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V tomto čísle:
PSIČKÁRI MAJÚ K DISPOZÍCII
VIAC AKO 80 KOŠOV

Ku koncu februára bolo na území mesta zaevidovaných 1168 psov. Okrem košov na to určených môžu psičkári dočasne využívať aj nádoby
na pouličné smeti. Viac na 4. strane.

Mesto navštívil ruský veľvyslanec

KNIŽNÝ DEBUT ŽIARSKEJ AUTORKY

STRANA 23
STRANA

Otvorili Moysesovu izbu

V týchto dňoch je na pultoch kníhkupectiev
prvotina mladej žiarskej autorky, Evelin Červienkovej. Kniha dostala názov Všetci moji muži.
Strana 7.
JEDZME ZDRAVÉ POTRAVINY

Neformálna skupina Žiarovky sa zapojila
do celosvetového projektu, ktorého cieľom je
prinavrátiť ľudí k vareniu a podporovať zdravé
a lokálne potraviny. Kampaň bude tohto roku
prebiehať aj v našom meste. Bližšie informácie
na 3. strane.

STRANA 2

KOLEGIUM DÁVA FANÚŠIKOM
PIESNE ZADARMO

Muzikantské zoskupenie Kolegium uviedlo
v týchto dňoch do života svoje prvé CD s názvom Nosič pesničiek. Od fanúšikov zaň peniaze
nepýtajú. Rozhovor na 5. strane.

Ocenenia
pre učiteľov

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

Majstrovstvá Slovenska v polmaratóne
v sobotu 25. mája

0905 602 942

Súčasťou bude aj 6. ročník Slovenského inline pohára

STRANA 3
Výhodne
vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď v hotovosti.

0905 33 23 88
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Pamätná izba Štefana Moysesa je opäť sprístupnená
predseda Matice slovenskej, Marian Tkáč. Program
sa zároveň niesol aj v duchu 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie, ako aj
so 150. výročím od založenia Matice slovenskej.

Predseda matice odovzdal obraz Moysesa
Božene Mikulčíkovej.
Po 10 rokoch je od štvrtku 4. apríla v Žiari
nad Hronom opäť otvorená Pamätná izba Štefana Moysesa. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj zastupujúci primátor, Peter Antal, predseda Matice slovenskej, Marian Tkáč či Gabriel
Brendza, kňaz Banskobystrickej diecézy.
Pamätná izba Štefana Moysesa bola kedysi sprístupnená v priestoroch žiarskeho kaštieľa, na mieste, kde Moyses žil a pôsobil niekoľko rokov. Po niekoľkých rokoch však bola v roku 2003 zatvorená. Jej
znovuotvorenie a sprístupnenie širokej verejnosti
sa podarilo po desiatich rokoch v priestoroch žiarskeho Mestského kultúrneho centra.
Otvoreniu spojenému s prehliadkou pamätnej
izby predchádzal slávnostný program, počas ktorého sa prítomným prihovorili Peter Antal, zastupujúci primátor, kňaz Banskobystrickej diecézy,
Gabriel Brendza a v neposlednom rade i súčasný

Moysesa si matičiari pripomenú
aj v Martine
Pamätnú izbu sa podarilo pripraviť a dať do súčasnej podoby najmä vďaka Miestnej organizácii
Matice slovenskej, združeniu Castrum Susol a žiarskemu MsKC. Pri tejto príležitosti daroval Marian
Tkáč žiarskym matičiarom vlastnoručne namaľovaný portrét biskupa Štefana Moysesa, ktorý si
našiel svoje čestné miesto práve v pamätnej izbe.
Ako nám so smiechom prezradil, obraz maľoval
na dve etapy, pričom vypil dva litre vína. Jeho konečná podoba je podľa reálnej fotografie. Snažil
sa však dať do obrazu výraz, že Moyses bol dobrý,
spravodlivý a statočný človek. „Tohto roku je veľmi
veľa osláv a jubileí a som veľmi rád, že aj mesto Žiar
nad Hronom sa do nich zapojilo, keďže je tu pochovaný prvý predseda Matice slovenskej,“ povedal počas otvorenia pamätnej izby a dodal: „Som
veľmi rád, že sa tu dnes zišlo pomerne dosť veľa
ľudí. Žiarčania sa venujú tradícii a verím, že sa tohto
roku ešte stretneme. Chcel by som preto všetkých
pozvať do Martina, kde budeme 2. augusta odha-

ľovať bustu Štefanovi Moysesovi. Rozprával som sa
aj so zastupujúcim primátorom a myslím si, že by
bolo dobré, keby priniesol aj kúsok zeme zo Žiaru,
ako pamiatku na to, že je u vás pochovaný tento
vzácny muž.“
Zásluhu na opätovnom sprístupnení pamätnej izby má aj MO Matice slovenskej,
na čele s jej predsedníčkou Boženou Mikulčíkovou.
„Hlavne sme si chceli pripomenúť prvého predsedu matice a banskobystrického biskupa, Štefana
Moysesa. Ale keďže tento rok je veľmi významný,
spojili sme to aj s výročím príchodu vierozvestcov
a s výročím vzniku matice. Pamätná izba nás trápila dlhé roky. Priestory sme hľadali dlho, nakoniec
sa nám to po desiatich rokoch podarilo,“ povedala
krátko po slávnostnom programe Mikulčíková. Medzi pozvanými hosťami nechýbal ani zastupujúci
primátor, Peter Antal. „Som veľmi rád, že sa Matici
slovenskej v spolupráci so žiarskym Mestským kultúrnym centrom podarilo otvoriť pamätnú izbu
a som hrdý na to, ako vyzerá. Je to ďalší z množstva
pamätníkov, ktoré máme po tomto veľkom človeku
v našom meste,“ dodal po prehliadke izby.
Pamätná izba bude záujemcom sprístupnená
na požiadanie, viac informácií, ako aj termíny návštev môžete nahlasovať e-mailom na: krsiakovamskc@gmail.com, príp. telefonicky na: 0915 727 244.
.
(li)

O nás s nami pokračuje
Koncom marca sa uskutočnilo
víkendové stretnutie účastníkov projektu O nás s nami. Cieľom bolo zhodnotiť doterajšiu
spoluprácu a naplánovať činnosť na ďalšie aktivity.
Projekt O nás s nami trvá od mája 2012 do augusta tohto roku. Pracovného stretnutia sa opäť
zúčastnil projektový tím, ktorého súčasťou bola
žiarska mládež, predstavitelia mesta ako napr. poslankyne Monika Balážová a Katarína Dekýšová
a pracovníci s mládežou.
Počas stretnutia sa zhodnotili aktivity, podujatia
a plány, ktoré zúčastnení počas trvania projektu
zorganizovali. Okrem toho sa účastníci projektu

prostredníctvom rôznych hier navzájom spoznávali, učili sa komunikovať a tímovo spolupracovať
a od školiteľov získali užitočné tipy do praxe. Katarína Dekýšová, ako jedna zo zástupcov mesta,
vníma projekt pozitívne. „Do projektu nás, poslankyne, zapojila Michaela Pribilincová,“ vysvetľuje a dodáva: „Najprv sme ani nevedeli, do čoho
ideme. Zúčastnili sme sa víkendových pobytov na
Remate, pomáhali sme organizovať burzu starožitností a Mikulášske tvorivé dielne. Spoznali sme
veľa úžasných mladých ľudí plných optimizmu
a chuti pracovať. Veľa sme sa dozvedeli o mládeži
a aj o sebe samých. A ak je pravda, že v mládeži
je naša budúcnosť a istota, a my budeme vzájomne komunikovať, a hlavne počúvať , čo nám

mládež chce povedať, tak sa budúcnosti nemusíme báť. Som rada, že som mohla byť súčasťou
tohto projektu. Kiež by takýchto podujatí bolo
viac.“
(li)

Ladislav Kukolík v predčasných voľbách kandidovať nebude

Foto: Iva Zigová

Po tom, ako Ivan Černaj koncom minulého
roku odstúpil z postu primátora mesta, patrilo
Kukolíkovo meno medzi najviac skloňované
v súvislosti s predčasnými voľbami. On sám tiež
potvrdil, že zvažuje kandidovať na post primátora mesta.

Začiatkom apríla však Ladislav Kukolík vo svojom
vyhlásení v súvislosti s doplňujúcimi voľbami na
post primátora mesta uviedol, že v júnových voľbách
kandidovať nebude. Ako jeden z dôvodov uviedol
to, že v rodine nemali na jeho kandidatúru spoločný názor. „Druhým dôvodom, a možno ešte dôležitejším, bolo moje pracovisko v žiarskej nemocnici,
na oddelení, kde pracujem,“ vysvetlil a dodal: „Situáciu som vyhodnotil tak, že v súčasnosti je moje
miesto na oddelení v nemocnici pri spolupracovníkoch a pacientoch.“ Zároveň tiež priznal, že rozhodnutie sa nerodilo ľahko, keďže s tým bol konfrontovaný odvtedy, ako podal primátor Černaj demisiu.
Nevylúčil však svoju kandidatúru v riadnych voľbách, ktoré sa uskutočnia koncom budúceho roka.

„Uvidíme, čo bude a aká bude situácia v rodine,
v práci. Kandidatúru však rozhodne nevylučujem,“
potvrdil. To, či bude podporovať niektorého z možných kandidátov v predčasných voľbách, však neprezradil. „Momentálne neviem, uvidím. Voľby sú
otvorené pre každého a v kútiku duše si myslím, že
okrem Petra Antala sa ešte nejaký jeden kandidát
nájde,“ uviedol na záver Ladislav Kukolík.
V novembri 2010 bol Kukolík považovaný
za najväčšieho konkurenta Černaja. Bývalý primátor nakoniec vo voľbách získal 3097 hlasov, jeho
protikandidát 2229. V súčasnosti svoju kandidatúru
do predčasných volieb zatiaľ potvrdil iba zastupujúci primátor, Peter Antal. Ďalší záujemcovia musia
svoju kandidatúru zaregistrovať do 5. mája.
(li)
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Výročie oslobodenia mesta aj za prítomnosti ruského veľvyslanca
Od oslobodenia mesta Svätý Kríž nad Hronom
počas 2. svetovej vojny sovietskou armádou
uplynulo už 68 rokov. Žiarčania si túto pamätnú
udalosť pripomenuli vo štvrok 28. marca v spoločnosti ruského veľvyslanca, jeho excelencie
Pavla Maratoviča Kuznecova.
Kuznecov sa počas návštevy v našom meste stretol aj s vedením mesta, kedy ho na pôde mestského úradu privítal zastupujúci primátor, Peter Antal.
Svojou prítomnosťou poctil aj členov Základnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov.
Neskôr sa spoločne s prednostkou ObÚ, Andreou Žiakovou, s poslancami MsZ a predstaviteľmi
politických strán presunuli pred pamätnú tabuľu,
ktorá je venovaná osloboditeľom mesta, kde si ich
pamiatku uctili pietnou spomienkou. K atmosfére

štvrtkového dopoludnia prispelo aj vystúpenie
speváckeho súboru Seniori-optimisti.
Na Slovensku pôsobí Pavel Kuznecov ako ruský veľvyslanec od roku 2010. Zaujímalo nás, čo
na Slovensko po troch rokoch pobytu hovorí. „Páči
sa mi príroda, ľudia a rád pracujem vo vašej krajine.“
Pavel Kuznecov navštívil naše mesto po prvýkrát.
Návštevu však využil na to, aby lepšie spoznal jeho
predstaviteľov. „Vo vašom meste som prvýkrát, aj
keď v jeho okolí som už bol viackrát. Dnes som tu
z dôvodu kladenia vencov pri príležitosti pietnej
spomienky a osláv oslobodenia mesta. Druhým, a
nemenej dôležitým, dôvodom mojej návštevy je to,
že som sa chcel zoznámiť s vedením vášho mesta
a dohodnúť sa na možnostiach budúcej spolupráce,“ dodal na záver ruský veľvyslanec.
(li)

Žiarski učitelia sú jednotky

V piatok 22. marca sa pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnil už 7. ročník podujatia Učiteľ
na jednotku. Tento rok si ocenenie z rúk zastupujúceho primátora, Petra Antala, prevzalo štrnásť pedagogičiek.
Siedmy ročník u pedagógov obľúbeného podujatia sa niesol v téme Písmo. „Je to najväčší vynález
v dejinách ľudstva, ktorý mnohí vedci pokladajú
za počiatok civilizácie, dá sa povedať, že nováčik
v našich dejinách, pretože zatiaľ čo vek ľudskej rasy sa odhaduje na 150-tisíc rokov, písmo je staré nanajvýš 6-tisíc rokov,“ vysvetľuje dôvody vybranej témy Silvia Hlôšková
zo žiarskeho ZPOZ-u a dodáva: „Umožňuje nám
využívať poznatky ľudí, ktorí žili dávno predtým, ako sme sa vôbec narodili, vďaka nemu
môžeme komunikovať s ľuďmi tisíce kilometrov
od nás vzdialenými. A práve učitelia nás učia písať.“
Počas slávnostného programu je pre žiarskych pedagógov pripravený aj bohatý kultúrny program.

Tento rok v ňom účinkovali žiarska speváčka Karolínka Šťastná, žiaci z 2. A triedy zo Základnej školy
na Ul. M. R. Štefánika pod vedením učiteľky Lenky Považanovej a ako hudobný hosť im tentoraz
prišiel zaspievať Peter Cmorik, päťnásobný Zlatý
slávik, ktorý zhodou okolností práve v ten deň mal
narodeniny. „Učitelia, keď sa to dozvedeli, spontánne sa postavili, zaspievali mu Happy Birthday Happy to You. Dokonca jedna učiteľka mu priniesla
malú tortičku na pódium. Jednoducho, učitelia vytvorili fantastickú atmosféru, sú predsa na jednotku,“ hovorí s úsmevom Silvia Hlôšková.
Za dlhoročnú svedomitú a kreatívnu pedagogickú činnosť a zodpovedné plnenie náročných
úloh ocenilo mesto tento rok Evu Hradskú a Lenku
Tršovú Husárovú zo ZŠ na Ul. Dr. Janského, Blanku
Kuzminovú, Lenku Považanovú a Miroslavu Schniererovú zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Janu Ivanovú
a Darinu Mackovú zo ZŠ na Jilemnického ulici,
Beatu Oťapkovú a Alenu Polanskú zo ZŠ s MŠ Š.
Moysesa, Natáliu Štrbovú zo ZUŠ Zity Strnadovej
Parákovej, Soňu Balážovú, Soňu Kaslovú a Silviu
Klobušickú z MŠ na Ul. Dr. Janského. Ocenenie
za dlhoročnú prácu v riadiacej funkcii ZUŠ Z. S.
Parákovej a prínos v oblasti šírenia umenia a regionálnej kultúry získala tento rok Dana Kravecová,
riaditeľka žiarskej ZUŠ-ky. „V prvom rade to pre
mňa znamená ocenenie celého kolektívu, pretože
bez skvelých ľudí, ktorým môžete latku nastaviť
naozaj vysoko, by to nešlo,“ hovorí Dana Kravecová
a dodáva: „Niekto tie moje predstavy musel vedieť
aj naplniť. A ja som vedela, že sa môžem spoľahnúť.
A v druhom rade je to pre mňa osobne už druhýkrát dostať toto mimoriadne ocenenie veľká česť! A
možno výzva.“
(li)

Neformálna skupina Žiarovky sa zapojila
do projektu populárneho kuchára a aktivistu
Jamieho Olivera. Cieľom je primäť ľudí na celom
svete hovoriť o skutočnom jedle a vzdelávaní
v stravovaní prostredníctvom podujatí, večerí
s priateľmi, v školách či v práci.
Projekt Food Revolution Day sa prvýkrát uskutočnil minulý rok v máji. Sloganom kampane sa stalo
heslo Postavme sa za skutočné jedlo. Zámerom
kampane je návrat ľudí k vareniu, ako aj celková
podpora nielen zdravých, ale aj lokálnych potravín,
ktoré sú ekologickejšie, prispievajú k rozvoju a bla-

hobytu, vytvárajú pracovné miesta a zbližujú ľudí.
V minulom roku sa do projektu zapojilo 62 krajín
a 664 miest. V súčasnosti má kampaň 450 ambasádorov na celom svete. Podujatie sa v Žiari uskutoční 18. mája v pasáž Klub´84 a Farmárskych potravinách na Ulici SNP 46.
Žiar nad Hronom bude jedným z viacerých slovenských miest, kde bude kampaň v tomto roku
prebiehať práve pod záštitou národnej ambasádorky, ktorou je pre Slovensko Jemine.
Ako vo svojej výzve Žiarovky deklarujú, akciu
chcú plne prispôsobiť nášmu socio-kultúrnemu

Ocenená Dana Kravecová.

Veľvyslanec Kuznecov (v strede) počas pietnej
spomienky.

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 418/2013 zo dňa 15.3.2013 vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí
na primátora mesta a určil deň ich konania na sobotu 29. júna 2013.
Z uvedeného dôvodu má obec povinnosť v termíne do 5. apríla 2013 zverejniť počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. ku dňu
15.3.2013. K uvedenému dátumu je v meste Žiar
nad Hronom prihlásených na trvalý pobyt 18 907
obyvateľov.
Pre informáciu uvádzame počty podpisov voličov
podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov:
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre
voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva
a voľby starostu obce (primátora)

Kandidátne listiny
Pre voľby primátora mesta podáva kandidátnu
listinu politická strana a nezávislý kandidát.
Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia
kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr
do nedele 5. mája 2013 do 24.00 hod.
(r)

Food Revolution Day
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a lokálnemu kontextu a maximálne využiť potenciál nášho regiónu. Sloganom ich Food Revolution
Day 2013 je parafráza slovenského príslovia Viac
hláv, viac kapusty ako výzva na zapojenie sa, spojená s kapustou ako tradičnou a zdravou potravinou.
Cieľom aktivity je tiež v rámci podujatia vyrobiť
a distribuovať tlačený informačno-propagačný
leták, ktorý bude obsahovať zoznam lokálnych výrobcov, farmárov a predajcov.
Spoluprácu pri organizácii podujatia prisľúbilo aj
mesto Žiar nad Hronom či rôzni dobrovoľníci.
(r)
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Za nemocnicou vyzbierali 16 vriec odpadu

9. apríl 2013 | Mestské noviny

Informácia pre podnikateľov
Obvodný úrad Žiar nad Hronom – Odbor
živnostenského podnikania oznamuje podnikateľom, u ktorých bolo do 31.5.2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti na dlhoročné lehoty, aby si v súlade s novou
právnou úpravou upravili svoje právne vzťahy
do 31. 5. 2013, inak im uplynutím tejto doby
pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne.
Znamená to, že všetci podnikatelia, ktorí mali
k 1. 6. 2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti
na dlhšiu dobu ako 3 roky, musia oznámiť živnostenskému úradu zmenu obdobia pozastavenia
živnosti (najdlhšie do 31. 5. 2013).
Podnikateľom, ktorí si nesplnia uvedenú
povinnosť do určeného termínu, živnostenské
oprávnenie zanikne k 1.6.2013.
ObÚ Žiar nad Hronom

V sobotu 21. marca sa žiarsky Klub Essénia
v spolupráci s Klubom Harmónia pridal k celoslovenskej akcii Lesy bez odpadkov na celom
Slovensku.
Sedem dospelých a dve žiačky Základnej školy na Jilemnického ulici sa postarali o to, že lesík
za žiarskou nemocnicou dýcha čistotou. Vyzbierali sme odpad do 16 igelitových vriec, niekoľko
pneumatík a jeden komplet veľký stan. Do tejto
aktivity sme sa snažili zapojiť viac občanov nášho
mesta. Uvedené kluby v tomto roku budú organizovať niekoľko aktivít zameraných na čistotu
svojho okolia a prírody. Preto pevne veríme, že
sa k nám pripoja všetci, ktorým nie je ľahostajná
ochrana prírody.
Klub Essénia

Psičkárom je na území mesta k dispozícii viac ako 80 košov

Koše určené majiteľom psov.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2003
O podmienkach držania psov na území mesta
Žiar nad Hronom v § 6 Znečisťovanie verejných
priestranstiev okrem iného hovorí: Každý, kto
vedie psa, je povinný dbať o to, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, poškodzovaniu zelene
a znečisťovaniu verejných priestranstiev. Ak pes
znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten,
kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť. Celé znenie VZN je zverejnené na webovej stránke mesta a je k dispozícii k nahliadnutiu i na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.
Viac ako 80 červených košov na psie exkrementy
označených bielo-čiernym symbolom psa a informačnou nálepkou slúži na voľných priestranstvách
i v medziblokových priestoroch nášho mesta majiteľom psov, ktorí tak majú možnosť po svojich
štvornohých miláčikoch upratať, ako im to ukladá
i platné VZN o podmienkach držania psov. Psie exkrementy kazia nielen vzhľad mesta, ale znečisťujú
i životné prostredie a môžu ohroziť zdravie ľudí. A
práve na to by sme chceli upozorniť. Hygienici upozorňujú, že pri nedostatočnej hygiene sa môžu deti
pri styku s psími výkalmi, voľne ponechanými na
tráve, chodníku či na detskom ihrisku, nakaziť rôznymi baktériami, parazitmi či vírusmi, ktoré vyvolávajú rôzne ochorenia. Patrí medzi ne salmonelóza,
giardióza, tokoxaróza či pásomnica psia.

Nádoby sa vyprázdňujú 2 x týždenne, podľa potreby aj častejšie, tak aby táto činnosť bola efektívna,
ekonomická, a zároveň aby sa dodržala hygienická
bezpečnosť. Na území mesta je v súčasnosti rozmiestnených vyše 80 košov na psie exkrementy
pre 1168 psov, ktoré mesto eviduje k 28. februáru
tohto roka. Podľa štatistických údajov pripadá na
Slovensku na každých 10 – 12 obyvateľov jeden
pes. Z toho vyplýva že, priemerné sídlisko s 20 000
obyvateľmi má až do 2000 psov. V roku 1995 sa na
Slovensku podľa štatistiky chovalo až 70 000 psov a
ročná „produkcia“ ich exkrementov sa odhadovala
na úrovni 7 000 ton. Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zaraďuje tento odpad pod číslo 020106 ako zvierací trus a ostatný odpad. Aj keď
nie je priamo zaradený ako nebezpečný odpad,
zbieraním exkrementov po svojich psoch chránime iných, a tiež aj samých seba pred nákazlivými
ochoreniami.
Okrem košov na psie exkrementy sú na území
mesta lokalizované aj koše na uličné smeti, ktorých je približne 200 ks. Nádoby sú určené na pouličné smeti, výslovne nie sú určené na odkladanie
komunálneho odpadu z domácností. Nádoba je
rozčlenená na tri samostatné komodity, t. j. žltá na
plasty, kovy, tetrapaky, modrá na papier a červená
je určená na zmesový pouličný odpad. Prieskum
košov na verejných priestranstvách poukazuje, že

V Žiari evidujeme takmer 1200 psov
Červené koše na psie exkrementy sa rozmiestnili
na najfrekventovanejších miestach vodenia psov.
Mesto tak reagovalo na požiadavky majiteľov psov.
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nádoby sú mnohokrát zaplnené odpadom, ktorý
tam nepatrí. Jedna vec je, že odpad sa zmiešava
a nerešpektuje sa účel jednotlivých vhadzovacích otvorov (plastové fľaše sa odhadzujú s iným
odpadom do otvoru, ktorý je určený na zmesový
odpad), druhý problém je, že sa koše na verejnosti
využívajú (zneužívajú) na odhadzovanie domového komunálneho odpadu. Mnohokrát sa takýto
odpad nachádza v igelitkách či odpadových vreciach určených do nádoby na zmesový komunály
odpad v stojiskách, alebo nádobách pri rodinných
domoch. Takéto konanie je protizákonné, keďže
takáto nádoba nie je určená na odkladanie zmesového komunálneho odpadu z domácností, alebo
prevádzok podnikateľských subjektov.

Psičkári môžu dočasne používať
aj nádoby na pouličné smeti
Z dôvodu postupného zvyšovania počtu psov
na území mesta, ako aj následných požiadaviek
majiteľov psov na umiestňovanie nových košov na
psie exkrementy na území mesta, mesto Žiar nad
Hronom dočasne povoľuje umiestňovanie psích
exkrementov do nádob na pouličné smeti do červeného vhadzovacieho otvoru určeného na zmesový komunálny odpad. V súčasnosti sa zmesový
komunálny odpad ako aj psie exkrementy likvidujú
ukladaním na skládku odpadov. Po spustení prevádzky Centra zhodnocovania odpadov, v ktorom
sa bude zhodnocovať aj odpad ako sú psie exkrementy, bude spoločné ukladanie odpadu ako zmesového komunálneho odpadu a psích exkrementov nežiaduce.
Upozorňujeme, že psie exkrementy musia byť
uložené v odpadových vreckách a nie voľne vhodené. Odhadzovanie psích exkrementov do odpadových košov je dočasne povolené len pre lokality,
kde sa nenachádzajú červené koše na odhodenie
psích exkrementov pre majiteľov psov. Zároveň žiadame obyvateľov, aby v prípade opodstatnenej požiadavky nahlasovali potrebu umiestnenia nového
koša na psie exkrementy, alebo zvýšenia frekvencie
vývozu týchto košov na odbor životného prostredia na MsÚ. Všetky odpadové koše sú pravidelne
monitorované tak, aby bol zabezpečený dostatočný vývoz a koše sa neprepĺňali.
Zdroj: internet upravené, OŽP
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Kolegium piesne nepredáva, fanúšikom ich dáva zadarmo

Kapela Kolegium.
Jedna z najvýraznejších postáv súčasnej pesničkárskej scény, Janko Kulich, sa po niekoľkoročnej pauze vracia opäť na koncertné pódia,
tentoraz v sprievode kapely Kolegium.
Janko Kulich prináša na scénu oživenie v podobe
melodických a poetických textov. S nadhľadom a
hravosťou sa vysmieva všetkému na čom nezáleží
a prináša svoj pohľad na lásku, umenie a zábavu.
Nové CD ponúka výborný spevácky prejav, vokály ústnej harmoniky, príjemné gitarové aranže,
nechýbajú na ňom skúsení muzikanti a hlavne
piesne, ktoré potešia každého. My sme sa s úspešným textárom a v súčasnosti aj producentom žiarskeho Céčka stretli a položili mu zopár otázok.
Koho oslovia pesničky Janka Kulicha a jeho
kapely Kolegium?
Humorne ladené piesne potešia divákov obľubujúcich dokonalý rým a slovné hračky. Pre mňa
je charakteristické práve slovné hračkárstvo. Vážne
skladby sú plné poetiky, uveriteľných emócií, energie a skvelých inštrumentálnych výkonov muzikantov.
Predstav nám svoju kapelu Kolegium.
Matúš Holečka – elektrická a akustická gitara,
Štefan Hlôška – ústna harmonika, Maro Vojtko –
basgitara. Zaujímavosťou je, že všetkých spája nielen hudba, ale i práca, sme kolegovia v Mestskom
kultúrnom centre v Žiari nad Hronom a práve Žiar
uvádzame ako svoju domovskú scénu, hoci každý
jeden z nás je z iného mesta.

Pesničky robia pre ľudí, nie pre SOZU
V piatok 5. apríla ste svoje prvé CD symbolicky uviedli do života spolu s koncertom, v rámci ktorého ste divákom predstavili všetky vaše
piesne a každému z nich ste darovali vaše CD.
Bude však CD aj bežne dostupné v predaji?
Som presvedčený o tom, že muzikanti majú zarábať koncertmi – živým hraním a aby ich mali,
musia diváci poznať ich tvorbu a teda dostať sa
k piesňam. Práve z tohto dôvodu naše piesne
nepredávame, CD budeme rozdávať na našich
koncertoch. Ako autor som navyše piesne neregistroval na SOZA, aby som organizátorom našich
koncertov nespôsoboval ďalšie náklady súvisiace
s poplatkami za použitie hudobných diel. Robím
pesničky pre ľudí, nie pre SOZU.
Aký názov dostalo CD?
Prvé CD nesie jednoduchý názov Nosič pesničiek
z jednoduchého dôvodu. Jednak sme všetci nosičmi, alebo nositeľmi piesní a jednak nemáme dôvod
dávať CD nosiču iný názov ako taký, ktorý určuje
jeho poslanie. Náš album nečaká ani krst, predstavili sme ho live koncertom, na ktorom každý naše
CD získal zdarma. Nič viac, nič menej.
Ako dlho trvala príprava Nosiču pesničiek
a kde ste naň vzali potrebné financie?
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Nahrávanie CD nám zabralo len niekoľko dní. Nahrávali sme v Prievidzi u zvukára a skvelého muzikanta Vlada Leškovského, ktorý nám do niektorých
piesní nahral bicie, perkusie. Na výrobu CD sme si
ako kapela zarobili hraním a tvorbou pesničiek,
preto nie je dôvod CD predávať. Zvlášť ďakujeme
Mestskému kultúrnemu centru, Romanovi Zaťkovi
či fotografovi DuPemu. Nechceme pýtať od našich divákov za všetko peniaze. Ak si kúpia lístok
na niektorý z našich koncertov, podporujú tým automaticky našu tvorbu a my im s radosťou venujeme naše piesne domov.
Koľko pesničiek obsahuje album?
Nosič pesničiek obsahuje 12 piesní a pre všetkých, ktorí sa dopočúvajú, dokonca aj jeden futbalový bonus – obľúbenú skladbu My sme Pohronie.
Piesne sú humorné, ale i vážne, poetické i melancholické. Ak by niekto čakal klasické love songy,
gitarovky od ohňa, bude sklamaný. Náš pohľad
na bežné témy je trochu iný.
Aké sú piesne Janka Kulicha a Kolegia?
Zasmejete sa na piesňach Keby som mal babu
ako je môj kamarát Roman, alebo Cikanička v snehu, či pri neštandardnej svadobnej piesni. Zosmutniete pri piesni Len ty liek, ktorá bola napísaná pre
detičky z onkológie a organizáciu Dobrý anjel.
Piesne ako sú Zebry na snehu, Vietor ľúbi púpavy či
Láska je vás zase privedú na iné myšlienky.
Kto sa podieľal na tvorbe piesní?
Autorom hudby a textov som poväčšine ja,
v troch prípadoch hudbu napísal gitarista Matúš
Holečka. Aranžovanie piesní je však kolegiálnou
záležitosťou.
Je medzi dvanástkou piesní nejaká, ktorú si si
obzvlášť obľúbil?
Mojou najobľúbenejšou piesňou je vždy tá najnovšia. V súčasnosti je to určite pieseň Láska je a
Vietor ľúbi púpavy, ktoré ma vždy pri spievaní i počúvaní zavedú do iného sveta. Do lepšieho.
Možno je priskoro sa pýtať, ale môžu sa fanúšikovia v budúcnosti tešiť aj na ďalšie nosiče?
Momentálne už máme dosť materiálu aj na ďalšie
CD, ktoré by sme radi nahrali v druhej polovici roka
a venovali ho pod stromček. Piesne vznikajú veľmi
rýchlo a nahrávame ich takmer hneď, aby sme ich
stihli zachytiť tak, ako boli stvorené. Druhé CD prinesie humorné piesne, ktoré pripravujeme na letné festivaly, kde budeme hrať. Rovnako ako aj pri
prvom CD, kde piesne Požiarna či My sme Pohronie boli z nášho regiónu, pripravujeme ďalšie žiarske songy ako Rómeo a Júlia z obce Vyhne, Boxer
z Viesky či Nedeľná teleshoppingová z hotelu Luna.
V prípade, že si chcete album Janka Kulicha a Kolegia vypočuť, môžete tak urobiť na webovej stránke
portálu www.ziar24.sk. Najbližší koncert odohrajú
muzikanti 26. apríla v klube Labyrint v Kremnici ako
hostia Jozefa Banáša. Neskôr ich čakajú aj koncerty
v L. Mikuláši, Bratislave a Turzovke.
(li)
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Viem povedať NIE
V rámci súboru stretnutí na prevenciu proti
drogám s názvom Viem povedať NIE sa v pondelok 25. marca uskutočnilo ďalšie stretnutie
na Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom. Zúčastnili sa ho žiaci II. stupňa, ktorí mali
možnosť porozprávať sa s abstinujúcim narkomanom, ktorý v súčasnosti vedie plnohodnotný život. Prednáška deti veľmi zaujala a aktívne
sa zapájali do diskusie.
Pavel Horváth, sociálny pracovník

Prečítajte si

Pravidelne v každom čísle novín vám budeme
prinášať pár tipov na knihy, ktoré si môžete vypožičať v Mestskej knižnici Michala Chrásteka.
Okrem toho si ostatné novinky môžete pozrieť
v on-line katalógu knižnice na stránke Mestského kultúrneho centra.
Detektívky
Owen Laukkanen: Profesionáli
Štyria priatelia, čerství absolventi univerzity, sa
ocitnú na neutešenom trhu práce a žartujú, že ak
chcú prežiť, zrejme budú musieť unášať ľudí. A
odrazu sa žart premení na skutočnosť. Ich taktika –
rýchle, razantné únosy s nízkym výkupným – im vychádza dva roky. Potom unesú nesprávneho človeka, a aby toho nebolo málo, podarí s im ho aj zabiť.
Historické romány
Ľubica Mišíková:
Milosţ pre Gregora Mocha
Na historickom pozadí procesov s bosorkami, morovej nákazy a života v stredovekom meste a osade
sa odvíja pútavý romantický príbeh plný lásky, utrpenia, zúfalstva, vzbury, ale i pokory a zmierenia.
Pre ženy
Robert Bryndza:
E-maily Coco Pinchardovej
Kde Bridget Jonesová skončila, Coco Pinchardová
pokračuje. Coco sa vydala mladá, porodila krásneho
syna a sen o úspešnej kariére spisovateľky zavesila
na klinec. Napokon jej predsa vyjde román, manžel
Daniel zošedivie ako strieborný lišiak a syn Rosencrantz dospeje. Je čas užívať si život.
Dievčenské
Jim Benton:
Milý denníček , tak toto nevyšlo!
Nenápadne nazri do denníka Jamie Kellyovej, ktorá tvrdí, že všetko, čo píše, je pravda. Alebo prinajmenšom pravda z jej uhla pohľadu.
Chlapčenské
Thomas Brezina: Brána času 3 – Honba za pokladom pirátov
Členovia Klubu záhad Jup, Vicky a Nick
sa v 3. časti série Brána času znovu ocitajú
v nebezpečenstve. Za záhadných okolností utečie z
väzenia im dobre známy zločinec Lungati a objaví sa
na hrade Sokolia skala.
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Festival ochotníckeho divadla
Novobanský festival divadla, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 22. do 24. marca pod názvom
Melekova divadelná Nová Baňa, ponúkol štyri
inscenácie divadelných súborov.
Festival bol už 38. ročníkov divadelných pretekov.
Ako prvý sa divákom predstavil súbor Pomníkové
divadlo Hliník nad Hronom s inscenáciou Trasovisko, ktoré porota ocenila za kultivované scénické
riešenie a individuálne ocenenie za mužský herecký výkon. Sobota musela byť z pohľadu fanúšika
divadla zaujímavým dňom. Už od deviatej hodiny
ráno mohli získavať skúsenosti na workshope Divadelné spektrum pod vedením Andreja Turčana.
Popoludnie patrilo opäť súťažným predstaveniam.
Predstavil sa DS Prenčovan s inscenáciou v réžii Aleny Ciglanovej, ktorú najviac ocenili diváci, a teda

Voľby do orgánov samosprávy obcí

získala i Cenu diváka. Podvečer patril Paradájz Pikčr
a ich počinu Karmagedon, ktorých porota ocenila
za unikátny prínos pre slovenskú amatérsku scénu
a neobišli ich ani individuálne ocenenia za interpretačný výkon pre Moniku Maňkovskú a za hudobnú zložku pre Doda Klimku. Nedeľné popoludnie spríjemnilo súťažné predstavenie DS Či-pr-cha
s inscenáciou Moskva – Petušky, réžia Peter Luptovský, ktorú BBSK Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hronom a mesto Nová Baňa nominovali
na Krajskú divadelnú prehliadku Zochova Revúca
2013.
Festival ochotníckeho divadla je pravidelným vyvrcholením divadelnej sezóny v regióne, ktorého
sa zúčastňujú divadelné súbory z okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.
(mf)

Rozprávkové javisko
V stredu 27. marca sa v našom meste v rámci 91. ročníka súťaží slovenských divadelných
súborov uskutočnila regionálna prehliadka
dramatickej tvorivosti detí a dospelých pod názvom Rozprávkové javisko.
Rozprávkové javisko sa organizuje ako postupová súťaž. Zúčastňujú sa jej divadelné súbory
z okresov Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar
nad Hronom. Realizátorom podujatia je BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom.
Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny
záujemca a neprofesionálne kolektívy. Regionálna
prehliadka je prvým postupovým kolom celoštátnej súťažnej prehliadky.
Regionálnej prehliadky sa zúčastnili štyri kolekZÁMER: BIOPLYNOVÁ STANICA
ŽIAR NAD HRONOM – 0,999 MW

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 23, ods.
3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje
verejnosti, že navrhovateľ BPS-ZH s. r. o., Ul. A.
Dubčeka 365/3, Žiar nad Hronom, podľa § 22
zákona predložil obvodnému úradu životného prostredia ako príslušnému orgánu štátnej
správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, Zámer:
Bioplynová stanica Žiar nad Hronom – 0,999
MW.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na ploche v severnej časti katastrálneho územia Žiar
nad Hronom, pri ceste do Kupče. Bioplynová
stanica bude vyrábať elektrickú a tepelnú energiu z obnoviteľných zdrojov.
Do predloženého Zámeru je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo
na vlastné náklady zhotoviť kópie každý pracovný deň v čase od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, č.
dverí 6. Zámer je zverejnený aj na internetovej
stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
k Zámeru doručiť na adresu: Obvodný úrad
životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále
pracovisko Žarnovica, Ul. Bystrická 53, 966 81
Žarnovica do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, t. j. do 10.4.2013.
MsÚ
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LDV-čkari z J. Lehoty.
tívy. Porota nominovala na krajskú prehliadku divadelný súbor LDV-čkari zo Základnej školy v Janovej
Lehote za predstavenie Rytierske sedmoro. Okrem
toho porota odporučila aj súbor LDO ZUŠ z Novej
Bane.
(li)
OZNAM – PREDAJ POZEMKOV

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer predať nehnuteľnosti –
pozemky, nachádzajúce sa v k. ú. Žiar nad Hronom a to:
a) Pozemok vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 471/4, vedenej ako zastavaná plocha
a nádvorie s celkovou výmerou 766 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327 na základe
geometrického plánu č. 36648906-037/2013,
úradne overeného Správou katastra Žiar
nad Hronom dňa 8.3.2013 ako diel č. 1 s výmerou 134 m2, ktorý zároveň vytvára novú CKN
parcelu č. 463/119 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 134 m2,
b) Pozemok vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 868, vedenej ako ostatné plochy s celkovou
výmerou 7 750 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136 na základe geometrického plánu
č. 36648906-038/2013, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 8.3.2013 ako
diel č.1 s výmerou 74 m2, ktorý zároveň vytvára
novú CKN parcelu č. 463/121 – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 74 m2.
Uvedené pozemky sa nachádzajú v Žiari
nad Hronom na Ul. A. Kmeťa v blízkosti areálu
cirkevnej školy.
Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade – Odbor správy majetku
mesta, alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)
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Predseda NR SR podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d)
zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlásil nové
voľby na primátora mesta Žiar nad Hronom
na sobotu 29. júna 2013, v čase od 7.00 hod.
do 20.00 hod.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú
obyvatelia Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň
konania volieb dovŕšili 18 rokov veku.
Mesto najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb doručí každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie, v ktorom
uvedie čas konania volieb, volebný okrsok
a miesto, kde môže volič voliť. V oznámeniach
tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred
hlasovaním preukazom totožnosti (občiansky
preukaz, povolenie na trvalý pobyt pre cudzinca) a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
Pre voľby do orgánov samosprávy obcí sa voličské preukazy nevydávajú.
Plochy na vylepovanie predvolebných plagátov budú vyhradené na Námestí Matice slovenskej v termíne od 12.6.2013 do 27.6.2013.
V našom meste máme 15 volebných okrskov:
•Základná škola, Ul. A. Kmeťa 4
•MŠ, Ul. Rudenkova 1
•Pohronské osvetové stredisko, Ul. Duk. hrdinov 21
•Základná škola, Ul. Dr. Janského 2
•Dom kultúry, Nám. MS 23
•Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17
•Súkromná stredná odborná škola technická,
Dr. Janského 10
•MsKC, Ul. SNP 119
•Základná škola, Ul. Jilemnického 2
•Základná škola, Ul. Jilemnického 2
•Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3
•Gymnázium, Ul. J. Kollára 2
•Gymnázium, Ul. J. Kollára 2
•SSE, a.s., Ul. Svitavská 4
•Kultúrny dom – Šášovské Podhradie
(r)

Oznam – predaj pozemku
v Šášovskom Podhradí
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321
125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území
Šášovské Podhradie, vytvorený na základe geometrického plánu č. 76/2012-PD z pôvodnej
CKN parcely č. 493/6, vedenej ako zastavaná
plocha s celkovou výmerou 164 m2, zapísanej
na liste vlastníctva č.473 a to:
– CKN parcelu č. 493/11 – zastavaná plocha a
nádvorie s celkovou výmerou 11 m2.
Uvedený pozemok sa nachádza v k. ú. Šášovské Podhradie – časť Píla.
Bližšie informácie záujemcovia získajú
na Mestskom úrade – Odbor správy majetku
mesta, alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)
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Všetci moji muži
DEBUT MLADEJ ŽIARSKEJ SPISOVATEĽKY

Evelin Červienková so svojím vydavateľom,
Albertom Marenčinom.
Pred niekoľkými týždňami sme na stránkach
našich novín písali o úspechu mladej nádejnej
spisovateľky, Evelin Červienkovej, ktorej vyšla
poviedka v jednom z najznámejších slovenských vydavateľstviev. V týchto dňoch sa jej
podarilo zrealizovať svoj veľký sen – vyšla jej
vlastná kniha.
Ako sama hovorí, po prepuknutí ošiaľu okolo
poviedky nabrali veci rýchly spád. „Zapracovala
som na rukopisoch a posunula ich vydavateľstvu
Evitapress,“ vysvetľuje Evelin a pokračuje: „Naše
predstavy sa však nestretli, a tak sme nateraz
ďalšiu spoluprácu zamietli a ja som slobodne pokračovala k iným vydavateľom. Prvé tri oslovené
vydavateľstvá ma obratom odmietli. Vraj rukopis
nie je hodný ich času a nezapadá do plánovaného
edičného plánu.“ Evelin sa však v žiadnom prípade
nenechala odradiť. Bola si istá, že nesedela hodiny
za počítačom zbytočne a že rukopis stojí za to, aby
sa dostal von. „Mala som obrovskú podporu okolia,
či už od priateľa, alebo od kamarátov, ktorí o tomto tajomstve vedeli a priebežne dostávali rukopis
na „omrk“ a pripomienkovali ho. Aj vďaka nim som
sa dokázala posunúť až sem,“ hovorí skromne.
Po tom, ako rukopis niekoľkokrát prerobila, poslala ho do vydavateľstva Marenčin PT. Obratom jej
prišla odpoveď. Sľúbili, že sa na to pozrú a ozvú sa.
„Odpoveď, akú som si prečítala už trikrát, no aj napriek tomu som nestrácala nádej. A nádej sa ohlásila, keď mi napísal sám vydavateľ, Albert Marenčin,
že rukopis ho oslovil a chce ho vydať,“ neskrýva
radosť nádejná spisovateľka.

Kniha založená
na skutočných udalostiach
S majiteľom vydavateľstva si následne dohodla
termín stretnutia priamo v Bratislave. Na ňom prebrali všetky potrebné veci a dohodli sa. „Bolo až
neuveriteľné, ako sa naše predstavy zhodovali, či

Čerstvo vytlačené a pripravené pre čitateľov.

išlo o obálku, formát, alebo cenu knihy. Vtedy som
si uvedomila, že lepšieho vydavateľa som mať nemohla. Aj tím ľudí, ktorý má pán Marenčin okolo
seba, je skvelý. Sadli sme si tak dokonale, že moja
radosť je neopísateľná.“
Kniha dostala názov Všetci moji muži a ako hovorí mladá spisovateľka, je založená na skutočných
udalostiach, inšpirovaná jej priateľmi a situáciami,
ktoré sa im stali a ktoré zažili. Ako ďalej Evelin prezrádza, hlavnou postavou je mladá, ambiciózna a
sebavedomá žena Mia, ktorá si myslí, že keď má
super chlapa, super robotu a super zázemie, lepšie už ani byť nemôže. Keď sa jej však začne pod
zadkom triasť pracovná stolička a vynoria sa tiene
z minulosti, odrazu prichádza na to, že až tak dobre
sa nemala. Stretáva Romana, chlapa, ktorý jej kedysi dávno prevrátil život naruby a zmizol. Odrazu
sa objaví a rád by pokračoval tam, kde pred rokmi
skončili. Mia má však svojho snúbenca Jana, ktorý
vôbec nie je taký, ako sa zdá a skrýva pred ňou nejedno tajomstvo. Ako sa však hovorí, na každého
raz príde, a tak ani Jano nie je výnimkou. Všetko
toto sleduje Michal, človek, na ktorého Mia nedá
dopustiť. Snaží sa ju vždy naviesť na správnu cestu
a postrčiť ju smerom, kde ju chce sám mať. Napriek
všetkému sa mu nedarí dostať ďalej než na úroveň
kamaráta. Keď sa prevalia Janove klamstvá a ukáže
sa Romanova pravá tvár, je to práve Michal, ktorý
zožne všetku slávu a Mia v ňom objaví čosi viac.
No nie na dlho. „Mia sa dostáva do mnohouholníka chlapov, z ktorého sa nevie vymotať. Keď jej k
nemu pribudne ešte nový šéf a kolega homosexuál, zábava sa môže začať. Často sa ma pýtajú, či
ja som Mia. Odpovedám: z časti. Mia má charakter
vyskladaný z viacerých reálnych osôb. Zo mňa má
jedine tetovania, lásku k motorkám a zamestnanie.
Tak isto existujú aj muži a vedľajšie postavy, ktoré sa vyskytujú v príbehu. Čiže som zvedavá, kto
z mojich priateľov sa v knihe správne identifikuje,“
prezrádza s úsmevom podrobnosti.

Písala niekoľko hodín denne,
neprestajne takmer 4 mesiace,
kým bola spokojná s výsledkom
Inšpiráciou k písaniu je pre Evelin každodenný život, priatelia, rodina, ale aj úplne cudzí ľudia, s ktorými sa pri svojej práci stretáva. „Všetko sa mi to
ukladá v hlave, a potom odrazu príde deň, kedy si
sadnem za počítač a vypíšem sa. Do sýtosti, až kým
neprídem do štádia, že musím rozmýšľať, čo napíšem ďalej. Vtedy sa stopnem a žijem každodenný
život, pokým sa mi opäť nenaplní hlava,“ objasňuje svoj štýl písania a dodáva, že prvé strany knihy
sa zrodili zhruba pred rokom. Potom však ostali
ležať v počítači, pretože sa venovala iným veciam.
„Po dlhšom čase som sa k rukopisu vrátila a naplno sa do neho pustila. Písala som niekoľko hodín
denne, takmer štyri mesiace, kým som bola s výsledkom spokojná. Rozpísala som sa natoľko, že vo
finálnej verzii som musela vyškrtať cez 50 strán, aby
sa kniha vôbec mohla vydať.“
Kniha vychádza Evelin práve v týchto dňoch.
V kamenných obchodoch si ju budete môcť kúpiť
za 8,90 eura, v internetových kníhkupectvách bude
o čosi lacnejšia. Dostupná bude aj v žiarskych obchodných domoch. Všetci moji muži vychádzajú
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na 328 stranách, v brožovanej väzbe kabelkového
formátu, ktorý je v súčasnosti veľmi obľúbený, najmä medzi ženskými čitateľkami. „Verím, že kniha
sa bude čitateľom páčiť a bude sa dobre predávať.
Mojim neprajníkom a ohováračom by som chcela
odkázať, že aj vďaka nim je dnes kniha na pultoch
kníhkupectiev! Som totiž taká, že budem drieť
do úmoru, ale keď som presvedčená, že na niečo
mám, tak ma neodhovorí ani celý zástup ľudí, ktorí
sa vysmievajú a ťukajú si na čelo. Viem čo vo mne
je, čo dokážem a toho sa držím. Nikdy sa nepúšťam
do vecí, o ktorých sama pochybujem a ktoré sa mi
nepozdávajú. Doba je taká, že ľudia si navzájom závidia aj nos medzi očami a ja si veľmi dôkladne vyberám ľudí, ktorých si pustím k telu. Preto tí, ktorí
sú teraz na druhej strane mojej „steny“, tam ostanú
aj naďalej, či vydám knihu jednu, alebo ich bude
desať,“ dodáva na záver Evelin, nádejná, a čoskoro
dúfajme že aj úspešná, žiarska spisovateľka.
(li)

Všetci moji muži, debut žiarskej autorky.
„Ozval sa?“ začal Michal.
„Nie. To by si už vedel,“ posmutnela som ako
vždy, keď zašla reč na Romana.
„Bojím sa, či sa mu niečo nestalo. Keby som aspoň vedela, či žije.“
„Isto hej. Nemysli na také veci a radšej nalej,
nech nám poháre neoschnú.“
„Ty čo nové? Nejaká čajočka?“
„Nie. Dávam si pauzu. Chcem začať riešiť niečo
dávno minulé,“ prisadol si bližšie ku mne. Podala som mu štamperlík a hľadela mu do očí. Mal
v nich také tie šibalské plamienky. Niečo na mňa
chystal.
„Áno? Poznám ju?“ hrala som to, ale veľmi dobre
som vedela, o čo mu ide. O to isté, o čo mne.
„Možno. Je to trochu iná liga,“ zasmial sa.
„Mrcha?“
„Strašná,“ prikyvoval.
„A pekná je?“
„Krásna. Nie pekná. Krásna je. Žena, ako má
byť.“
„A rozum má?“
„Na rozdávanie.“
„Oči má aké?“
„Tie najkrajšie,“ jeho hlas začínal prechádzať do
šepotu.
„A pery?“
„Zmyselné,“ približoval sa.
„A chutí ako?“
„Poviem ti za pár sekúnd,“ prisal sa na mňa a nedal mi absolútnu šancu na vzdor. A ja som vzdorovať ani nechcela. Tak dlho som bola bez chlapa,
bez objatí, bozkov a túžby, že som sa dala priamo
na gauči zmyselne pomilovať od najlepšieho kamaráta.
Michal mal krásne telo. Vyšportované, bez jediného chĺpka, so širokými ramenami. Presne tak
som si ho predstavovala po večeroch.
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KULTÚRA/INFORMÁCIE
VÝSTAVKA RUČNÝCH PRÁC

Výstavka je inštalovaná na Ulici Pod vŕšky
č. 2 (IBV). Prístupná je po celý deň. Prípadné informácie získate na tel. čísle: 0907 436 988.

Hľadám domov
LEMON

Lemon je 3-mesačný
psík plný energie. Je ako
každé zdravé šteniatko. Všetko objavuje, je
zvedavý a aktívny. Bude
stredného vzrastu, max. do 20 kg. Bude odčervený, očkovaný a čipovaný. Adopcia podlieha
kastrácii.
IZZI

Päť jazykov lásky
Vo štvrtok 18. apríla o 15.00 hod. zažijeme
v Mestskej obývačke štipku lásky. Prednášku
na tému 5 jazykov lásky povedie Michaela Pribilincová, ktorá sa bude venovať téme lásky,
nevyhnutnej k dlhotrvajúcemu harmonickému
vzťahu. Prednáška je venovaná každej vekovej
kategórii a môžete si ju vypočuť v príjemnom
prostredí mestskej obývačky pri káve a čaji.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Tanečná škola Wanted – výučba tancov rôznych štýlov pre deti a mládež. Utorok a piatok pokročilí: 16.30 – 18.00 hod., piatok začiatočníci: 15.00
– 15.30 hod. Možnosť zápisu každý deň v POS. Viac
informácií na tel. čísle: 0908 962 514.
•Klub paličkovanej čipky
– dňa 9. apríla o 14.00 hod. v POS.
•Amfo – regionálna súťaž a výstava amatérskej
fotografie. Vernisáž sa uskutoční 12. apríla od 18.00
hod. v POS. Výstava bude sprístupnená od 12. apríla do 3. mája v POS v pondelok až piatok v čase
od 8.00 do 16.00 hod.
•Maľba na hodváb
– dňa 13. apríla o 15.30 hod. v POS.
•Rozprávkové javisko – krajská prehliadka
dramatickej tvorivosti detí a dospelých (v rámci
91. ročníka súťaží slovenských divadelných súborov – Scénická žatva 2013). V dňoch 18. a 19. apríla
od 9.00 hod. v MsKC Žiar nad Hronom.
•Tradície Rómov – maľované srdiečko.
Dňa 18. apríla o 10.00 hod. v POS.
•Červené jabĺčko – regionálna súťažná prehliadka detí v speve ľudových piesní. Dňa 26. apríla
o 10.00 hod. v POS.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Multimediálny program vo Hviezdnej sále s využitím možností planetária vás oboznámi s vývojom
vesmíru. Poskytne vám tiež pohľad na našu nočnú
oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých úkazov ako sú meteory či
zatmenia.
Po skončení programu je pre vás za priaznivých

poveternostných podmienok pripravené pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou.
Dňa 12. apríla o 20.00 hod.
•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej
Multimediálny program s využitím možností planetária je určený pre celú rodinu. Vo svojej druhej
časti sa podrobnejšie venuje Mesiacu, jeho vzniku,
pohybom a reliéfu. Z bezprostrednej blízkosti zažijete aj jedno z najväčších dobrodružstiev ľudstva pristátie na jeho povrchu. Nechýba ani prehliadka
planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies
v nej. Záverečnú časť tvorí ešte malá prechádzka
najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy.
Za priaznivého počasia druhú časť večera vyplní
pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa
19. apríla o 20.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

9.4. 18.00 – 21.00 lek. BonusPharma, Ul. Dr. Jan.
10.4. 18.00 – 21.00 lek. Max 1, Ul. Sládkovičova 13
11.4. 18.00 – 21.00 lek. U čierneho koňa, Ul. Dr.
12.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3, Ul. SNP 100
13.4. 13.00 – 21.00 lek. Janského, Ul. Dr. Janského
14.4. 8.00 – 21.00 lek. Flora, Ul. Dr. Janského 478
15.4. 18.00 – 21.00 lek. Alpinia, Ul. Š. Moysesa 75
16.4. 18.00 – 21.00 lek. Nukleus, Ul. Sládkovičova
17.4. 18.00 – 21.00 lek. BonusPharma, Ul. Dr. Jan.
18.4. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris, Ul. SNP 94
19.4. 18.00 – 21.00 lek. Max 2, Ul. Sládkovičova 13
20.4. 13.00 – 21.00 lek. Max 1, Ul. Sládkovičova 13
21.4. 8.00 – 21.00 lek. Sunpharma, Ul. SNP 116
22.4. 18.00 – 21.00 lek. Max 3, Ul. SNP 100
23.4. 18.00 – 21.00 lek. Alpinia, Ul. Š. Moysesa 75
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

13.4. VK Stom, MUDr. Krnčoková, Ul. M. R. Štefánika 24, Lutila (672 20 71)
14.4. MUDr. Dušan Kováč, SNP 139, Žiar nad Hronom (671 67 91)
20.4. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica
(674 46 64)
21.4. MUDr. Jozef Straňák, Ul. Dr. Janského 4, Žiar
nad Hronom (672 27 19)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
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Izzi je maličká sučka, veľmi
drobná a krehká. Má asi 5 rokov
a asi 4 kg. Vhodná je len dovnútra.
Bude odčervená, očkovaná, čipovaná a kastrovaná.
DENKA

Denka je asi 6-ročná sučka
malého vzrastu. Vyzerá ako kríženec jazvečíka. Je milá a dobrá, nenáročná spoločníčka do
bytu či domu, vzhľadom k jej
srsti len dovnútra. Bude odčervená, čipovaná, očkovaná a kastrovaná.
FIBI

Fibi sa narodila v útulku v októbri 2011. Po adopcii sa jej majitelia vzdali a je znova v útulku. Je
veselá a aktívna, veľmi súrne potrebuje nájsť domov. Má návyky,
je znášanlivá so psíkmi, môže ísť aj k deťom.
PITT

Pitt je mladý psík,
ktorý sa našiel v meste.
Má krásne originálne
sfarbenie,
pripomínajúce pointra, veľkosťou je však po kolená. Je priateľský, má rád hladkanie a pozornosť. Bohužiaľ, kríva na prednú
nôžku, zle sa mu zrástla stará zlomenina.
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 609
772 ( prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).

Z pera čitateľa

Spolužiačka
Cestou od výťahu k východu z budovy sme stretli mladú ženu, pracujúcu na tom istom poschodí ako my. Pozdravili sme sa jej, ona však prešla
popri nás bez toho, aby odpovedala na pozdrav.
Kolega sucho poznamenal: „Spolužiačka.“ To ma
prekvapilo: „Vy ste chodili spolu do školy?“ „Nie,“
odpovedal a dodal: „Spolužiačkou volám ženu,
ktorá navštevovala triedu, kde ich nenaučili odpovedať na pozdrav.“
Teodor Komenda
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám autosedačku v zachovalom stave. Foto pošlem mailom. Cena: 20 €.
14/7
T: 0907 772 158

www.geodesy-service.sk

•Predám pamätnú razbu pápeža Benedikta XVI. (mincu 70 mm). Cena: 12 €.
Predám i iné mince. T: 0902 828 424
18/7
•Predám zbierku 1985 – 2005 hudobné a filmové časopisy, CD, DVD, kalendáre,
knihy, MP3, plagáty, stránky, obrázky, DVD porno, film, koncerty a i.
19/7
T: 0902 828 424
•Predám CD 60´s, 70´s, 80´s + výbery. Od Beatles po Zeppelin, DVD clipy, koncerty, heavy + rock. T: 0902 828 424
20/7
•Predám 500 ks plagátov od 1985 – 2010. Chlapčenské skupiny, BackStreet
Boys, Boyzone, N´Sync, East 17, Bobo, W.A., M. Mark, Blue, Spices Girls, Kelly Family, NKOTB, T.T.T., Cita, Take That, Hanson, Gil... T: 0902 828 424
21/7

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

•Predám filmové časopisy. FilmMag, DVD & Video, Total Film 2000, FilmMag
Special, Block Baster 12/05, Premiere 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 + zbierku hercov 1985 – 2003 (stránky, dvojstránky). Cena: 10 €. DVD – horory, porno.
T: 0902 828 424
22/7

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

•Predám hudobné časopisy. Spark 1999 – 2004, Rock Shock 2003 – 2004,
Sanctury Express 5/05, S-Music 2006, Fanzine 06-08, Summer Rocks 2003, Maxim
05, Stereo & Video 05, Spike 03, Report Music & Style 06-07, Rock Hard, Melodic Rock Fanzine 06-08, Hard Rocker 08-09, Mystic Art 05, Rock Planet 07, Foto:
Freedom Call + Primal Fear + hercov. Zbierku spevákov 1985 – 2005. Cena: 15 €.
T: 0902 828 424
23/7
•Predám knihy: Sever a Juh – 7 dielov, Queen – Nový obrazový dokument, Kniha rockových hviezd, Blue, Madonna – od Edenhofera, D. Hoffmann, S.O. Connor,
Elvis – od Tilgnera, Prince – prvá ilustrovaná biografia, P. Swayze – od Schulza, M.
Jagger –jeho vlastnými slovami, K. Costner – Tear out photo book 20., Indiana
Jones a chrám skazy. Kalendáre 62 x 32 (D. Bowie, Clif Richard, G. Michael, N´Sync).
V službách kráľa 2. a 4. diel, 3 x G. F. Unger č. 1014, 3 x Vampyra č. 9201.
T: 0902 828 424
25/7
•Predám VHS: Doors, Genesis, Beatles, black Sabbath, D. Straits a iné. Cena: 3 €/
kus. Kalendáre 62 x 42: N´Sync, C. Richard, G. Michael, D. Bowie (každý obsahuje
12 plagátov). Cena: 3 €/kus. T: 0902 828 424
27/7
•Predám kuchynský robot Ambassador Profiline – svetová značka. Robot je
s 3 nadstavcami: na miešanie koktailov, odšťavovače všetkého ovocia a na sekanie všetkého, aj mäsa a nechýba hnetač cesta. Všetko v jednej škatuli, ešte ani
jedenkrát nepoužité. Cena: 600 €, pri rýchlom jednaní zľava na 500 €.
T: 045/673 24 32
28/7
•Predám mäsiarovi hliníkovú lodnu. Cena: 20 €. T: 045/673 24 32

29/7

•Predám 50 l mrazničku, 2-poličková, 3 hviezdičková. Zn. Calex. Cena: 15 € +
dohoda. T: 0911 447 283
35/7
•Predám tlačiareň Canon Pixma MG6150. Inteligentný dotykový systém
so svetlom navádzanou obsluhou, 6 samostatných atramentov vrátane sivej, 9600
dpi 1pl; 10 x 15 cm foto do 20 s Full HD Movie Print. Rýchlosť podľa štandardu ISO
ESAT 12,5/9,3 sn./min., čiernobielo/farebne. Ethernet a Wi-Fi. Automatická duplexná tlač, priama potlač diskov. Skener s rozlíšením 4800 dpi. ChromaLife100+.
Cena: 100 €. T: 0948 034 188
38/7

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám slnečný stavebný pozemok v tichej lokalite v Trnavej Hore s rozlohou
2/7
1473 m2 (m2 len za 5 €). T: 0911 072 072
•Predám alebo prenajmem veľký 1-izbový byt v blízkosti centra. Byt má loggiu
a pivnicu. Cena dohodou. T: 0908 253 460
3/7
•Predám záhradu s pekne rekonštruovanou chatkou v záhradkárskej oblasti
Lutilský potok 2. Cena dohodou. T: 0917 718 926
5/7
•Predám chalupu s veľkou záhradou nad Hronskou Dúbravou v časti Horná
Dúbrava. Cena dohodou. T: 0907 841 521
6/7
•Predám 1-izbový tehlový byt v centre mesta. Cena dohodou. Bližšie info telefonicky alebo osobne. T: 0902 726 338
7/7
•Predám rodinný dom v Dolnej Trnávke. Cena: 79 000 €. T: 0905 487 740

9/7

•Predám 3 izbový byt v OV na Etape – Čínsky múr. 2. poschodie z 3, bez výťahu. Byt je prerobený, plastové okná, podlahy, stierky, jadro, bezpečnostné dvere,
optický kábel na internet, presklená loggia. K bytu patrí pivnica na prízemí domu.
V byte ostane aj časť zariadenia (spálňa, chladnička s mrazničkou, automatická
pračka, nová sedacia súprava, vstavaná skriňa na chodbe). Treba vidieť, cena dohodou. Priestor pre realizáciu vlastnej predstavy bývania. Len pre vážnych záujemcov. Dobrá štvrť, slušný vchod, príjemné bývanie. T: 0908 214 471
37/7
•Predám čiastočne zrekonštruovaný byt (62 m2) v centre mesta. Aj s veľkou pivnicou. Viac info telefonicky: 0915 333 069, alebo e-mailom: terezia@jk-combi.sk
39/7
•Predám rodinný dom v ZH - Šášovské Podhradie - Píla. Cena dohodou.
T: 0903 178 838, 0907 806 779
40/7

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Hľadám v Žiari nad Hronom 1 alebo 2-izbový zariadený byt do podnájmu. Dl8/7
hodobo. Cena do 300 €. T: 0904 526 266, e-mail: peter.fizik98@gmail.com
•Dám do prenájmu 2-izbový prerobený a zariadený byt v Žiari nad Hronom,
Hviezdoslavova ul., voľný ihneď. Cena: 320 €. T: 0915 570 221
11/7
•Prenajmem izbu v 2-izbovom byte. Cena: 125 €, vrátane energií. Nástup:
1.4.2013. T: 00420 737 060 658
12/7
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt na Ul. Komenského. Byt je čiastočne zariadený. Voľný ihneď. T: 0918 493 913
15/7
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt na Ul. Tajovského. Cena dohodou. T: 0905 389 134
16/7

AUTO MOTO
•Predám Renault Megane, bordová farba, r. v. 1996, 1,4 benzín, najazdených
4/7
230.000 km. Cena: dohodou – lacno. T: 0915 847 066
•Kto ponúkne rôzne ND na Citroën Berlingo, r. v. 2001, 5-dverová verzia (chladič, motorček zadného stierača). T: 0905 797 377
30/7
•Predám pneu na plechových diskoch, málo jazdené, zn. Matador Prima, rozmer 185/60, R14, 82 T, MP 14, Tubeless, 6J x 14 H2, ET 38, 4-dierové, 12 – 2 ks. Cena:

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena
10.600 EUR (pôvodná cena: 15.500 EUR), výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom s dvomi
loggiami, sídlisko Etapa, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 26.500 EUR, výmera: 34 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, v pôvodnom stave. Nová cena: 20.500 EUR,
(pôvodná cena 21.500 EUR), výmera: 43 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 26.990 EUR,
výmera: 43 m2
•2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
36.500 EUR, výmera: 49 m2
•2-izbový tehlový byt s dvomi loggiami v Dolnej Ždani,
kompletná rekonštrukcia. Nová cena: 21.900 (pôvodná
cena 27.500 EUR), výmera 53 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
ulica Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave. Cena:
27.000 EUR, výmera 55 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 21.600
EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. SNP (širšie centrum mesta), v pôvodnom stave. Nová
cena: 31.000 EUR, (pôvodná cena 34.000 EUR), výmera:
58 m2 + pivnice 12 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 29.900 EUR, výmera: 61
m2
•2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, v pôvodnom - zachovalom stave.
Cena: 29.900 EUR, výmera: 62 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, v pôvodnom stave. Cena: 34.500 EUR, výmera:
68 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena:
32.660 EUR, (pôvodná cena 35.000 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
39.000 EUR, výmera: 69 m2
3-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom,
širšie centrum mesta, v pôvodnom stave. Cena: 32.000
EUR, výmera: 74 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
centrum mesta, kompletne zrekonštruovaný. Cena:

56.000 EUR, výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 44.900
EUR, výmera: 78 m2
•3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom, Ul.
Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane
zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná cena
103.000 EUR), výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
62.000 EUR, výmera: 83 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.000 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR),
výmera pozemku: 823 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena:
17.500 EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha: 156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
•RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 92.999 EUR, (pôvodná cena
97.000 EUR),zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku:
837 m2
•RD v Kremnici, v pôvodnom stave. Nová cena: 68.000
EUR, (pôvodná cena 72.490 EUR), zastavaná: 95 m2,
výmera pozemku: 763 m2
•RD v Hornej Vsi, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 68.000 EUR (pôvodná cena 78.500 EUR), úžitková:
120 m2, výmera pozemku: 923 m2
POZEMKY:
•4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/
m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
•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
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený
na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR,
výmera: 784 m2
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 27.000 EUR,
výmera: 605 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 254.5000 EUR, výmera:
5.090 m2

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
10 €/ks + dohoda. ZH. T: 0911 447 283

31/7

•Predám pneu zn. Michelin Energy Tubeless, rozm. 155/70, R13, 75 T, XT 1, Radial XSE – 1 ks (Renault Clio). Cena: 6 € + dohoda. T: 0911 447 283
32/7
•Predám rôzne ND na Ford Escort 1,8, r. v. 1998. Zadné svetlo, osvetlenie zadnej
ŠPZ, zadný spojler a pod. Nutné vidieť. Cena dohodou. T: 0911 447 283
33/7
•Predám znak na čelnú, resp. zadnú kapotu zn. Favorit, Ford, Felícia – po 1 ks
z každého druhu. Cena: 6 €/ks + dohoda. T. 0911 447 283
34/7

SLUŽBY
•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí, rada pomôžem aj pri domácich prácach

noviny.ziar.sk

1/7
(žehlenie, upratovanie...). ZH. T: 0919 397 682
•Hľadám spoľahlivú opatrovateľku k staršej panej na poobedňajšie hodiny, od
16.00 do 19.00 hod. v „starom“ Žiari. T: 0902 526 735
10/7
•Hľadám pani na výpomoc v domácnosti - upratovanie. T: 0904 593 322 13/7
•Cvičenia jogy – joga v dennom živote, Záhradná 16 (IBV), Žiar nad Hronom
Od pondelka do štvrtku v popoludňajších hodinách.
17/7
•Prehrám z VHS na DVD. 1 VHS za 5 €. T: 0944 164 027

26/7

•Postrážim vášho seniora alebo iného člena rodiny počas vašej neprítomnosti. Mám vzdelanie, prax a skúsenosti, empatiu. T: 0908 214 471 – kedykoľvek.
36/7
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Ruská reštaurácia Babushka
Ruská kuchyňa je veľmi rozmanitá. Ruská
reštaurácia Babushka vám ponúka tradičné jedlá
ako bliny so smotanou a kaviárom, pečené lievance z kysnutého cesta, podávané so smotanou
a kaviárom, boršč – kapustová polievka z červenej repy, koreňovej zeleniny, s kúskami hovädzieho a bravčového pleca, podávané s kyslou
smotanou, šašlík so zeleninovým šalátom –
pečené kúsky z bravčového pleca, zemiakov,
cibule a slaniny so zeleninovým šalátom, stroganov s haluškami – dusené rezance hovädzej
sviečkovice, zvýraznené smotanou a rajčiakovým
pretlakom, podávané s prílohovými haluškami,
grilované filety zo pstruha, s bylinkami a cesnakom so zemiakovým pyré. V ponuke nápojov
nebude chýbať typický čierny čaj či ruská vodka
Stolichnaya.
Thajsko
Thajská kuchyňa je charakteristická predovšetkým spojením ostro-kyslých a ostro-sladkých
chutí. V snahe priblížiť vám niektoré z ich tradičných jedál vás pozývame na Tom Yam Kung –
ostro-kyslý vývar z kuracích pŕs a judášovho ucha,
Phad Gra Pao Kai – kuracie čili soté s ustricovou
omáčkou, kokosovým mliekom a kari ryžou,
Phad Woon Sen – varené pikantné ryžové rezance s kúskami morčacích pŕs, kreviet a brokolice,
Kluay Thod – vyprážaný ananás s medovo-škoricovou omáčkou, sypaný zelený čaj, Singa beer –
pravé thajské pivo.
Marocká reštaurácia Casablanca
Maroko je jeho súčasťou a taktiež krajinou
orientu, hudby,
rôznych vôní a dobrého jedla.
Ponúkame: pečené baranie stehno na koreňovej
zelenine, krémovú polievku z červenej šošovice
a cíceru, pečené slimáky v cesnakovo-bylinkovom masle, marocké národné jedlo Tajine ala
kuracie stehno s nakladanými citrónmi a olivami, kuskus s bielym tofu syrom a slnečnicovými
semiačkami. Po výdatnom jedle ponúkneme
tradičný osviežujúci, marocký mätový čaj.
Škótsko Flower of Scotland
Škótska kuchyňa má výrazné, vlastné rysy, ale aj
veľa spoločného taktiež s britskou kuchyňou. Po-
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Už po jedenásty krát vás pozývame na Gastrofestival. Je to festival chutí a medzinárodných
kuchýň usporiadaný v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom. Uskutoční sa v priebehu troch dní od 23. do 25. apríla. Tešiť sa môžete na osem reštaurácií:
na Slovenskú v novom šate, tradičnú ruskú, temperamentnú brazílsku, drsne krásnu škótsku,
exotickú thajskú, úžasnú marockú, na romantickú plavbu po mori a sladkú kaviareň.
Brazílska reštaurácia Porristas
Brazílska kuchyňa je bohatá najmä na zeleninu,
strukoviny, mäso a ovocie a my sme pre vás pripravili: krémovú avokádovú polievku s krutónmi,
lososa s mangovou omáčkou s odporúčanou prílohou opekanými zemiakmi s rozmarínom, grilovaný hovädzí steak s odporúčanou prílohou grilovanou zeleninou, grilované ovocie s mätovým
dípom a špecialita reštaurácie Feijoada, Arroz
Con Qasantes – zmes bravčového mäsa, klobásy
a čiernej fazuľky s dusenou hráškovou ryžou len
za 2, 50 €. Ponúkame aj exotické miešané nápoje.
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núkame vám: pečené plátky jelenieho stehna
plnené slaninou na sladkej brusnicovej omáčke,
pečený hovädzí steak z roštenky obalený v čiernom korení na omáčke zo zeleného korenia, pečený filet z lososa obalený pancettou s čerstvými
cherry paradajkami, jarnou cibuľkou a hrachovými strukmi, krémová paradajková polievka
s čerstvou bazalkou a cesnakovými krutónami,
pečený kozí syr položený na lístkovom ceste a
rukole na cibuľovej omáčke. Viac o nás nájdete
aj na našej internetovej stránke:hƩp://skotskarestauraciaflowerofscotland.blogspot.sk
Výletná loď Elia
Ponúkame chutné a kvalitne pripravené
jedlá s čerstvých surovín: kokteil z restovaných
morských plodov na cesnaku a bielom víne
s hriankami, citrónovú kuraciu polievku s vložkou kuracieho mäsa, koreňovej zeleniny a varených rezancov, grilované bravčové medailóniky na bazalkovej omáčke s varenými širokými
rezancami, gratinované plátky z morskej tresky
na rozmaríne so zemiakovým pyré, grilovaný
hermelín na hrianke s brusnicami. Ako špecialitu
ponúkame Anglický biftek na grilovanej zelenine, s horčicovou omáčkou a pečeným zemiakom
v šupke. Nesmú chýbať kvalitné vína, šumivé
víno polosladké Hubert Club a preslávené svetové miešané nápoje. Viac informácií nájdete
na www.ny0704.wix.com/elia.
Kaviareň El Cafetalero
Pochutnať si budete môcť nielen na kávach,
ale aj na našich starostlivo vyberaných dezertoch. Z dezertov vám ponúkame: osviežujúci
cheesecake z lesného ovocia, lahodný cheesecake s príchuťou citróna, zapečené škoricové
jablká v mede na lístkovom ceste s karamelom,
špecialita našej kuchyne, flambované banány
s chilli a vanilkovou zmrzlinou. V kávach sme stavili na obľúbenú klasiku: Espresso, Coffee Latte,
delikátna viedenská káva, Cappuccino, špeciálna
káva našej kaviarne, Coffee El Cafetalero.
Slovenská kuchyňa Moderná vareška
Slovenská reštaurácia je zameraná na tradičné
slovenské jedlá, ktoré budú podávané modernou formou - slow food, pripravené z čerstvých
surovín: bryndzová polievka – Demikát, dusené
králičie mäso na šípkovej omáčke so zemiakovou knedľou, pečené kačacie prsia na mede
a hruškách so zemiakovou lokšou plnenou dusenou červenou kapustou, dusené mäso z diviaka
na pivovej omáčke so zemiakovými haluškami, granatiersky pochod s údenou parenicou.
V našej kuchyni nesmie chýbať okrem dobrého
jedla aj typický slovenský destilát Spišská borovička či tradičné slovenské pivo Steiger. Ako
pozornosť našej reštaurácie ponúkame zákazníkom v prípade presiahnutia účtu nad 30 € syrový
tanier pozostávajúci z údených syrov.
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Blahoželanie
Svoje 9. narodeniny
oslávila 1. apríla
Natálka Jankovová
zo Žiaru nad Hronom.
Nech ti po celý život
slniečko svieti,
nech sa ti splnia všetky
želania.
Nech strážny anjel
je vždy po tvojom boku,
nech na tvojej tvári
úsmev ti stále žiari,
ži v zdraví, šťastí, láske a radosti.
Všetko najlepšie do ďalšieho života prajú rodičia,
starí rodičia Jankovoví, krstný Palči s Lenkou,
Klárika a Robko.

Blahoželanie
ˇ sobáša
k výrociu
Len tí, čo ľúbia
celým srdcom,
si uchovajú dostatok
lásky a porozumenia.
Dňa 30. marca oslávili krásne 50. výročie
sobáša
Ladislav Nemček a Mária Nemčeková.
Všetko najlepšie i do ďalších rokov zo srdca
prajú deti s rodinami. Ľúbime vás.
SPOMIENKAtĺk
Tá rana v srdci bolí
a nikdy sa nezahojí...
Aj keď nie si medzi nami,
v srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 28. marca uplynulo
9 rokov, čo nás navždy opustila
dcéra, sestra, teta a švagriná
Jarka Sitorová.
S láskou a úctou spomína matka, sestra Mária
s manželom a neter Janka s rodinou.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
SPOMIENKAĺk
Odišiel si náhle,
bez rozlúčky s nami,
no spomienky v našich srdciach
zostávajú stále medzi nami.
Dňa 30. marca sme si pripomenuli 1. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
Peter Vajner.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAĺk
Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 3. apríla uplynul rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef Masarovič.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Spomínajú manželka, synovia a ostatná rodina.
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Vynášanie Moreny

Lámete si hlavu nad nadpisom? Ani len netušíte,
čo sa skrýva za týmito tajomnými slovami? Netrápte sa. Aj my sme prvýkrát reagovali podobne. No
väčšina z nás to už vie prečítať. Pýtate sa, ako je to
možné? Jednoducho. Vieme to hlavne preto, lebo
sme sa zúčastnili skráteného kurzu písania hlaholikou. Všetko má na svedomí pedagogička, Valéria
Fridrichová, naša skvelá dejepisárka. Keďže tento rok sa nesie v znamení 1150. výročia príchodu
Konštantína a Metoda na naše územie, pripravila
pre nás toto milé prekvapenie. V piatok 15. marca
k nám, na „Jednotku“, zavítal Peter Imriš a previedol nás kurzom hlaholiky. Samozrejme, na začiat-

ku sme sa oboznámili s dejinami Veľkej Moravy
a s pobytom vierozvestcov na jej území. Niečo sme
vedeli, ale niečo bolo pre nás aj nové. No a potom
sme už začali písať. Na prvý pohľad to vyzeralo veľmi zložito. Aby sa nám písmenká lepšie pamätali,
pomohli sme si rôznymi prirovnaniami. Ku koncu si
už každý vedel napísať svoje meno bez toho, aby
sa pozeral do ťahákov. Dozvedeli sme sa, že deviatakov zaujala myšlienka natoľko, že si začali písať
takto poznámky, aby ich nikto iný nevedel prečítať.
Celkom zaujímavé. Boli to veľmi zaujímavo strávené dve hodiny. Touto cestou by sme chceli poďakovať pánovi lektorovi za jeho prednášku, veď vďaka
nemu sme sa naučili písať .
Žiaci 5. ročníka

Svetový deň vody v cirkevnej škole

Svetový deň vody vyhlasuje každoročne Organizácia Spojených národov. So žiakmi špeciálnej triedy v Základnej škole s materskou školou Š. Moysesa sme si ho pripomenuli v piatok
22. marca.
Najskôr sme si spoločne zopakovali, čo všetko
vieme o vode. Je základnou podmienkou života všetkých organizmov, spomenuli sme si aj na
skupenstvá vody – kvapalné, plynné, pevné. Vyu-

žili sme pritom vedomosti z prírodopisu aj fyziky.
Potom sme si pozreli prezentáciu, v ktorej sme sa
dozvedeli aj o pozitívnych účinkoch vody na organizmus. Žiaci pokračovali blokom výtvarnej výchovy. Pri práci im pomohli najmä vodové farby, ktorými sa snažili čo najvernejšie zachytiť vodu a vlny
na nej. Potom poskladali z papiera farebnú lodičku
a nalepili ju do mora. Na záver sme učivo prepojili
aj s hudobnou výchovou a spoločne sme hľadali
známe piesne, v ktorých sa spomína téma vody.
Žiaci dostali aj domácu úlohu, v ktorej sa zahrali na
malého prieskumníka a zisťovali doma, koľkokrát
za deň umývajú riad, perú, koľko litrov vody priemerne spotrebujú za deň. Zároveň mali porozmýšľať a napísať kde a ako sa dá voda ušetriť.
Tento deň sa nám veľmi páčil, bol pre nás všetkých obohatením. Zároveň sme sa príjemne zabavili a naučili sa aj niečo nové.
Mgr. Eva Jóbová, triedna učiteľka

Morena, Morena, kde si prebývala... táto pieseň sa ozývala škôlkou v stredu 27. marca.
Tento rok je zima dlhá a počasie nám nepraje.
Preto sme sa s deťmi rozhodli, že Morenu vynesieme a zo zimou sa rozlúčime symbolicky v triede,
do Hrona ju pôjdu zahodiť len učiteľky. Rozlúčili
sme sa s ňou piesňou o Morene a medzi textom
piesne sme opakovali: zimu vyženieme, teplo prinesieme. Máme dary, máme dary i smrtku sme
pochovali. Hali bali, hali bali, ešte sme netancovali.
Teplo a Jarnú vílu sme privolávali detskými hrami, povedačkami a riekankami: Slnce, slnce, poď
na naše líčko, dáme ti vajíčko, otvoríme vráta, dáme
ti kus zlata....
Sviatky jari
Tento deň si tiež pre nás deti z Lienkovej triedy
pripravili predstavenie o jarných zvykoch: Veľká
noc na dedine. Chlapci chodili z domu do domu
polievať dievčence, aby boli celý rok zdravé a pekné. Nechýbali im korbáčiky a krčiažky s vodou.
Dievčatá im za odmenu priviazali stužky na korbáče a odmenili ich farebnými kraslicami. Voda sa
ušla všetkým dievčatám v škôlke. Šírenie ľudových
zvykov a tradícií o Veľkej noci sme zakončili ľudovou veselicou.
MŠ – elokonané triedy na Ul. A. Kmeťa č. 17

Medovníčky priamo z Úliku

Úspechy „Dvojky“ v prírodovedných súťažiach
Aj keď sme základná škola s prívlastkom jazyková, zároveň ostávame verní tradíciám našich
bývalých matematických tried, a preto sa venujeme aj žiakom, ktorí prejavujú talent v oblasti
prírodovedných predmetov.
Po školských kolách chemickej, fyzikálnej a matematickej olympiády boli žiaci pod vedením našich
výborných pedagógov pripravovaní na postup
do obvodných kôl. V chemickej olympiáde, ktorá je
zložená z teoretickej a praktickej časti, boli úspešní
deviataci Lukáš Číž a Branislav Belko, ktorí v obvodnom kole vybojovali 1. a 2. miesto. V teoretickej
časti museli siahnuť okrem vedomostí získaných
na hodinách chémie aj po informáciách z internetu a odborných kníh. Praktické zručnosti získavali
najmä v našom školskom chemickom laboratóriu.
Najúspešnejším riešiteľom obvodného kola fyzikálnej olympiády sa v tomto školskom roku stal už
spomínaný Branislav Belko, ktorý obsadil 1. miesto.

Žiaci Lukáš Číž a Branislav Belko budú našu školu
reprezentovať aj v krajských kolách chemickej a fyzikálnej olympiády.
Obvodného kola matematickej olympiády sa v januári zúčastnili žiaci piateho a deviateho ročníka.
Najúspešnejšími boli žiaci 5. A triedy Timotej Kopča na 2. mieste, Jakub Kliment na 3. mieste a Matej
Kliment na 5. mieste. Ďalšie skvelé miesta obsadili
žiaci v obvodnom kole Pytagoriády. Hrdí sme predovšetkým na Adama Lehotského zo 4. A triedy
a Filipa Tesáka zo 7. B triedy, ktorí zvíťazili vo svojej kategórii. Výborné 2. miesto získal Urban Patay
zo 7. B triedy.
Archimediáda je obdobou fyzikálnej olympiády
a už tradične obľúbenou medzi siedmakmi, pretože je plná praktických úloh, v ktorých najlepšie
obstáli Igor Bajtoš a Adam Matuška zo 7. B triedy.
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

Návšteva poetky
V jedno marcové dopoludnie zavítala na „Dvojku“
poézia. Viera Fridrichová nám odhalila vo svojej
zbierke Konečne prvé slovenské básne svoje vnútro. Cez krátke lyrické vyznania k rodine, prírode

i rodnému kraju nám dovolila nazrieť do svojho
srdca. Ľudský prednes svojich básní dopĺňala hrou
na drumbľu, spomienkami a zážitkami zo života.
Mgr. Iveta Kösegiová
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Aj keď pani Jar ešte stále tuho bojuje s nadvládou pani Zimy, v Úliku na Základnej škole
na Ul. M. R. Štefánika boli prípravy na Veľkú noc
v plnom prúde. Zima – nezima, Motýliky, Margarétky a Zvončeky sa rozhodli privítať sviatky
jari voňavým a chutným spôsobom. S pomocou
vychovávateliek a tetou Kamilkou z Centra voľného času zamiesili, vyvaľkali, formičkami povykrajovali, vajíčkom potreli, v piecke upiekli a
nakoniec cukrovo-bielkovou polevou vyzdobili
veľkonočné medovníčky. Všetky tie kraslice, zajkovia, kuriatka či kvietky rozvoňali celý Úlik tak
neodolateľne, že deti nakoniec svoje chutné
dielka aj zjedli.
Úlik z „Dvojky“
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Na Veľkonočnej cene Žiaru dominovali domáci
MŠK – Mestský športovo-strelecký klub
Žiar nad Hronom zorganizoval v spolupráci
s mestom Žiar nad Hronom počas poslednej
marcovej soboty v telocvični ZŠ na Jilemnického ulici streleckú súťaž zo vzduchových zbraní pod názvom Veľkonočná cena mesta Žiar
nad Hronom.
Otvorenia sa zúčastnil i poslanec MsZ, a súčasne
konateľ MŠK Žiar nad Hronom, Jozef Tomčáni a
na celej súťaži bol ako hosť prítomný viceprezident
Slovenského streleckého zväzu, Ján Kulich.
V štyroch disciplínach, bez rozdielu kategórií, súťažilo 27 strelcov z deviatich organizácií. Najviac,
a to až 13, bolo z usporiadajúceho M-ŠSK, ktorého
reprezentanti dosiahli aj najväčšie úspechy.
V disciplíne vzduchová pištoľ 60 rán patrili prvé

štyri miesta členom M-ŠSK Žiar nad Hronom.
S 538 kruhmi zvíťazil Rastislav Grúber pred Vladimírom Balážom, ktorý mal 528 kruhov. Tretí bol
s 522 kruhmi Ľuboš Perina, pričom pri rovnakom
výsledku o 4. mieste Mariána Grúbera rozhodla až
horšia posledná desaťranová položka. Ďalšie poradie členov M-ŠSK Žiar: 8. Martin Hogh, 9. Aurélius
Rozina, 11. Michal Baláž, 12. Ondrej Lipták, 13. Ján
Šuriansky.
V disciplíne vzduchová pištoľ 40 rán s 366 kruhmi zvíťazil Rastislav Burian (Urpín Banská Bystrica) pred Marekom Kostúrom (VŠC Dukla Banská
Bystrica) 363 a Róbertom Daňhelom (Príbelce)
s 354 kruhmi.
V disciplíne vzduchová puška 60 rán zvíťazil
s 563 kruhmi Róbert Láska pred Pavlom Okuliarom

(obaja M-ŠSK Žiar nad Hronom), ktorý nastrieľal
523 kruhov. V disciplíne vzduchová puška 40 rán
bolo poradie: 1. Ivan Bublák (Handlová) 376, 2. Milan Terem (ŠKP Bratislava) 371, 3. Monika Trebuľová
(Príbelce) 357 kruhov. Na 4. mieste skončila Bronislava Froncová (M-ŠSK Žiar) s 312 kruhmi.
Ocenením pre najúspešnejšie trojice v jednotlivých disciplínach boli športové poháre, ktoré im
odovzdal viceprezident SSZ J. Kulich. I keď, najmä
z dôvodu nepriaznivého počasia, bola účasť o niečo menšia ako bolo pôvodne z jednotlivých organizácií avizované, súťaž možno hodnotiť za úspešnú.
Bol to tiež ďalší krok pre možné usporiadanie jedného kola Prvej slovenskej ligy Žiari nad Hronom
na jeseň tohto roka.
Jozef Piecka

Juniorky na záver v dobrej forme
VOLEJBAL – JUNIORKY

Po slabšej prvej časti zastihol záver I. ligy junioriek
žiarske volejbalistky v dobrej forme, keď v posledných dvojzápasoch pravidelne bodovali.
Dohrávka 15. kola: VK MŠK Žiar nad Hronom –
MVK Poltár 3:2 (16, 21, -17, -18, 12)/3:0 (22, 20, 13)
18. kolo: VK Spišská
Nová Ves – VK MŠK Žiar
p

nad Hronom 1:3 (-17, 24, -18, -22)/3:0 (12, 20, 16)
Konečná tabuľka
1. L. Hrádok 32 23 3 0 6 81:30 75
2. S. N. Ves 32 19 3 2 8 73:43 65
3. Košice 32 18 1 5 8 69:50 61
4. Poltár 32 17 4 1 10 71:45 60

5. Hnúšťa 32 15 2
6. V. n. Top. 32 12 3
7. B. Bystrica 32 10 0
8. Žiar n. Hr. 32 5 5
9. Zvolen 32 2 2

5
2
4
3
1

10
15
18
19
27

66:57 54
55:60 44
44:69 34
44:79 28
20:90 11

Žiarčanky do oblastného semifinále
VOLEJBAL – KADETKY

Kadetky zdolali dvakrát Banskú Bystricu a potvrdili, že patria do play-off o titul.
Dohrávané 10. kolo: VK MŠK Žiar
nad Hronom – ŠVK Tatran Banská Bystrica 3:2
(23, -24, -14, 19, 7)/3:1 (21, 19, -18, 16)
Dohrávka 13. kola: VK MŠK Žiar
nad Hronom – ŠK CVČ Brusno 3:2 (23, 22, -21, -19,
12)/2:3 (22, -10, 23, -16, -14)

Prvé štyri družstvá tabuľky postupujú, spolu
so štyrmi najlepšími družstvami zo skupiny Sever,
do oblastného semifinále. V jeho I. skupine sa predstavia Hnúšťa„A“ (usporiadateľ turnaja), Čadca, Banská Bystrica a VA Žilina. V II. skupine budú o postup
do oblastného finále bojovať Liptovský Hrádok
(usporiadateľ turnaja), Poltár, UNIZA Žilina „A“ a Žiar
nad Hronom. Semifinálové turnaje sa uskutočnia
14. apríla. Dva najlepšie tímy z každej skupiny postúpia do oblastného finále, ktoré odohrajú 21. apríla.

Konečná tabuľka
1. Hnúšťa „A“ 28 24 2 0 2
2. Poltár 28 20 3 0 5
3. B. Bystrica 28 16 1 2 9
4. Žiar n. Hr. 28 13 2 5 8
5. Krupina 28 12 2 4 10
6. Brusno 28 10 3 2 13
7. Hnúšťa „B“ 28 4 0 0 24
8. Zvolen 28 0 0 0 28

79:13
70:24
58:36
57:48
53:48
48:53
12:72
1:84

76
66
52
48
44
38
12
0

Mladšie žiačky nestačili na Banskú Bystricu
VOLEJBAL – MLADŠIE ŽIAČKY

18. kolo:VK MŠK Žiar nad Hronom –VK Slovan Rimavská Sobota 0:3 (-21, -19, -11)/0:3 (-22, -12, -18)
Dohrávané 10. kolo: ŠVK Tatran Banská Bystrica
– VK MŠK Žiar nad Hronom 3:0 (20, 6, 19)/3:1 (10,
-25, 18, 13)
V prvom zápase začali hostky s nasadením, ale
po nevydarenej koncovke prvého setu v druhom
sete povolili, dali málo bodov a súper hladko zvíťazil. V treťom sete začali dievčatá znova bojovať, ale
koniec im opäť nevyšiel a celý zápas prehrali 3:0.
Druhý zápas začali Žiarčanky veľmi dobre, mali

chuť od začiatku bojovať, ale tiež súper. Po prvom
sete dievčatá zabrali, hrali veľmi pekne a dramatickú koncovku druhého setu ukončili víťazne 27:25.
V treťom sete mali dievčatá veľkú chuť po víťazstve,
hrali s obrovským nadšením a nasadením, no aj
keď hrali so súperom vyrovnane, nepodarilo sa im
ho ukončiť víťazne a následne Bystričanky zvíťazil i
vo štvrtom sete.
(vr)
Dohrávané 11. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom –
TJŠKVKKrupina“A“0:3(-14, -25, -18)/0:3(-23, -9, -23)
Úvod prvého stretnutia nezastihol domáce v dobrej

forme a prvý set prehrali hladko 14:25. Aj druhý set
sa spočiatku vyvíjal podobne, hostky vysoko viedli,
no za stavu 24:15 sa im prestalo dariť a domáce vyrovnali na 25:25. Koncovku však predsa len zvládli
Krupinčanky a set vyhrali 27:25. Tretí set si už hostky ustrážili, zvíťazili 25:18 a v celom stretnutí 3:0.
V druhom zápase sa domácim darilo odolávať skúsenejším hostkám v prvom a treťom sete, keď prehrali tesne 23:25. Druhý set bol jasnou záležitosťou
Krupiny, ktorá v ňom zvíťazila 25:9. Celkovo prehrali Žiarčanky druhé stretnutie 0:3.
(vr, tg)

Staršie žiačky do play-off z prvého miesta
VOLEJBAL – STARŠIE ŽIAČKY

12. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Lovinit
Lovinobaňa 3:0 (10, 12, 20)/3:0 (14, 15, 15)
Dievčatá podali v obidvoch zápasoch spoľahlivý
výkon a zaslúžene si pripísali 6 bodov.
(tg)
13. kolo: MVK Detva „B“ – VK MŠK Žiar
nad Hronom 0:3 (-16, -21, -19)/1:3 (23, -10, -17,
-16)
Na pôde nebezpečnej Detvy získali dievčatá dôležitých 6 bodov, keď si slabšiu chvíľu vybrali len

v prvom sete druhého zápasu, v ktorom viedli už
9:0, no nakoniec prehrali set 23:25. Do karát zahral
žiarskym starším žiačkam aj výsledok vzájomného
merania síl Banskej Bystrice „B“ a Rimavskej Soboty
(3:1 a 0:3). Ten v predstihu rozhodol, že do semifinále pôjdu Žiarčanky z prvého miesta. Tu ich bude
čakať druhý tím tabuľky severnej skupiny II. triedy
(pravdepodobne Čadca).
(tg)
Dohrávka 11. kola: TJ ŠK VK Krupina „B“ – VK
MŠK Žiar nad Hronom 0:3 (-18, -17, -10)/0:3 (-9,
-14, -19)

noviny.ziar.sk

14. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠVK Tatran Banská Bystrica „B“ 3:0 (21, 14, 12)/3:1 (17,
22, -20, 13)
1. Žiar n. Hr. 28 26 0 2 0 82:10 80
2. R. Sobota 28 21 2 0 5 72:25 67
3. B. Bystrica „B“ 28 17 2 0 9 60:34 55
4. Lovinobaňa 28 15 1 1 11 56:41 48
6. Detva „B“ 28 11 1 0 16 39:54 35
5. Krupina „B“ 28 10 0 2 16 37:56 32
7. Hnúšťa „B“ 28 6 0 1 21 22:68 19
8. Brusno „B“ 28 0 0 0 28 5:84 0
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Väčšina hráčov musí zapracovať na svojej kondícii
BASKETBAL - MLADŠÍ MINIBASKETBALISTI

BK MŠK Žiar nad Hronom (MM-B) – BK MŠK
Žiar nad Hronom (MM-A) 14:42 (3:6, 7:6, 0:8,
4:22)
Strelci: Golebiowski 12, Grochal 6, Greguš 6, Ihring 6, Babiak 2, Ďurica 2, Dekýš 2, Király 2, Kucej
2, Kret 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom (MM-B) – BK MŠK
Žiar nad Hronom (MM-A) 4:46 (0:6, 2:12, 0:11,
2:17)
Strelci: Golebiowski 13, Kucej 8, Ihring 6, Novák
6, Grochal 4, Greguš 2, Dekýš 2, Király 2, Kret 2, Babiak 1.

V odvete domáceho derby odohrali mladší
minibasketbalisti „A“ dva zápasy proti svojím
mladším kolegom družstvu MM „B“.
V prvej polovici prvého zápasu hrali proti sebe
úplne vyrovnané družstvá, o čom svedčí aj výsledok 10:12. Na radu muselo prísť pár slov zo strany
trénera, ktorý nepoznával svojich chlapcov. V tom
čase nebolo na palubovke družstvo bojujúce
o účasť na finálový turnaj MS, ale prípravka v ktorej hrajú chlapci trénujúci aj päť rokov. Množstvo
stratených lôpt v rozohrávke, žalostné zakončenie
spod koša, kedy sa našim o hlavu vyšším hráčom
podarilo skórovať na tretí až piaty pokus, alebo

vôbec. Nehovoriac o samostatných brejkoch na súperov kôš, kedy zahadzovali strely po dvojtaktoch.
Sklamanie bolo aj z prístupu niektorých hráčov k obrane a celkovej bojovnosti o každú loptu
na palubovke. Aj tieto dva zápasy nám ukázali, že
väčšina hráčov musí zapracovať na svojej kondícií,
lebo práve únava a, samozrejme, aj bojovnosť súpera sa odzrkadlili na celkovom hernom prejave
nášho „A“. Takéto výpadky sa nám nemusia vyplatiť, hlavne v zápase proti Prievidzi, ktorý odohráme
koncom apríla na domácej pôde. Do zápasov nastúpili všetci hráči, ktorí prišli na zápasy.
Juraj Horváth, tréner

Jasná prevaha nad Liptovským Mikulášom
BASKETBAL - STARŠÍ MINIBASKETBALISTI

MBK Liptovský Mikuláš – BK MŠK Žiar
nad Hronom 12:78 (4:21, 2:18, 4:19, 2:20)
Strelci: Horváth 21, Novák 14, Šonkol 10, Bača 8,
Olajec 7, Golebiowski 6, Ďurica 4, Krajčovič 2, Greguš 2, Mihál 2, Király 2.
MBK Liptovský Mikuláš – BK MŠK Žiar
nad Hronom 21:48 (5:14, 3:16, 7:6, 6:12)
Strelci: Horváth 12, Kucej 8, Krajčovič 6, Novák 4,
Bača 4, Golebiowski 4, Šonkol 2, Olajec 2, Kotlárik
2, Ďurica 2, Király 2.
V štvrtok 21. marca starší minibasketbalisti
vycestovali do Liptovského Mikuláša, kde odohrali v dohrávke dva súťažné zápasy.
Zvíťaziť v týchto zápasoch bola povinnosť, čo si
uvedomovali aj hráči od prvých sekúnd zápasu.
Dobrou a kolektívnou obranou donútili súpera
k chybám, ktoré bezprostredne dokázali využiť.
Žiarčanom vychádzal rýchli prechod do útoku,
s ktorého ľahko a úspešne bodovali. Aj v postupnom útoku, kedy hrali do postavenej obrany
súpera sa im darilo úspešne zakončovať, či už
po nacvičených signáloch, alebo hre jedna na jedna. Potešiteľný bol aj ukazovateľ úspešnosti streľby zo strednej vzdialenosti. Rýchlymi prihrávkami

na perimetri sa dostávali do streleckých pozícií
a nebránení, dokázali skórovať.
ŽIARČANIA SA BODOVO PRESADILI
NAJMÄ V ÚTOKU

BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica 68:22 (16:1, 21:7, 17:6, 14:8)
Strelci: Horváth 22, Bača 16, Krajčovič 6, Truben
6, Kucej 6, Olajec 6, Golebiowski 4, Novák 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠKP Banská Bystrica 48:21 (12:3, 8:9, 12:9, 16:0)
Strelci: Horváth 16, Bača 8, Novák 8, Krajčovič 6,
Olajec 6, Truben 4.
BK MŠK Žiar nad Hrono – IMC Slovakia Považská Bystrica 51:17 (12:8, 10:1, 18:1, 11:7)
Strelci: Horváth 16, Krajčovič 8, Olajec 6, Ďurica
6, Kotlárik 5, Golebiowski 4, Bača 2, Šonkol 2, Babiak 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia Považská Bystrica 62:16 (17:2, 30:0, 6:9, 9:5)
Strelci: Horváth 20, Krajčovič 9, Ďurica 8, Kotlárik
6, Olajec 4, Novák 4, Šonkol 4, Király 3, Mihál 2, Krét
2.
V dvoch dňoch za sebou privítali Žiarski starší

V prvom jarnom kole „Áčko“ proti Čadci víťazne
FUTBAL - STARŠÍ ŽIACI

FK Pohronie U15 „A“ – FK Čadca 1:0 (1:0)
Gól: Paller.
Zostava: Gunda, Hajdúch, Mašír, Blaho, Bugár,
Paller (60. Antošík), Orság – kapitán, Budinský
(25.Hlaváč) , Műller, Blahút, Nagy.
V prvom jarnom kole privítali družstvá starších žiakov hostí z Čadce.
Na zápas sme nastúpili koncentrovane a v úvode
sme si vypracovali územnú prevahu. Dobrým pohybom a presnou rozohrávkou sme sa dostávali
pred bránu hostí. V 15.minúte takto útok zakončil
Paller a peknou strelou otvoril skóre. V 25. minúte
sa zranil Budinský a museli sme striedať. Do konca
polčasu bola hra rozháraná, hostia hrozili hlavne
po štandardných situáciách, my sme si vypracovali
ešte jednu sľubnú šancu, Nagy ju však nepremenil.
V druhom polčase sa hostia snažili vyrovnať, získali
územnú prevahu, my sme však pozorne bránili a
sústredili sa na rýchle protiútoky. Takto po zaváhaní
stredného obrancu išiel od polovice ihriska sám na
brankára Nagy, ale svoju druhú šancu trestuhodne
zahodil. Takto sme o víťazstvo bojovali až do konca
a po záverečnom hvizde sme sa mohli radovať s pr-

vých jarných bodov.
FK Pohronie U14 „B“ – FK Čadca 0:6 (0:4)
Zostava: Valenta, Páločný, Bahna, Škriniar, Ginič,
Barboriak, Malatinec, Bodor, Brodziansky, Koštál,
Chovan. Striedali: Paler, Štefanovič, Heško.
Vstup do zápasu nám vôbec nevyšiel. Už v 10. min
sme prehrávali 0:3. Súper bol po všetkých stránkach
lepší. My sme nedokázali podržať loptu a dostať sa
bližšie k súperovej bráne. Naši chlapci hrali prvý
polčas odovzdane a bez nasadenia. Druhý polčas
bol z našej strany lepší. Chlapci zlepšili pohyb a držanie lopty, ale gól sa nám streliť nepodarilo. Treba
uznať, že súper bol herne lepší.
Zdroj: www.fkpohronie.sk
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mini basketbalisti v telocvični „Dvojky“ súperov z Banskej a Považskej Bystrice.
Tieto zápasy sa mali odohrať v zimných mesiacoch, ale pre chorobu hráčov boli odložené. V týchto zápasoch bol priestor vyskúšať a zdokonaliť
nacvičené obranné herné činnosti jednotlivca, ako
obrana a tlak na hráča s loptou aj bez lopty. Vychádzali aj obranné herné kombinácie, zdvojovanie súpera na jeho polovici, alebo tesne za poliacou
čiarou. Tu sa ukázalo, kto je na tom kondične dobre
a kto má ešte rezervy, nakoľko takáto obrana si vyžaduje okrem stopercentnej koncentrácie aj veľké
sebazaprenie a fyzické nasadenie.
V útoku sa chlapcom tiež darilo a dokázali sa bodovo presadiť. Tu sa musíme zamerať a neustále
vštepovať chlapcom, že basketbal sa hrá na body
a nie na pokusy. Výber v hodnej streleckej pozície,
celkový prehľad v útoku, sledovanie celej obrany
súpera, ako aj svojich spoluhráčov a v neposlednom rade sústredenie pri zakončení, bude gro
našich ďalších tréningov. Tri a viac pokusov na jeden kôš sa nám nemusí vyplatiť proti skúsenejším
súperom.
Juraj Horváth, tréner

U10 s vysokým víťazstvom
proti Bernolákovu
FUTBAL - PRÍPRAVKY U10

FK Pohronie – Bernolákovo 12:0 (5:0)
Góly: Rajčan (4), Boška (3), A. Kukučka (2), Tatár,
Pivarči, Sučák.
Zostava: Žember, Pivarči, Šuster, T. Kukučka, Tatár, Urgela, Rajčan, Sučák, R. Beňo, Krčmár, Skučka,
Hric, Boška, Foltán, A. Kukučka.
Napriek silnému vetru a zime nám počasie
dovolilo konečne odohrať prvý prípravný zápas
vonku. Naším súperom boli chlapci z Bernolákova.
Tí však našu prípravku vôbec nepreverili a
za 50 minút (hralo sa 2 x 25 min.) sa zdržali pred
našou bránou možno dve minúty a raz vystrelili
na bránu. Aj to z priameho kopu. Naopak, my
sme súpera doslova priklincovali pred ich bránu a
v zhustenom priestore sme sa dokázali aj strelecky presadiť. Ukázali sme niekoľko pekných
kombinačných akcií, ktoré boli zakončené gólom
do prázdnej brány. Vo všetkých činnostiach sme
súpera prevýšili a jednoznačne vysoko zvíťazili 12:0
po polčase 5:0. Všetci hráči si zaslúžia pochvalu.
Rastislav Urgela, tréner
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Veľkonočné plavecké preteky
PLAVCI

Starší plavci.
V sobotu 23. marca sa na žiarskej mestskej
Krytej plavárni konal už 12. ročník Veľkonočného plaveckého preteku, na ktorom sa zúčastnilo
celkom 128 plavcov z 10-tich plaveckých klubov.
V domácej vode svoj talent potvrdili Alex
Karkuš, Tereza Veselá, Hana Pittnerová, Viktória Máliková, Kristína Kminiaková a Maroš
Kartík. Spolu si vyplávali celkom 21 medailí.
Najčastejšie vyhlásený na stupne víťazov bol už
tradične Alex Karkuš, ktorý získal cenný kov v každej disciplíne. Dvakrát ocenený zlatou medailou
(50 motýlik, 50 voľ. spôsob), štyrikrát striebornou
(50 znak, 50 prsia, 100 znak, 100 voľ. spôsob) a jed-

nou bronzovou (100 prsia) si k svojim oceneniam
pripísal ďalších sedem medailí.
Nezaostávala ani Tereza Veselá, ktorá si zlato
zaslúžila v disciplíne 50 motýlik, trikrát striebro (100 voľ. spôsob, 50 znak, 50 voľ. spôsob)
a taktiež jeden bronz. V znakových disciplínach (50 Z, 100Z) sa presadila Kristína Kminiaková, v oboch získala bronzové medaily.
Z najmenších plavcov si zlatú medailu vyplával
Maroš Kartík a to v disciplíne 25 m prsia. Z dievčat si strieborné a bronzové medaile podelili Hana
Pittnerová a Viktória Máliková. V disciplínach 25 m
znak a 25 m prsia si striebro zaslúžila Hana Pittnerová a bronz Viktória Máliková. Strieborná medaila za
disciplínu 25 m voľný spôsob patrí Viktórii a opačne
bronzová, Hane. Napriek veľkej snahe sa Olívii Ťahúňovej nepodarilo poraziť súperky a trikrát obsadila 4. miesto.
Ostatní plavci sa medailovo nepresadili, najviac sa svojím výkonom priblížili Fedor Stajník
(5. miesto 100 VS, 50 Z, 50 VS), Melisa Martina Bartková (5. miesto 50 M), Tamara Ľuptáková (5. miesto
50 Z) a Samuel Beňo (5. miesto 100 Z).
Kompletné výsledky nájdete na webovej stránke
www.plavanie.mskziar.sk.
PK MŠK Žiar nad Hronom

Tréneri z karate ešte nepatria do starého železa
KARATE

Tohtoročné Majstrovstvá republiky seniorov
v karate sa konali 24. marca v Žiline a pre náš
Karate klub MŠK Žiar nad Hronom boli nesmierne úspešné, keď sme si mohli v štatistike po súťaži prečítať, že sme spolu s klubom z Kolárova
4. najúspešnejší karate klub na Majstrovstvách
republiky seniorov.
Na súťaži sa písala aj história, keď na Majstrovstvách Slovenskej republiky boli prvýkrát v histórii
otvorené aj kategórie pre veteránov – kategória
nad 35 rokov, kategória nad 45 rokov a kategória
nad 55 rokov. Štartovať vo veteránskych kategóriách sa rozhodli naši 4 tréneri – Radovan Černák (kategória športový zápas kumite nad 35 rokov), Ivan
Tatár (športový zápas kumite nad 45 rokov), Miloš
Viglašský (súborné cvičenia kata nad 35 rokov, kata
seniori) a Ľubomír Striežovský (súborné cvičenia
kata nad 35 rokov, kata seniori). Naše reprezentačné družstvo omladil ešte náš skúsený pretekár Rastislav Štyriak (kumite seniori do 60kg).
Súťaž začala súbornými cvičeniami kata. Napriek
tomu, že sa v klube orientujeme prevažne na kumite, aj tu sme ukázali, že by sme tu mohli v budúcnosti bodovať. Milošovi Viglašskému sa v kategórii nad 35 rokov podarilo prebojovať až k boju
o bronz, ktorý mu ušiel len o jeden rozhodcovský
hlas. Naši dvaja katisti sa nezľakli ani mladších a
vitálnejších súperov v seniorskej kategórii a skúsili
šťastie aj tu. K boju o bronz sa tu prebojoval Ľubomír Striežovský, no aj tu nám nakoniec ostalo nepopulárne zemiakové umiestnenie.

O medaile bojovali všetci Žiarčania
V disciplíne kumite to už bolo veselšie. Medailovú
zbierku otvoril druhým miestom a titulom vicemajster Slovenska Ivan Tatár v kategórii nad 45 rokov.
Pre Ivana to bol prvý štart na súťaži karate a my

Zľava: Ľubomír Striežovský, Radovan Černák,
Ivan Tatár, Miloš Viglašský.
pevne veríme, že nie posledný. O senzáciu a našu
veľkú radosť sa postaral Radovan Černák, ktorý
v kategórii nad 35 rokov postupne zdolal všetkých
svojich súperov a stal sa tak historicky prvým majstrom Slovenska v tejto kategórii. Keď starí chlapi
ukázali nášmu mladému pretekárovi Rasťovi Štyriakovi, ako sa to robí, on nechcel ostať v hanbe a
taktiež sa vo svojej kategórii prebojoval do finále.
Napínavé finále skončilo remízou, a tak sa rozhodovalo hlasmi rozhodcov, kde Rasťa od cenného
titulu delil len jeden hlas.
Naša výprava na týchto seniorských Majstrovstvách republiky bola z hľadiska histórie nášho
klubu najúspešnejšia. V takmer 40-ročnej histórii
nášho klubu sa ešte na súťaži tohto formátu nikdy
nepodarilo dosiahnuť takýto skvelý výsledok, keď
všetci piati pretekári priamo bojovali o medaily aj
napriek tomu, že takmer všetok čas na tréningoch
venujú výchove svojich pretekárov, s ktorými dosahujú doma i v zahraničí výborné výsledky.
V neposlednom rade chcem poďakovať rodičom
a pretekárom, ktorí nás prišli povzbudiť na súťaž, a
tak vytvorili skvelú súťažnú atmosféru.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner KK MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk
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Začíname behať
– začíname chudnúť

Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí chcú
začať behávať. Či už kondične, alebo rekreačne, určite sa vám zíde zopár užitočných rád,
ako „to“ robiť správne. Svoje otázky môžete
posielať do našej redakcie na adresu mn@ziar.
sk. Pravidelne vám na ne bude odpovedať Miroslav Čaba, ktorý sa bežeckej problematike
venuje už 23 rokov.
Čo mám robiť, aby šli kilogramy dole? Je vhodné
začať hneď 45 minútami behu?
Teší ma váš rastúci záujem o beh a s ním o aktívny životný štýl. Keď sa pozriete na zdravého
štíhleho človeka, aká otázka vám napadne? Ako
sa mu podarilo schudnúť, alebo ako žije, že tak
dobre vyzerá? Všetko je vecou prístupu, pretože
je len na vašom rozhodnutí, či chcete byť aj vy
štíhly a zdravý. Váš najväčší nepriateľ v chudnutí
sa volá „ZAJTRA“, preto neodkladajte prvý tréning
a nevyčkávajte na ideálne podmienky. Ak začnete dnes, o mesiac už budete na úplne inej úrovni,
ako váš váhajúci kolega, ktorý má poruke vždy
presvedčivú výhovorku. Takže moja odpoveď na
vašu otázku je: Obujte maratónky, oblečte tepláky a choďte behať...dnes. A kilogramy pôjdu dole.
Začnite pomaly, striedajte ľahký beh s chôdzou,
tak sa hravo udržíte v pohybe celých 45 minút.
Postupne budete viac behať, ako chodiť, až to
spojíte do súvislého behu.
Keď hovoríme o behu a chudnutí, sú rozdiely
medzi mužmi a ženami?
Áno, sú. Muži sú lenivejší a ženy
disciplinovanejšie. Samozrejme, v obidvoch
skupinách sa nájdu výnimky.
Miroslav Čaba je tiež jedným z hobby bežcov,
ktorý sa určite zúčastní Žiarskeho mestského
polmaratónu. Súčasťou je aj príprava naň, kedy
nechce nič nechať na náhodu, ani nič zanedbať.
Dal si určité ciele, ktoré chce dosiahnuť, a preto
je samozrejmé, že tomu musí predchádzať určitá príprava. Na polmaratón sa začal poctivo pripravovať začiatkom februára. Prinášame vám
niekoľko jeho postrehov o tom, ako príprava
prebiehala počas prvých týždňov v apríli.
Zima sa drží zubami – nechtami a jar je úplne zablokovaná. Ešte aj Miroslav prišiel na bielom koni.
Tridsaťcentimetrová nádielka snehu ma prinútila
poposúvať tréningy, našťastie iba o dva dni, takže
krivky ostali zachované. Vlani o tomto čase sme
už pobehovali v tričkách, ale aj to príde. Príprava
mi ide od ruky (vlastne od nohy) a ani zranenia sa
neozývajú, aj keď tempovú rýchlosť (už 17! x 300
m) som si odtrpel, rýchlosť som udržal. Ak by som
mal na druhý deň podobný tréning, už by to neostalo bez následkov. Zvolil som teda beh do kúpeľov, tentoraz sám, s následnou rehabilitačnou
kúrou. Kombinácia 17 km ľahký beh + procedúra
v bazéne, je skvelá na fyzické aj psychické zotavenie. Do polmaratónu ostáva 8 týždňov a 14 intervalových tréningov. Je to dobrý stav a mňa teší
zvyšujúca sa výkonnosť.
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Žiarski basketbalisti na medzinárodnom turnaji v Prahe
BASKETBAL - ŽIACI

Žiaci Basketbalového klubu MŠK Žiar
nad Hronom sa v dňoch 28. marca až 1. apríla
zúčastnili jedného z najväčších mládežníckych
turnajov v Európe – medzinárodného turnaja
Easter EuroBasket 2013 Prague.
Pred vycestovaním do hlavného mesta ČR čakalo hráčov kategórie roč. narodenia 2000 a 1999
ťažké rozhodnutie. V medzinárodnej konfrontácii
štartovať v kategórii mladších žiakov s ambíciou
bojovať o medaily, alebo hrať proti o rok starším
súperom v kategórii žiakov? Chlapci sa po krátkej
porade jednoznačne rozhodli, že dávajú prednosť
budovaniu spoločného tímu pre najbližšie roky ako
momentálnemu úspechu. A tak sa 15-členný tím
zložený z 10 mladších žiakov a 5 žiakov rozhodol
konfrontovať sa so staršími a vyššími protivníkmi.
Nechýbalo veľa a mohlo dôjsť k prekvapeniu.

Hrou aj vystupovaním zanechali
Žiarčania na turnaji dobrý dojem
Na pražskom turnaji štartovalo spolu 83 tímov
z Talianska, Belgicka, Litvy, Veľkej Británie, Slovinska, Nemecka, Fínska, Poľska, Holandska, Česka
a Slovenska. V kategórii žiakov narazili vo svojej
skupine hráči MŠK BK Žiar nad Hronom na súperov z Veľkej Británie a Českej republiky. Vstup
do turnaja mali proti tímu South West Gloucester
výborný, keď súpera výborným taktickým výkonom zaskočili a 1. polčas vyhrávali o jeden bod.
V druhom polčase sa podarilo Angličanom vnútiť
Žiarčanom svoju hru a po netaktickom druhom

Tím žiakov MŠK BK Žiar nad Hronom. Horný rad zľava: Martin Šály – asistent, Jaroslav Pavol, Viliam
Majer, Marek Ostáš, Marek Vinarčík, Jakub Nagy, Tomáš Mokroš, Jakub Kádaši, Norbert Nagy –tréner.
Dolný rad zľava: Nikolas Koňarik, Filip Šarkozy, Timotej Kvapil, Matúš Dérer, Matúš Šály, Peter Štábel,
Eduard Rajnoha, Viktor Mihálka.
polčase stratili Žiarčania nádejne sa vyvíjajúci zápas až rozdielom 24 bodov. Aká je už v kategóriách
žiakov dôležitá taktika, zistili hráči MŠK aj proti BK
Lokomotíva Plzeň. S neskorším medailistom, ktorý
za celý turnaj len jedenkrát prehral, dominovali
na ihrisku Slováci, ktorí Čechom svojou výbornou
obranou a efektívnym útokom celý zápas ukazovali, že sú lepším tímom. Štyri minúty pred koncom
ešte Žiarčania vyhrávali o 7 bodov. Strata koncentrácie v závere zápasu a šťastnejšia ruka súpera
v koncovke zápas otočila a Žiarčania zápas nešťastne prehrali o 3 body.
V skupine o 7. miesto už Žiarčania v zápasoch
jednoznačne dominovali, aj keď proti fyzicky zdatnejším a vyšším súperom to mali vždy veľmi ťažké.
Predvádzali výbornú agresívnu obranu s odstupovaním zo slabej strany, keď súpera s loptou dokázali efektívne zdvojovať aj strojovať. Pokiaľ sa im daril
rýchly prechod do útoku a uvoľňovanie sa v útoku
bez lopty, dokázali vcelku pohodlne a efektívne
bodovať.

Technicky lepší aj proti
o hlavu vyššiemu súperovi

Spoločné foto na Václavskom námestí.

Ukážkou dôležitosti hernej disciplíny a taktického výkonu bol málo vídaný obrat v poslednom
zápase turnaja proti Malackám. V prvom polčase
nastúpili Žiarčania akoby bez duše a hrali presný
opak toho, čo si v šatni dohodli. Okamžite prehrávali 0:12, na konci prvého polčasu už 12:31. Ako náhle sa po polčasovom „umytí hláv“ vrátili na ihrisku
k svojmu hernému prejavu s agresívnou obranou
a presnými prihrávkami v útoku, dovtedy v pohode hrajúceho súpera dokonale zaskočili. Podaril
sa im dokonalý obrat v zápase, keď sa nakoniec

tešili z víťazstva o 3 body. Rozhodcovia pri stolíku
len nechápavo krútili hlavou, čoho sú tí žltí „krpci“
proti o hlavu vyšším Záhorákom schopní. Z hernej
stránky turnaja je najviac potešiteľný fakt, že chlapci dozrievajú nielen herne, ale aj osobnostne. Vytvorili spolu tím, ktorý je zložený z osobností, ktoré
sa navzájom rešpektujú a aj podporujú. Svojim
správaním sa počas celého turnaja ukázali, že držia
spolu a sú odhodlaní na sebe ďalej tvrdo pracovať.
Či už individuálne alebo tímovo. Päť dní strávených
v Prahe bolo pre chlapcov odmenou za drinu, ktorú
momentálne na tréningoch aj v zápasoch predvádzajú. Návšteva Technického múzea, najväčšieho
Aquaparku v strednej Európe, či hodiny strávené
v metre a v uličkách hlavného mesta sú zážitkom,
na ktorý sa tak rýchlo nezabúda. Určite nikto z početnej 35-člennej žiarskej výpravy Veľkonočné
sviatky, strávené mimo domov, neoľutoval. Veľké
poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí štart
na turnaji v Prahe chlapcom umožnili a samotným
chlapcom, ktorí na turnaji svoje mesto vzorne
reprezentovali a ukázali naozaj veľké srdce.
Norbert Nagy, tréner
VÝSLEDKY MŠK BK ŽIAR NAD HRONOM

South West Gloucester GB – MŠK BK Žiar
nad Hronom SVK
48:24
BK Lokomotiva Plzeň CZ – MŠK BK Žiar
nad Hronom SVK
55:52
BK Beroun CZ – MŠK BK Žiar nad Hronom SVK
23:48
TJ Strojár Malacky SVK – MŠK BK Žiar
nad Hronom SVK 43:48
BK Beroun CZ – MŠK BK Žiar nad Hronom SVK
24:37
TJ Strojár Malacky SVK – MŠK BK Žiar nad Hronom SVK 42:45

