠKÔL

Mestský školský parlament v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom, Centrom voľného času,
so základnými školami v meste a Mestským kultúrnym centrom usporiadali v piatok 21. mája už
tretí ročník podujatia Deň žiarskych škôl. Tento
rok bolo podujatie situované do areálu „Dvojky“.
Na pódiu sa podľa poradia vystriedali všetky základné školy a Gymnázium v Žiari nad Hronom so svojim zaujímavým programom, v ktorom sme videli
spevákov, tanečníkov, netradičných hudobníkov
či futbalistov. V stánkoch si mohli záujemcovia pozrieť rôzne výrobky detí jednotlivých škôl alebo sa
oboznámiť s ich činnosťou. Okrem základných škôl
a gymnázia sa tento rok do programu zapojila aj
ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej, ktorej žiaci ukázali,
že naučiť sa hrať na hudobný nástroj či zahrať krát-

ku scénku, je naozaj umenie. CVČ reprezentovali
najmä dievčatá z krúžku Mažoretky, Brušné tance
a tanečného krúžku Bubles. Pracovníčky RÚVZ mali
pre deti pripravené rôzne materiály týkajúce sa
nášho zdravia a deti si na figurantoch mohli vyskúšať poskytnutie prvej pomoci pri rôznych poraneniach. V jednom zo stánkov prezentovali projekt
Zdravý úsmev MUDr. Zuzana Kukolíková (odbor-

noviny.ziar.sk

ný garant projektu) a jej realizačný tím. Súčasťou
tohtoročného podujatia bol aj Živý šach. Na veľkej
šachovnici sa postavili proti sebe družstvá bielych
a čiernych. Pohyb jednotlivých figúrok určovali dve
trojčlenné družstvá hráčov šachu. Jedným z cieľov
piatkového podujatia bola prezentácia škôl na verejnosti a zvýšenie informovanosti rodičov a verejnosti o formách vzdelávania, činnosti jednotlivých
škôl i mimoškolskej činnosti. Cieľovou skupinou
boli deti vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré navštevujú
školy v meste Žiar nad Hronom. Bolo to naozaj pekné podujatie, veď ktoré školy u nás na Slovensku sa
môžu pochváliť tým, že majú svoj vlastný deň? Vďaka patrí všetkým pedagógom, deťom a všetkým,
ktorí prispeli k úspešnému priebehu podujatia.
Zuzana Maľová, CVČ
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Vytancovali dva majstrovské tituly

Víťazi v kategórii juniori.
Autor: Ing. Miroslav Víťazka
Dva tituly Majster Slovenska získali tanečníci
z Tanečno-športového klubu Stella v Žiari nad Hronom na Majstrovstvách Slovenska v plesových choreografiách a exhibíciách, ktoré sa konali 8. mája.
Dosiahli tak najväčší úspech klubu v doterajšej
13-ročnej histórii majstrovstiev, ktoré sa každý rok
OZNAM

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania
zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
Výroba hliníkových odliatkov,ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na stavbu „Cold box
05, Kompresorová stanica, Sklad chemických
látok, Centrálny prívod amínu, Trieskanie korundom, Linka mechanickej a tepelnej regenerácie
zlievarenského piesku“ prevádzkovateľa a stavebníka Nemak Slovakia s. r. o., Ladomerská Vieska
394, 965 01 Žiar nad Hronom. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly ako príslušný správny orgán oznámil začatie správneho konania vo veci
vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba hliníkových odliatkov, ktorého
súčasťou je aj stavebné konanie na stavbu „Cold
box 05, Kompresorová stanica, Sklad chemických
látok, Centrálny prívod amínu, Trieskanie korunStredoslovenská energetika, a. s. v Žiari nad Hronom oznamuje, že v stredu
02. 06. 2010 v čase od 8.00 hod. do 16.00
hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie pre COM 6223136 z dôvodu
revízie elektrického zariadenia. Bez elektrickej
energie bude Šášovské Podhradie (okrem časti
Píla) a v Ladomerskej Vieske časť obce Srnosiete.

uskutočňujú v Žiari nad Hronom. V minulosti tento
titul získali už dvakrát, no v tomto roku vybojovali
dva tituly na jedných majstrovstvách, čo je vynikajúci úspech, ktorý sa tanečno-športovým klubom
podarí dosiahnuť len ojedinele. Majstrovské tituly
vybojovali v súťaži najsilnejších tanečno-športodom, Linka mechanickej a tepelnej regenerácie
zlievarenského piesku“, na pozemkoch CKN parc.
čís. 589, 630/4, 630/1 v k. ú. Vieska a CKN parc. čís.
64/8, 62/253 v k. ú. Horné Opatovce, prevádzkovateľa a stavebníka Nemak Slovakia s. r. o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom. Mesto Žiar
nad Hronom v zmysle § 12 ods. 2, písm. e), zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia zverejňuje
v termíne od 21.5.2010 do 5.6.2010 na úradnej
tabuli pred Mestským úradom v Žiari nad Hronom
nasledovné informácie: podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke a
výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré
majú právo byť zúčastnenou osobou. Do žiadosti je možné nazrieť na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom, I. poschodie, číslo dverí 6 v pracovných dňoch od 7.30 hod do 15.30 hod.
Žiadosť je zverejnená aj na webovej stránke
www.sizp.sk.
(MsÚ)
Stredoslovenská energetika, a. s. v Žiari
nad Hronom oznamuje, že vo štvrtok
03.06.2010 v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod.
bude prerušená dodávka elektrickej energie
pre COM 6223118 z dôvodu výstavby R1. Bez
elektrickej energie bude časť Šášovské Podhradie – Píla a Kutinky, Píla Xenia, areál Lesov SR,
stolárstvo Tenkel a Reštaurácia Valašský šenk.

noviny.ziar.sk

vých klubov Slovenska, ale aj Českej republiky,
ktoré na tohtoročné majstrovstvá prišli s 33 choreografiami, z nich 6 bolo exhibičných vystúpení
tanečných párov. Zároveň v konkurencii kvalitných
choreografických zostáv špičkových slovenských
choreografov, akým je napríklad Petr Horáček. Tanečníci TŠK Stella sa tohtoročných majstrovstiev
zúčastnili dvomi choreografiami a obe vo svojich
kategóriách zvíťazili. Majstrovský titul vybojovali
tanečníci v kategórii dospelých – štandard, choreografiou Stelly Víťazkovej pod názvom MAGIC
NIGHT. Druhý titul Majster Slovenska získali v kategórii juniori – latinsko americké tance, opäť choreografiou Stelly Víťazkovej a Žofie Žabkovej na motív
piesne ABBA Honey, Honey. Dva zo štyroch titulov
Majster Slovenska, o ktoré sa na tohtoročných majstrovstvách plesových choreografií bojovalo, mohol primátor mesta Ivan Černaj odovzdať domácim
tanečníkom. Ďalšie majstrovské tituly odovzdal TŠ
SUPER Poprad v skupine latinskoamerických tancov dospelých a kategórii juniori vyhral TK Dolné
Vestenice. Za úspechom žiarskych tanečníkov stoja
kvalitne zostavené choreografie, tanečné nadanie
a desiatky hodín tréningov, zásluhou ktorých v súťaži zatancovali všetky prvky a línie zostáv takmer
bezchybne.
Marta Žabková
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INZERCIA/INFORMÁCIE/MSKC
Mestské kultúrne centrum a ZUŠ Zity Strnadovej Parákovej
v Žiari nad Hronom Vás pozývajú

na výstavu prác pedagógov a žiakov výtvarného odboru ZUŠ

NeSÚVISLOSTI
Výstavná sieň MsKC Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom

21_ 5 - 10_ 6_ 2010

4_ júna 2010
18.00 hod. vo Výstavnej sieni MsKC Žiar nad Hronom

šou ZH

IMPRO -

Hudobné impro_ Lenka Libjaková&band
Divadelné impro_Ježkove oči, Štiavničanky
Literárne impro_ Daniel Mališ, Janka Frindtová
Výtvarné impro_veľké žiačky ZUŠ
Špeciálny hosť_malé tvorivé deti z literárno-dramatického
a výtvarného odboru ZUŠ ZSP

Vstupné 1 €

TOI-TOY STORY (CLOWNS)
24_06_2010

o 19_00 hod.
legendárne* Kremnické divadlo v podzemí* obnovilo po 20 rokoch svoju
činnosť. Novým autorským predstavením nadväzuje na svoju poslednú
profilovú inscenáciu KLAUNI z roku 1989.
Ceny vstupeniek: 5,00 EUR (151 SKK) 3,00 EUR (90 SKK)

noviny.ziar.sk
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SPOMIENKA

Smútime, no necháme ťa
tíško spať,
čo bolo súdené, muselo sa
stať.

Dňa 29. mája uplynul 1 rok
od smutnej chvíle, čo nás navždy opustil naša drahá
Alena Kinková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami. Spomína celá
rodina.

9

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA/KULTÚRA

SPOMIENKA

Stíchlo srdce, utíchol hlas,
miloval život, miloval nás.

Dňa 2. júna si pripomíname
10. výročie, čo nás navždy
opustil milovaný manžel,
otec a starý otec
Štefan Horváth.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn
s rodinami.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej
vás pozýva na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 2. júna od 13.00 do 17.00 hod. v priestoroch ZUŠ
na Jilemnického ulici, a to do odborov:
•VÝTVARNÝ – maľba, kresba, grafika, počítačová grafika, digitálna
fotografia, drevorezba (novinka!),
•TANEČNÝ – balet, scénický tanec, moderný tanec, ľudový tanec –
tanečný súbor Hroniarik,
•LITERÁRNO-DRAMATICKÝ – prednes a písanie poézie a prózy,
divadelné hry, divadelný súbor ATĎ...,
•HUDOBNÝ – klavír, keyboard, husle, kontrabas, flauta, zobcová
flauta, akordeón, gitara, basová gitara, spev, bicie nástroje, saxofón.
Okrem toho ZUŠ poskytuje prípravu na stredné aj vysoké školy
s umeleckým zameraním.
Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej vás pozýva
na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 3. júna od 13.00
do 17.00 hod. v priestoroch Základnej školy s materskou školou
Š. Moysesa (cirkevná škola – len pre žiakov tejto školy!), a to:
•HUDOBNÝ ODBOR – klavír, husle, flauta, spev, akordeón, •TANEČNÝ ODBOR.

POZVÁNKA

Mesto Žarnovica a ZŠ na Ul. F. Kráľa v Žarnovici vás pozývajú na Galavečer 11. ročníka putovného detského country tanečného festivalu s medzinárodnou účasťou Heel
& Toe Show, ktorý sa uskutoční 19. júna (sobota) o 20.00 hod. v mestskom športovom
areáli v Žarnovici. Vstupné: 1 €, predpredaj lístkov od 7.6. v mestskej knižnici.

noviny.ziar.sk
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LETNÝ PROGRAM AKADÉMIE VZDELÁVANIA

Akadémia vzdelávania v Žiari nad Hronom
bude aj počas letných mesiacov aktívne organizovať kurzy, školenia a semináre pre všetkých
záujemcov, ktorých tieto aktivity oslovia.
Už tradične sa bude otvárať kurz Opatrovateľstvo pre krajiny EÚ, ktorý má vzhľadom
na ponuku práce v jednotlivých mestách a obciach stále silné opodstatnenie. Do pozornosti
dávame nasledujúce dôležité údaje: Akadémia
vzdelávania má udelenú akreditáciu na realizovanie tohto kurzu v rozsahu 220 hodín. Keďže
väčšina našich klientov nachádza uplatnenie
po absolvovaní kurzu najmä v Rakúsku a Nemecku, kurz opatrovateľstva je možné (pre lepšiu pripravenosť klientov na trhu práce) spojiť
aj s kurzom cudzieho jazyka. Znamená to, že
všetci, ktorí sa rozhodnú absolvovať jazykový
kurz Nemčina pre opatrovateľstvo, získajú
nielen odborné vedomosti a zručnosti z opatrovania, ale tiež základné jazykové znalosti.
Vďaka ním sa stanú konkurencieschopnejšími
aj na zahraničnom trhu práce. Lektori, ktorí
s nami spolupracujú na realizácii oboch kurzov,
sú vysokokvalifikovaní odborníci z praxe, ktorí
dokážu svoje vedomosti, a najmä skúsenosti
odovzdať našim klientom. Kurz opatrovateľstva otvárame 21. júna 2010, kurz nemčiny
pre opatrovateľstvo podľa záujmu klientov. Rozmach v užívaní internetu ako aj celkový vplyv
výpočtovej techniky na náš každodenný život
nás viedol k otvoreniu kurzu Tvorba www stránok. Kurz je z hľadiska počtu hodín nenáročný,
avšak obsahovo dokáže dať každému frekventantovi dostatok vedomostí, vďaka ktorým sa
môže úspešne podieľať na širokej palete tvorby
www stránok. I tu ponúkame záujemcom možnosť pokročiť v ovládaní výpočtovej techniky
prostredníctvom ďalších akreditovaných modulov. Znamená to, že klienti si môžu rozširovať
svoje vedomosti v oblasti počítačovej gramotnosti aj v ďalších vzdelávacích programoch zameraných na IT. Zdôrazňujeme, že kurzy informatiky opäť lektorujú odborníci, ktorí nie sú len
teoretikmi, ale dlhé roky pracujú s výpočtovou
technikou v praxi. Tvorbu www stránok otvárame začiatkom júna 2010.
V dnešnej uponáhľanej dobe máme málo
času nato, aby sme si strážili svoje zdravie.
Preto ponúkame tiež kurzy, ktoré patria do kategórie „zdravie a krása“. Kurz Manuálna masáž klasická umožňuje klientom obohatiť sa
v rámci teoretickej, ale i praktickej časti kurzu
o vedomosti a zručnosti, ktoré môžu zužitkovať
nielen pri pomoci svojim blízkym, ale aj vo sfére
podnikania. Manuálna masáž klasická sa otvára
začiatkom júna 2010. POZOR, je to posledná
možnosť, ako kurz absolvovať!!! Na uvedené
kurzy sa môžete prihlasovať už teraz na telefónnom čísle 0902 930 214 alebo priamo v sídle
Akadémie vzdelávania na Ulici SNP 111 (oproti
Tescu) v Žiari nad Hronom.
(av)

prevádzka: Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web:
b: www.marshallreality.sk
w
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•2-izb. tehl., OV, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 20.000 € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl., OV, pri býv. ľudovej škole umenia, ZH, 20.000 € / 602.520,- Sk
•3-izb. tehl., OV, kompletne prerobený, Ul. Š. Moysesa, ZH, 46.470 € / 1.399.955,20 Sk
•RD, Kremnica, 16.000 € / 482.016,- Sk
•RD (6-izb.), Hronská Dúbrava, 40.000 € / 1.205.040,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný
i na penzion, Vyhne, 90.000 € / 2.711.340,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku,
Krahule, 22.000 € / 662.772,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor o výmere 210 m2, centrum ZH,
100.000 € / 3.012.600,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300 € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička,
266.000 € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•reštauračné zariadenie pri vlakovej zastávke, Jalná
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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Všetko o teple... od Dalkie

Náklady na vykurovanie a teplú vodu tvoria
veľkú časť domácich rozpočtov. Práve máj je časom vyúčtovaní. Príprava na spracovanie ročného vyúčtovania u správcovských spoločností aj
v spoločenstvách vlastníkov bytov sa začína po
prijatí poslednej faktúry za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov za predchádzajúci rok. Najčastejšie je to už vo februári.
Vyúčtovanie za rok 2010 musí správcovská spoločnosť alebo spoločenstvo predložiť najneskôr
do 31. mája. V súčasnej situácii stále viac sledujeme správnosť vyúčtovania a zaujíma nás, čo
jednotlivé položky znamenajú, ako aj ich výška.
Správca je povinný podľa Zákona o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov do 31. mája
vyúčtovanie za správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok. Vyúčtovanie obsahuje správu o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných
častí domu a spoločných zariadení, ktoré súvisia
so správou domu. Správca je zároveň povinný
vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky,
údržby, opráv a úhrad (teda aj tepla a teplej vody)
za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.
V Žiari nad Hronom pôsobia dve spoločnosti Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. a Dalkia Žiar
nad Hronom, s. r. o. Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o.,
je distribútorom tepla, ktoré nakupuje na tzv. bode
„Z“ od Dalkie Industry Žiar nad Hronom, a.s. Z tohto
bodu ho primárnymi rozvodmi tepla dopravuje
do domových odovzdávacích staníc tepla. Dalkia
Žiar nad Hronom, s. r. o., predáva teplo na základe
zmluvného vzťahu s odberateľmi tepla, teda vlastníkmi, resp. správcami objektu. Predajné miesto je
päta domu, pričom rozúčtovanie konečným spotrebiteľom robí vlastník, resp. správca objektu.

Dodávateľ tepla, Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o.,
fakturuje odberateľom tepla dodané teplo v zmysle podpísanej zmluvy. Odberatelia tepla v Žiari
nad Hronom platia mesačne platby: variabilnú
zložku - skutočne odobraté teplo na ÚK a TÚV
namerané na fakturačných meračoch vynásobené variabilnou zložkou ceny tepla a fixnú zložku
– 1/12 z dohodnutého regulačného príkonu vynásobeného fixnou zložkou ceny tepla. Pre cca 30 odberateľov, ktorí majú spoločnú prípravu TÚV, v priebehu roka spotrebu tepla na TÚV prerozdeľujeme
podľa percentuálnej spotreby z predchádzajúceho
roka. Na konci roka im pripravíme skutočné prerozdelenie tepla na TÚV podľa skutočnej spotreby TÚV
nameranej na bytových vodomeroch. Vyúčtovaciu
faktúru títo odberatelia dostanú koncom februára.
Teplo na vykurovanie a TÚV pre bytový dom alebo nebytový objekt Dalkia Žiar nad Hronom, s. r. o.,
počas roka fakturuje na základe nameranej spotreby tepla fakturačnými meradlami, ktoré sú umiestnené na zmluvne dohodnutom odbernom mieste.
Každý správca následne rozpočíta skutočné množstvo dodaného tepla konečnému odberateľovi
podľa pomerových rozdeľovačov nákladov tepla
a vodomerov, alebo iným spôsobom dohodnutým
s konečným spotrebiteľom. Merače sú majetkom
dodávateľa tepla, ktorý za ne zodpovedá a pravidelne ich ciachuje. Za týmito meračmi v dome už
za rozvod tepla zodpovedá vlastník, resp. správca
objektu.
Správcovia domov a zástupcovia spoločenstiev
vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú zodpovední za správnosť súhrnných údajov o množstve tepla a spotrebovanej vody u konečných spotrebiteľov za bytový dom, za rozpočítanie množstva
tepla konečným spotrebiteľom a za stanovenie
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mesačných zálohových platieb. V ich kompetencii je aj ročné zúčtovanie záloh za teplo a TÚV
konečným spotrebiteľom. Pri pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov sa v prvom rade
musia vlastníci dohodnúť na tom, koľko z celkovej
spotreby bude tvoriť základná zložka a koľko bude
tvoriť spotrebná zložka. Vyhláška určuje pomer:
40 % základná zložka a 60 % spotrebná zložka.
Ďalej stanovuje koeficienty, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu bytu. Toto rozdelenie je vo vyhláške len istým odporúčaním, nie je to striktný
údaj. Vyhláška poskytuje určitú voľnosť a správcovia a vlastníci bytov si môžu stanoviť aj iný
pomer na základe špecifických vlastností, správania sa obyvateľov v základnej zložke v rozpätí
od 30 do 50 %. Zvyšok potom tvorí spotrebná
zložka. Musí sa o tom hlasovať v zmysle zákona
182. Základná zložka by sa mala odvíjať aj od toho,
či ide o zateplený alebo nezateplený bytový dom
a o akú stavebnú sústavu ide. Niekde sú prechody
tepla smerom von vyššie, niekde nižšie. Čo sa týka
solidarity, tak pri zateplených bytových domoch by
bolo vhodné použiť pomer 50 % v základnej zložke
a 50% v spotrebnej zložke. Pri nezateplených bytových domoch je vhodnejší pomer 40 % - 60 %, ale
dá sa dohodnúť aj na 30 % - 70 %.
Konečný spotrebiteľ je zodpovedný za skutočnú
spotrebu množstva tepla a TÚV v byte. Spotrebu
vody ovplyvňuje plytvaním alebo šetrením a starostlivosťou o technický stav vodovodných batérií
a meradla vody. Dôležité je aj regulovanie a spotreba tepla v byte. Ponúka sa hneď niekoľko možností:
regulačnými ventilmi, racionálnym vetraním, meraním tepla pomerovými alebo určenými meradlami.
ZK
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Nie je dôležité vyhrať, ale zabaviť sa
VOLEJBAL

V priestoroch I. ZŠ sa 14. mája po prvýkrát konal
spoločný volejbalový turnaj učiteľov základných a
stredných škôl v našom meste. Toto športové podujatie zorganizoval riaditeľ I. ZŠ Marek Baláž, v spolupráci s telocvikárom Rastislavom Štangom. Poďakovanie za finančnú aj organizačnú pomoc patrí i
konateľovi MŠK Jánovi Žiakovi.
Volejbalový turnaj slávnostne otvoril primátor
Ivan Černaj. Potom už nasledovali jednotlivé zápasy, v ktorých sa stretlo osem družstiev. Svoje sily
si postupne zmerali všetky štyri žiarske základné
školy, Gymnázium, Súkromná obchodná akadémia, Súkromná stredná odborná škola technická
a Stredná odborná škola obchodu a služieb. Všetci
účastníci prejavili zanietenosť pre hru a preukázali
športového ducha. Vďaka viacerým volejbalovým
talentom mal tento turnaj naozaj dobrú športovú
úroveň. Na kondícii hráčov sa odrazila skutočnosť,
že stredoškolskí pedagógovia sa pri volejbale stretávajú pravidelne už niekoľko rokov. Učitelia základných škôl teda mali silných súperov, ale nedali
sa zahanbiť a majú motiváciu trénovať. Pre víťazov
turnaja boli, samozrejme, pripravené aj symbolické
ceny. Nechýbalo občerstvenie, a tak mohlo stretnutie pokračovať príjemnou zábavou, o ktorú sa staral

Nástup družstiev pred vyhodnotením turnaja. Foto: zš
DJ Jozef Rochovský.
Všetci zúčastnení pedagógovia sa zhodli na tom,
že pri takýchto akciách vôbec nezáleží na výsledkoch. Oveľa dôležitejšia je chuť športovať a skvelá
nálada. Toto podujatie bolo výnimočnou príleži-

tosťou, pri ktorej sa mohli učitelia stretnúť aj v inej
než pracovnej atmosfére. Keďže sa táto myšlienka
stretla s priaznivou odozvou, organizátori dúfajú,
že sa práve zrodila nová tradícia.
Kolektív učiteľov I. ZŠ

Basketbalisti uspeli - zachránili sa v prvej lige
VYHODNOTENIE SEZÓNY 2009/2010 DRUŽSTVA MUŽOV BK MŠK ŽIAR NAD HRONOM

Presná streľba Dušana Baláža (na snímke vľavo)
často rozhodovala zápasy. Foto: Dušan Minár

Žiarski basketbalisti sa od začiatku sezóny snažili nadviazať na
výbornú minuloročnú sezónu. Ako
nováčik súťaže vtedy obsadili 8.
miesto. Tento cieľ mali aj v sezóne
2009/2010. Družstvo však prešlo
omladzovacou kúrou. Odišlo päť
kľúčových hráčov a nahradili ich
chlapci, ktorí boli v minulej sezóne
ešte len juniormi.
Prvá časť súťaže nám však nevyšla podľa predstáv. Po výbornom úvode, keď sme z 5 zápasov
vyhrali 4, prišiel herný útlm. Spôsobili to viaceré zranenia, nedostatočná trénovanosť našich
hráčov a v neposlednom rade aj
menej herných skúseností našich
mladých hráčov. Po nepresvedčivých výkonoch a následných
prehrách sme skončili v základnej
skupine na piatom mieste a čakal
nás boj o záchranu. Boli sme si
vedomí, že so súčasným kádrom
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to bude neľahká úloha a preto sme sa obzerali
po posilách. Podarilo sa nám získať Hörömpöliho
z Levíc, vrátil sa Prokeš zo Zvolena a so záchranárskymi prácami prišiel pomôcť aj Baláž. Naša sila
s týmto triom hráčov rapídne stúpla, čo sa prejavilo aj na výsledkoch. Zo 14 zápasov sme prehrali len
5 a obsadili sme konečné 11. miesto. Zvlášť teší
víťazstvo na palubovke Zvolena, kde sme ako
jediný tým dokázali vyhrať. Veľmi dôležité bolo
aj víťazstvo vo Svite, ktoré spečatilo našu prvoligovú definitívu.
Naša hra v druhej časti súťaže zniesla aj prísnejšie kritériá. Po vydarených akciách sme neraz potešili oko diváka. Z našich hráčov treba
predovšetkým vyzdvihnúť výkony Baláža. Jeho
presná streľba neraz rozhodovala dôležité zápasy. Náš kapitán Horváth bol príkladom pre
našich mladých hráčov celú sezónu. Spolu
s Hörömpölim zvádzali so súperom neľútostné podkošové súboje. Výbornými výkonmi sa
prezentovali aj Fábry s Gašparíkom. Predovšetkým treba vyzdvihnúť silu celého kolektívu.
O budúcnosť žiarskeho basketbalu sa preto nemusíme obávať.
Marek Baláž
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Futbaloví mladší dorastenci a žiaci valcujú svojich súperov
FUTBAL MLÁDEŽE

III. LIGA SD STRED:
23. kolo: Žiar nad Hronom - Zvolen 0:2 (0:1),
ŽIAR: Siekela - Žurav, Janúch, Bodor, Debnár, Gábor,
Gajdoš, Sásik, Zvara, Cvejkuš, Abrahám, striedali
Neuschl, Hlaváč, Šebeň, Vuong, 24. kolo: stretnutie
Hôrky - Žiar nad Hronom nehrali pre nespôsobilý terén, predohrávka 28. kola: Liptovský Mikuláš
- Žiar nad Hronom 2:2 (0:1), Hlaváč 2, ŽIAR: Siekela - Žurav, Janúch, Bodor, Neuschl, Gábor, Gajdoš,
Sásik, Glab, Vuong, Hlaváč, striedal Debnár
Tabuľka po 24 kolách:
1. Fomat Martin
24 20 2 2 122:30 62
2. Badín
22 16 2 4 85:30 50
3. Námestovo
24 15 5 4 66:29 50
4. Žiar n/Hr.
24 14 4 6 60:25 46
5. Zvolen
23 14 4 5 59:36 46
6. Dolný Kubín
23 11 5 7 50:31 38
7. Lipt. Mikuláš
22 9 4 9 46:45 31
8. Bánová
23 8 7 8 46:55 31
9. Podbrezová C 23 9 0 14 41:80 27
10. Čadca
23 8 1 14 42:50 25
11. Hôrky
24 6 7 11 32:58 25
12. Nová Baňa
23 7 3 13 43:77 24
13. Bytča
24 5 5 14 46:63 20
14. Fiľakovo
23 5 5 13 33:71 20
15. Krásno n/K.
23 4 4 15 27:63 16
16. Kys. N. Mesto 22 4 2 16 24:79 14
III. LIGA MD STRED:
23. kolo: Žiar nad Hronom - Zvolen 6:0 (6:0),
Pobežka 3, Širáň, Glab, Gallo, ČK: Mišuta, ŽIAR: Lehocký - Mišuta, Mezei, Hric, T. Hudec - Lipták, Širáň,
Beňo, Glab - Pobežka, Gallo, striedali Sámel, R. Hudec, Haluška, Kukučka, 24. kolo: stretnutie Hôrky - Žiar nad Hronom nehrali pre nespôsobilý
terén, predohrávka 28. kola: Liptovský Mikuláš
- Žiar nad Hronom 1:5 (0:2), Gallo 2, Pobežka 2, R.
Hudec, ŽIAR: Lehocký - Haluška, Hric, Mezei, T. Hudec - Lipták, Beňo, Širáň, R. Hudec - Pobežka, Gallo,
striedali Kukučka, Pančík, Kasza, Sámel
Tabuľka po 24 kolách:
1. Námestovo
24 19 3 2 70:13 60
2. Dolný Kubín
23 15 7 1 64:17 52
3. Fomat Martin
24 16 3 5 94:33 51
4. Čadca
23 13 4 6 84:51 43
5. Zvolen
23 13 4 6 41:34 43

Ilustračné foto: Dušan Minár
6. Žiar n/Hr.
7. Kys. N. Mesto
8. Krásno n/K.
9. Fiľakovo
10. Bytča
11. Badín
12. Bánová
13. Podbrezová C
14. Nová Baňa
15. Lipt. Mikuláš
16. Hôrky

24
22
23
23
24
22
23
23
23
22
24

13
11
10
9
6
7
6
6
6
5
3

3
2
4
2
6
2
5
2
2
4
1

8
9
9
12
12
13
12
15
15
13
20

63:35
46:33
30:40
46:55
31:52
36:52
43:61
34:67
20:67
26:49
20:89

42
35
34
29
24
23
23
20
20
19
10

II. LIGA SŽ STRED-JUH:
21. kolo: Banská Štiavnica - Žiar nad Hronom
0:4 (0:3), Kukučka, Rajnoha, Kupec, Horváth,
22. kolo: Žiar nad Hronom A - Tisovec 8:1 (4:1),
Eliáš 3, Karvaš, Hric, Kukučka, Horváth, Rajnoha
Tabuľka po 21. kole:
1. Krupina
21 17 3 1 57:6 54
2. Tempus R. Sobota 19 15 1 3 78:20 46
3. Žiar n/Hr.
21 13 3 5 63:18 42
4. Revúca
20 11 3 6 44:30 36
5. MFK B. Bystrica 21 10 4 7 37:29 34
6. Detva
19 10 1 8 39:25 31
7. Zvolen C
21 10 1 10 40:51 31
8. Tisovec
20 9 0 11 56:54 27
9. MFK R. Sobota 21 7 5 9 38:46 26
10. Fiľakovo
19 7 2 10 34:41 23
11. Sliač
20 7 1 12 37:54 22
12. Hriňová
19 6 1 12 33:51 19
13. Badín
21 3 3 15 24:83 12
14. Ban. Štiavnica 20 2 0 18 20:92
6
II. LIGA MŽ STRED-JUH:

FUTBAL

MUŽI - IV. LIGA STRED-JUH - 24. kolo - nedeľa
6. júna o 17. h Žiar nad Hronom/Ladomerská
Vieska - Kalinovo (ihrisko Žiar nad Hronom),
25. kolo - nedeľa 13. júna o 17. h Tisovec - Žiar nad

Hronom/Ladomerská Vieska, II. TRIEDA SEVER
ObFZ ZH - 22. kolo - nedeľa 6. júna o 17. h Ihráč -
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21. kolo: Banská Štiavnica - Žiar nad Hronom
1:9 (0:5), Šimko 4, Halás 3, Pittner, Bugár, ŽIAR:
Mokroš - Dubina, Halás, Schillinger - Ďurica, Maslen, Bugár - Šimko, Pittner, striedali Lukačko, Hlaváč,
22. kolo: Žiar nad Hronom A - Tisovec 10:0 (7:0),
Pittner 5, Šimko 3, Gaj, Hlaváč, ŽIAR: Mokroš - Dubina, Halás, Hlaváč - Ďurica, Maslen, Bugár - Šimko,
Pittner, striedali Gaj, Müller, Lukačko
III. LIGA SŽ STRED-SKUPINA C:
16. kolo: Kováčová - Žiar nad Hronom B 0:2 (0:1),
Kružlic, Karvaš, ŽIAR B: Giláň - Štefanovič, Ceplák,
L. Šimko (58. Foltán), Kružlic (65. Líška), Arendáš
(42. Schmidt), Kupec (45. M. Šimko), Sviržovský,
Cicko (55. Henžel), Karvaš, Hric, 17. kolo: stretnutie
Selce - Žiar nad Hronom B nehrali pre nespôsobilý terén, 18. kolo: Žiar nad Hronom B - Dudince 2:0 (1:0), Hric (11m), Schmidt, ŽIAR B: Giláň
- Štefanovič, Ceplák, Kružlic, Cicko, Sviržovský, Hric,
Schmidt, L. Šimko, Karvaš, Foltán (53. M. Šimko)
Tabuľka po 17. kole:
1. Žiar n/Hr. B
16 13 1 2 65:15 40
2. Žarnovica
16 12 3 1 45:12 39
3. Kremnica
15 10 1 4 60:22 31
4. Dudince
16 9 3 4 62:20 30
5. Hliník n/Hr.
16 8 4 4 38:28 28
6. Selce
15 6 5 4 38:19 23
7. Hont. Nemce
17 6 3 8 32:31 21
8. 1. FK Horehron 17 5 2 10 31:58 17
9. Kováčová
15 4 2 9 16:46 14
10. Slov. Ľupča
16 3 4 9 26:59 13
11. Heľpa
16 3 3 10 24:57 12
12. Brusno
17 1 1 15 12:82
4
(gem)
Šašovské Podhradie
ŽIACI - II. LIGA SŽ a MŽ STRED-JUH - 24. kolo
- sobota 5. júna o 10. a 12. h Žiar nad Hronom
- Detva, III. LIGA SŽ a MŽ STRED, SKUPINA C 21. kolo - nedeľa 13. júna o 10. a 12. h Žiar
nad Hronom B - 1. FK Horehron
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Zápasový program štvrtej ligy narušilo počasie, Žiar zdolal Divín
FUTBAL

IV. LIGA STRED-JUH:
21. kolo: Tisovec - Revúca 3:0, Divín - Poltár
1:3, stretnutia Brusno - Dolná Strehová, Kalinovo - Hajnáčka, Jupie Banská Bystrica - Štiavnické Bane, Veľký Blh - Žiar nad Hronom, Banská
Štiavnica - Hliník nad Hronom pre nespôsobilé
hracie plochy odložili
22. kolo: FK Žiar nad Hronom/Ladomerská
Vieska - Divín 2:1 (1:0), 7. Čamaj, 81. Abrahám 52. Rácz, rozhodoval Kratochvíla - 150 divákov,
ŽIAR: J. Rapčan - Kmeť, Kochol, Dobrota, Urgela, Zvara (58. Kubík), Abrahám, Šimon, Čamaj
(85. Víglaský), Slaný, Škriniar (60. Žňava)
V súboji domáceho celku s posledným Divínom
videli diváci priemerný futbal s množstvom zahodených šancí. Domáci sa rýchlo dostali do vedenia,
keď skóre otvoril Čamaj. Po prvopolčasovom festivale zahodených šancí vyrovnal tesne po prestávke
Rácz. O svojom víťazstve rozhodli domáci necelých 10 minút pred koncom, keď Abrahám upravil
po rohovom kope hlavou na konečných 2:1.
Ostatné zápasy: Dolná Strehová - Banská Štiavnica 2:2, Hliník nad Hronom - Veľký Blh 1:1, Poltár - Jupie Banská Bystrica 1:1, Štiavnické Bane

- Kalinovo 1:2, Revúca - Brusno 1:1, stretnutie
Hajnáčka - Tisovec pre nespôsobilú hraciu plochu odložili
1. Tisovec
21 15 3 3 52:22 48
2. Kalinovo
21 13 4 4 42:22 43
3. Brusno
21 11 6 4 54:26 39
4. Poltár
22 11 6 5 52:28 39
5. Jupie BB
21 11 4 6 50:29 37
6. Štiav. Bane
21 10 6 5 42:29 36
7. Žiar n/Hr.
21 10 5 6 39:36 35
8. Revúca
22 7 3 12 33:36 24
9. Ban. Štiavnica 21 5 9 7 30:37 24
10. Hliník n/Hr.
21 7 1 13 36:52 22
11. Dol. Strehová 21 5 3 13 24:49 18
12. Hajnáčka
20 4 5 11 31:57 17
13. Veľký Blh
21 4 4 13 17:46 16
14. Divín
22 5 1 16 29:62 16
Šašovčania deklasovali Dúbravu
II. TRIEDA SEVER ObFZ ZH:
19. kolo: Bučina Šašovské Podhradie - Družstevník Hronská Dúbrava 6:0 (1:0), góly: Kostrian
3, Letáš, M. Danko, J. Danko, rozhodoval Jánošík
- 45 divákov, ŠAŠOVSKÉ PODHRADIE: Holos - Čier-

ny, Netolický, Baran, P. Urblík, Pavlove, Sedliak
(70. Pacher), T. Urblík, Letáš (74. J. Danko), M. Danko, Kostrian (67. Kazár)
Ostatné zápasy: Kosorín - Kremnické Bane 5:1,
Trnavá Hora - Ihráč 1:1, Kopernica - Nevoľné 1:1,
stretnutie Janova Lehota - Krahule odložili, Pitelová mala voľno
20. kolo: TJ Kremnické Bane - Bučina Šašovské
Podhradie 0:1, Nevoľné - Trnavá Hora 2:1, Ihráč - Janova Lehota 0:4, Krahule - Kosorín 1:2,
Hronská Dúbrava - Pitelová 2:1, Kopernica mala
voľno
1. Kosorín
18 16 2 0 61:15 50
2. Jan. Lehota
17 14 1 2 68:14 43
3. Trnavá Hora
19 7 5 7 39:37 26
4. Šaš. Podhradie 18 8 1 9 50:36 25
5. Hron. Dúbrava 19 7 3 9 27:40 24
6. Nevoľné
18 6 5 7 28:36 23
7. Krem. Bane
18 6 5 7 27:39 23
8. Pitelová
18 6 2 10 24:37 20
9. Krahule
17 5 3 9 27:40 18
10. Ihráč
18 4 5 9 25:35 17
11. Kopernica
18 3 2 13 23:70 11
(gem)

Žiarski hokejbalisti budú bojovať o prvé miesto v základnej časti
HOKEJBAL

Základná časť II. banskobystrickej hokejbalovej
ligy sa blíži ku koncu. Na programe je už len jedno kolo. Hoci je už väčšina tímov postupujúcich
do play off známa, o posledných postupových priečkach sa rozhodne až v poslednom kole. Žiarskemu
tímu HbK SPORT TREND sa naskytá možnosť ísť
do play off z prvého miesta ako víťaz základnej
časti tejto súťaže. Musí však v sobotu zvíťaziť v dohrávke s Kremnicou Wolves (ktorá ako jediná doposiaľ prehrala v riadnom hracom čase len raz) a
v nedeľu v poslednom kole s Hornou Vsou Sharks.
Dohrávka 15. kola: HbK SPORT TREND Žiar
nad Hronom - HbK Eagle Sásová 5:2 (3:0, 1:2,
1:0), body: Vallo 2 + 0, Uhrovič 2 + 0, T. Valko 0 + 2,
Hronec 0 + 2, Košta 1 + 0, trest: Vallo 2 min, ŽIAR:
Michaleje - Kotyk, K. Valko, Darmo, Košta - Vallo,
T. Valko, Hronec, Uhrovič
Zápas výrazne poznačilo daždivé počasie, keď
sa na niektorých miestach tvorili kaluže vody.
Od úvodu prebiehala hra v opatrnom tempe,
na ihrisku totiž vplyvom dažda neustále hrozilo nebezpečenstvo úrazu. Žiarčania však hrali v pohode
a po strelenom úvodnom góle nasledovali ďalšie
dva a zdalo sa, že zápas bude v ich rukách. V druhej tretine sa súperovi po štastne odrazenej strele
od nerovného povrchu plochy podarilo skórovať.
Možnosť dotiahnuť sa na rozdiel jedného gólu
mal počas presilovky. Túto šancu však nevyužil a

po následnom zoskočení žiarskeho hráča na plochu z trestnej lavice Žiarčania zvýšili svoj náskok.
Od tohto momentu dovtredy dobre hrajúci tím
SPORT TREND zvolnil tempo a uspokojil sa s prebiehom zápasu, čo sa mohlo vypomstiť. Súper sa
začal dostávať stále viac do šancí, ktoré vyvrcholili
jeho druhým gólom tesne pred koncom druhej
tretiny. K zdramatizovaniu zápasu však nedošlo.
V tretej tretine sa hráči žiarskeho družstva dostali
do niekoľkých samostatných nájazdov, z ktorých sa
podarilo premeniť len jeden a tak Žiarčania zvíťazili
5:2.
(hbk)
16. kolo: HbK SPORT TREND Žiar nad Hronom
- HbK Barani Banská Bystrica 9:0 (2:0, 5:0, 2:0),
body: Uhrovič 2 + 2, Hronec 3 + 0, Považanec 2 +
0, K. Valko 1 + 1, Darmo 1 + 1, Vallo 0 + 1, tresty:
Michaleje 4 min, Darmo 2 min, ŽIAR: Michaleje Kotyk, K. Valko, Darmo - Vallo, Považanec, Hronec,
Uhrovič
V predposlednom kole sa Žiarčania stretli s mladým banskobystrickým tímom HbK Barani. Od začiatku mali hráči HbK SPORT TREND zápas pevne
vo svojich rukách. Rýchlo strelili prvé dva góly a
aj naďalej sa dostávali do šancí, ktoré postupne
premieňali. Najefektívnejšia bola druhá tretina,
v ktorej umiestnili loptičku za chrbát brankárovho
súpera až päťkrát. Aj napriek veľkému rozdielu sa
súper predstavil sympatickým výkonom. Predo-

noviny.ziar.sk

všetkým zákroky brankára Baranov zabránili dvojcifernému výsledku.
(hbk)
Ostatné zápasy: Bruins - Radvaň Stars 0:3, Cult
Club Canadiens - Wolves 0:3, Men At Works Extrem Sásová 1:17, Viking Warriors - Oskar
2:4, Wanderers - Tornado 2:7, Citrus Team B Rangers 3:1, stretnutia Wizards - Berserker a
Eagle Sásová - Sharks odložili
1. Sport Trend 15 13 0 0 2 120:28 39
2. Extrem Sás. 16 10 4 0 2 120:44 38
3. CC Canadiens 16 12 1 0 3 82:39 38
4. Berserker
15 12 0 1 2 105:30 37
5. Wolves
15 10 3 1 1 71:29 37
6. Tornado
16 11 0 2 3 83:34 35
7. Eagle Sásová 15 9 0 2 4 73:51 29
8. Oskar
16 8 0 0 8 86:68 24
9. Sharks
14 7 1 1 5 71:54 24
10. Vik. Warriors 16 5 2 1 8 54:57 20
11. Radvaň Stars16 6 0 0 10 54:58 18
12. Citrus T. B 14 6 0 0 8 44:76 18
13. Wanderers 14 5 0 1 8 55:62 16
14. Barani
16 3 3 0 10 43:81 15
15. Wizards
14 3 0 3 8 32:61 12
16. Rangers
16 2 1 1 12 31:126 9
17. Bruins
16 1 0 2 13 30:99
5
18. M. At Works 16 0 0 0 16 17:174 0
(gem)
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Z majstrovstiev Slovenska v karate dve medaily
Vrchol sezóny čakal karatistov Karate klubu (KK)
MŠK Žiar nad Hronom v sobotu 15. mája. V Topoľčanoch sa v ten deň uskutočnili majstrovstvá Slovenska. Výsledky prípravných súťaží poukazovali
na gradujúcu formu našich pretekárov. Pre štyri
medailistky z minuloročných MSR (Pivarčiová, Janeková, Trokšiarová a Veisová), ktoré tento rok
prešli do vyšších vekových kategórii a v ktorých
vekovo patria medzi najmladšie, to bola obzvlášť
ťažká previerka síl. Z regionálnych súťaží sa na súťaž nominovalo 531 pretekárov z 59 klubov z celého Slovenska. Karate klub MŠK Žiar nad Hronom
reprezentovalo 10 pretekárov.
Ako prvé do bojov zasiahli Emma Janeková a Alexandra Galetová. Obe pretekárky počas sezóny preukázali, že patria medzi špičku vo svojej kategórii,
súborných cvičeniach kata starších žiačok. Emma
po vydarenom prvom kole narazila na neskoršiu
medailistku a z bojov po tesnom výsledku vypadla.
Alexandra sa cez papierovo silnejšie pretekárky
prebojovala až do semifinále, kde však nestačila
na neskoršiu víťazku a tak nakoniec bojovala o tretie
miesto. Tu nezaváhala a tak na naše konto pripísala
prvý medailový zisk. V športovom zápase kumite
zasiahol do bojov ako prvý z našich pretekárov nováčik Erik Sklenka. V prvom kole s prehľadom zdolal svojho súpera. V druhom narazil na nasadeného
pretekára. Priebeh zápasu sa však od začiatku vyvíjal v prospech Erika, keď skúsenejší pretekár len
doťahoval výsledok. V normálnom i predĺženom
čase zápas napokon skončil remízou. Rozhodcovia
však nakoniec do ďalších bojov posunuli nášho súpera. V kategórii mladších žiačok štartovala ďalšia
naša ešte neskúsená pretekárka Nina Jelžová. V prvom kole, napriek veľkej snahe, nestačila na svoju
súperku a tak z bojov vypadla. V kategórii starších
žiačok do 35 kg nastúpila minuloročná vicemajsterka Slovenska Dominika Veisová. Hneď v prvom
kole narazila na nasadenú pretekárku, neskoršiu víťazku. Dominike sa ako jedinej v kategórii podarilo
s touto pretekárkou neprehrať v normálnom čase.
V predĺžení však mala viacej šťastia jej súperka,
ktorá však Dominiku potiahla do repasáže o tretie
miesto. Tu Dominiku čakali dva zápasy. Prvý sa jej
podarilo hladko vyhrať, no v boji o tretie miesto sa
na nej už prejavila psychická vyčerpanosť a po pre-

Martina Tatárová (prvá zľava) získala na majstrovstvách Slovenska striebro. Foto: Ivan Tatár
hranom zápase jej medaila tesne unikla. V kategórii
starších žiačok do 40 kg mal žiarsky klub dve pretekárky. Laura Beňová napriek vyššej aktivite prehrala
na body v prvom kole. Skúsenejšia Timea Trokšiarová, minuloročná majsterka Slovenska, sa postupne prebojovala až do semifinále. Tu však nestačila
na neskoršiu víťazku. Jej zápas o tretie miesto bol
plný zvratov, dievčatá sa striedali vo vedení. Nakoniec však nepriaznivý stav Timea už nedokázala
otočiť a žiarskemu klubu tak unikla ďalšia medaila.
V kategórii staršie žiačky nad 40 kg štartovali dve
Ždančanky - Karolína Pivarčiová a Martina Tatárová.
Obe pretekárky boli v minulom roku majsterky Slovenska vo svojich kategóriách. Ako prvá v tejto kategórii nastúpila Karolína. Celý zápas svoju súperku
tlačila, ale nakoniec sa podarilo bodovo presadiť jej
súperke a tak prvý štart vo vyššej vekovej kategórii
na tejto súťaži Karolíne nevyšiel. Klesajúcu náladu
našej výpravy sa podarilo z bodu mrazu vyzdvihnúť
Martine, ktorá sa výťaznými zápasmi nezadržiteľne
blížila k finále. Martina vo vyraďovacích bojoch nenašla premožiteľku a hladko postúpila do finále.
Tu na ňu čakala taktiež veľmi kvalitná pretekárka.
Martina v prvej časti zápasu vyhrávala, no prišla

chvíľka nepozornosti a súperka vyrovnala. Nasledovalo predĺženie v ktorom Martina opäť viedla,
ale súperka skóre otočila v náš neprospech, čím aj
zápas skončil. Martina si tak k minuloročnému titulu majsterky Slovenska pripísala tohtoročný titul
vicemajsterky, čo je skvelý výkon. Ako posledný
štartoval v kategórii dorastencov do 50 kg Matúš
Trokšiar. Prvý zápas naznačoval Matúšovú skvelú
formu, keď súperovi nedal šancu. Aj v druhom zápase celý čas viedol, no so záverečným gongom
Matúšov súper skóroval trojbodovým kopom, čím
otočil skóre a tak Matúš prehral.
Celková bilancia 0 - 1 -1 nie je zlá, no zďaleka
zaostáva za minuloročnými úspechmi na majstrovstvách Slovenska. Ku športu patrí aj športové
šťastie a to nám v Topoľčanoch neprialo ani pri rozlosovaní súperov, ani v jednotlivých zápasoch, keď
nám medaily a výhry v jednotlivých zápasoch unikali doslova o vlások. Napriek tomu, by sme chceli
pretekárom poďakovať za vzornú reprezentáciu
a že v každom zápase vydali zo seba maximum
a obetavo bojovali do posledných sekúnd zápasu.
Radovan Černák, Ľubomír Striežovský ml.

