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V tomto čísle:

Športová hala po novom s atypickým tvarom

VYLOVTE SI SVOJHO PSTRUHA

Ak patríte medzi milovníkov rybolovu, v žiarskom parku si môžete sami vyloviť svojho
pstruha. Výlov rýb môžete praktizovať aj bez rybárskeho povolenia každý víkend. Strana 3.

STRANA
STRANA 23

APRÍLOVÉ ZASADNUTIE MSZ

Vo štvrtok 25. apríla sa uskutoční ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom. Pozvánku s programom zasadnutia nájdete na 2. strane.

Horné Opatovce majú svoju monografiu

NA KÚPALISKU SA SKVALITNIA
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poslanci schválili prenájom bufetu na žiarskom
kúpalisku pre investora z Bratislavy. Ten sľubuje
skvalitnenie služieb aj zmodernizovanie malého
detského ihriska. Viac na 3. strane.
OBYVATELIA KORTÍNY
DOSTALI ULTIMÁTUM

STRANA 2

Od mája bude pre obyvateľov Kortíny nastavený nový systém nakladania s odpadmi. Počas
dvoch dní museli vyčistiť túto lokalitu od vzniknutých čiernych skládok. Strana 2.

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

Oprava výtlkov
v plnom prúde
STRANA 3
Výhodne
vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď v hotovosti.

0905 33 23 88
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Monografia Horných Opatoviec
je poučením pre budúce generácie

Knihu uviedli do života zemou spod
opatovskej lipy.
Vo štvrtok 11. apríla bola slávnostne uvedená do života monografia Horných Opatoviec.
Podieľalo sa na nej niekoľko historikov a, samozrejme, aj rodáci tejto dnes už zaniknutej obce.
Na tvorbe monografie sa podieľal 15-členný
autorský tím, ktorý viedli kulturologička Dagmar
Benčová a historik Vladimír Sklenka. Monografiu slávnostne uviedli do života spolu s dekanom rímsko-katolíckeho farského úradu v Žiari
nad Hronom, Miroslavom Hlaváčikom a s hercom, režisérom a predstaviteľom umeleckého
prednesu, Jurajom Sarvašom. K čitateľom ju symbolicky vyslali spolu s kúskom zeme spod lipy, ktorá sa týči pri Kostole sv. Vavrinca.
Ako povedal Augustín Denko, jeden z autorov
monografie, o monografii mnohí pochybovali, či
sa vôbec zrodí. „Vďaka úžasnej vôli a láske k bývalej a nejestvujúcej dedine a túžbe, ktorá nás
hnala, prekonala všetky prekážky a kniha sa stala
skutočnosťou. Horné Opatovce, aj keď už neexistujú, spolu so Sv. Krížom nad Hronom tvoria základ
dejín nového mesta, Žiaru nad Hronom,“ povedal
tento dlhoročný historik, ktorý v knihe spracoval
novodobé dejiny Opatoviec. Skromné tri ruže boli
z rúk predsedu OZ Horné Opatovce, Jozefa Hlinku,
poďakovaním pre zostavovateľku Máriu Zaťkovú,
ktorá mala podiel na zrode viacerých textov.

Knihou vzdali autori úctu
našim predkom
Dagmar Benčová, ktorá mala päť rokov, keď sa
z obce vysťahovala, uvažovala nad vznikom monografie už od roku 2006, kedy sa zoznámila s historikom Vladimírom Sklenkom. „História je učiteľkou
života,“ povedala na úvod svojho príhovoru a dodala: „Často sme v spoločných rozhovoroch spomínali na Horné Opatovce a po našich stretnutiach
sme sa zhodli, že by sme pre ne ešte mali niečo
urobiť.“ Chvíľu ešte trvalo, kým presvedčili a získali
ľudí pre túto myšlienku. V decembri 2011 však už
podávala prvý projekt na Ministerstvo kultúry a potom ešte ďalších šesť a postupne zostavili autorský
tím. „Nebola to ľahká cesta, ale napriek problémom
a rôznym komplikáciám to bola jedinečná tvorivá
práca. Kúsok po kúsku sme skladali mozaiku histórie a života našej dediny, aby sme takto vzdali úctu

životu a práci našich otcov, dedov, našich mám.
Úctu veľkému zástupu našich predkov, ktorí svojím zmysluplným jestvovaním vtlačili tiež neopakovateľnú pečať v našej národnej histórii,“ uviedla
ďalej Dagmar Benčová a podotkla, že pri písaní
knihy často myslievali na Opatovčanov. „Ako sa
cez riadky a slová knihy znovu vydávajú na známe
cesty rodnej dediny, ako objavujú nezabudnuteľné
kúty a zákutia svojho života, ktoré máme uložené
v hlbočine našej pamäte i našich sŕdc. Dúfam, že
vždy, keď naša opatovská duša zatúži po takomto
návrate, prejsť sa po rodnej dedine, stretnúť sa s jej
ľuďmi a zaspomínať, budú tak môcť urobiť aj prostredníctvom tejto knihy.“ Monografia má tiež podľa
Benčovej ambíciu prispieť k obohateniu kultúry
nášho mesta, k zvýšeniu informovanosti obyvateľov a návštevníkov mesta o historicky a kultúrne
významnom území bývalej obce, jednej z najstarších a najrozvetvenejších celého Pohronia. „V konečnom dôsledku, môže byť tiež významným príspevkom aj k podpore rozvoja cestovného ruchu,
tak pre naše mesto, ako aj pre náš mikroregión,“
dodala.

V Opatovčanoch oživuje
kniha spomienky
Podľa Vladimíra Sklenku, ktorého rodné korene
tiež siahajú do Opatoviec, nie sú až tak dôležité
ocenenia ako to, ako knihu vnímajú ľudia. „Tento
región, ktorý je na Slovensku historikmi obchádzaný, patrí medzi top regióny Slovenska, to si
málokto uvedomuje,“ skonštatoval historik a ďalej dodal: „Monografia Horné Opatovce nemala
za úlohu zmapovať tento región, ale vytvorila
priestor na jeho ďalší rozvoj a priestor nielen na
skúmanie dejín Opatoviec, ale aj Žiaru nad Hronom
a celej Žiarskej kotliny. Verím, že kniha nebude samou pre seba, ale bude impulzom pre rozvoj centra
bývalých Horných Opatoviec v tých pomeroch, ako
je to dnes a stane sa jedným z centier turistického
rozvoja, kde sa môžu vytvárať turistické chodníky
a obec bude aspoň takýmto spôsobom naďalej žiť.“
V 6. ročníku prestížnej celoštátnej súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku
za rok 2012 získala monografia Horné Opatovce
v kategórii Knihy o obciach, monografické publikácie 1. miesto. Jej autori pri získavaní materiálov
využívali viaceré dostupné pramene: archívne dokumenty, kroniky, články publikované v novinách,
ale i relácie či filmy. Informácie získali a čerpali aj
z práce Jozefa Koštu Tam boli Horné Opatovce
a z výskumu realizovaného najstaršími obyvateľmi
a v neposlednom rade z rukopisu profesora Andreja Klimana Zanikajúce Horné Opatovce z roku 1969.
Monografiu vydalo Občianske združenie Horné
Opatovce v Polygrafii Gutenberg a má 214 strán.
Dostupná bude na pravidelných stretnutiach
v Horných Opatovciach, ako aj v žiarskom kníhkupectve.
(li)
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V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
na deň 25. apríla 2013 (t. j. štvrtok) o 14.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných
kontrolách HKM za rok 2012.
4. Správa o činnosti MsP za rok 2012.
5. Informácia o plnení rozpočtu mesta:
a)návrh na I. zmenu rozpočtu.
6. Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom:
a)stanovisko audítora,
b)stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2012.
7. Správa o činnosti obchodných spoločností
a príspevkovej organizácii:
a)Všeobecná časť.
b) MsKC.
c) TS, s. r. o.
8. Informácia o vývoji na trhu práce, o stave nezamestnanosti v meste Žiar nad Hronom (Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny).
9. Informácia o prevenčných aktivitách za rok
2012.
10. Správa o nakladaní s komunálnymi odpadmi
na rok 2012.
11. Interpelácia poslancov.
12. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
13 .Záver.
Peter Antal, zastupujúci primátor

Ultimátum pre obyvateľov Kortíny
V dňoch 17. a 18. apríla čistili obyvatelia časti
Pod Kortínou lokalitu od vzniknutých čiernych
skládok. Na tento účel bolo v tejto časti mesta
rozmiestnených niekoľko veľkokapacitných
kontajnerov.
Čistenie Kortíny robili samotní obyvatelia tejto
lokality s podporou aktivačných pracovníkov mesta. Organizačne mali akciu na starosti pracovníci
odboru životného prostredia a terénni sociálni pracovníci.
„Manipulačný poplatok za uloženie odpadu na skládke bude účtovaný zo strany skládky
za výrazne zníženú cenu, čo vyjednal zastupujúci
primátor Antal s majiteľom skládky, platiť sa bude
ekologický zákonný poplatok,“ vysvetľuje Ivana
Martincová z OŽP a zdôrazňuje: „Zároveň sa bude
tento mesiac vyberať od všetkých rodín žijúcich na
Kortíne poplatok 3 eurá za rodinu, ktorý bude slúžiť na pokrytie vzniknutých nákladov pri čistení
skládky.“ Od mája tohto roku sa tiež nastavuje nový
systém nakladania s odpadmi na Kortíne pre tu
žijúcich obyvateľov. Počas prvého dňa sa vyviezlo
6 veľkokapacitných kontajnerov.
(li)
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Po rekonštrukcii sa do športovej haly zmestí viac divákov
a zmestiť by sa do nej malo viac divákov. Veľkým
únikom tepla zabráni nové opláštenie, zateplenie
budovy a zmenšenie okien.

Rozšírením získa budova atypický tvar
Vizualizáciu zmodernizovanej športovej haly
spracovala spoločnosť Architekti – DE.
Ešte koncom minulého roku avizovalo vedenie mesta zámer zrekonštruovať mestskú Športovú halu. Na základe požiadaviek bola v týchto
dňoch spracovaná architektonická štúdia.
Mestská Športová hala bola postavená ešte začiatkom 80-tych rokov minulého storočia. „Dnes
je už na budove nefunkčná izolácia, čo spôsobuje
obrovské úniky tepla. Do haly tiež zateká. Naozaj
už hovoríme o havarijnom stave,“ vysvetľuje zastupujúci primátor, Peter Antal. Žiarsky magistrát chce
preto s rekonštrukčnými prácami začať čo najskôr.
Športová hala by tak mala byť dokončená do konca
budúceho roka.
Podľa architektonickej štúdie bude mať Športová hala po novom atypický tvar, väčšie hľadisko

Najväčšou vizuálnou zmenou však bude rozšírenie budovy na jej západnej strane. „Na západnej
strane sa hala rozšíri o šesť metrov. Vznikne tu tak
úplne nová časť. V súčasnosti je v hale sto miest pre
divákov. Vydvihnuté hľadisko bude mať po novom
deväť radov, čím sa kapacita zvýši na 360 miest,“
konkretizuje Peter Antal a dodáva, že s miestami
na státie by sa do haly malo zmestiť až štyristo divákov. Štúdia sľubuje tiež nové priestory pre športovcov či klubové miestnosti pre tímy. Nechýba v nej
ani prístup na novú vonkajšiu terasu.
Architektonickú štúdiu pre mesto vypracovala spoločnosť Architekti – DE a zakomponovala
do nej požiadavky mesta ako aj pripomienky športových klubov. Aj keď zatiaľ nie je vypočítaný presný rozpočet, vedenie mesta odhaduje, že do obnovy sa investuje približne 300-tisíc eur.
(li)

Vylovte si svojho pstruha
Od soboty 20. apríla je všetkým milovníkom
rybolovu k dispozícii rybník v žiarskom Parku
Štefana Moysesa. Každý víkend si tu môžete
vlastnoručne vyloviť pstruha či sivoňa.
Výlov rýb sa uskutoční každý víkend, vždy
od 8.00 do 18.00 hod. Cena za kilogram ulovených
rýb je 6,50 eura. „Lov rýb bude v mesiacoch apríl
až október v sobotu a nedeľu,“ hovorí zastupujúci
primátor, Peter Antal a dodáva: „Lov sa uskutoční
len v čase pre ryby priaznivých klimatických podmienok. V prípade extrémnych situácii, ako sú napríklad veľké horúčavy, vysoká teplota vody, nedostatok kyslíka vo vode alebo iné nepredvídané
situácie, lov rýb nebude umožnený.“
Lovenie rýb je umožnené širokej verejnosti, pričom deti do 14 rokov môžu loviť len pod dozorom
dospelej osoby. „Rybár nemusí byť členom Slovenského rybárskeho zväzu a nevyžaduje sa žiadne iné
povolenie. Lov je však možný len za prítomnosti
zodpovednej osoby,“ spresňuje Antal.

Opravy výtlkov stáli zatiaľ 10-tisíc eur
Mesto začalo s opravami výtlkov po zime už
začiatkom februára. Keďže sa však zima vrátila,
práce sa načas pozastavili. S opravami sa opäť
začalo v polovici marca a od začiatku apríla sa
asfaltuje v závislosti od počasia.
Pracovníci mestského úradu pravidelne v priebehu roka monitorujú a posudzujú stav cestných
komunikácií v meste, ktorých prípadnú opravu či
rekonštrukciu realizujú mestské Technické služby. „Na opravu určená časť vozovky sa vyreže,
vyberú sa poškodené časti, vzniknutú plochu
vyčistíme a natrieme penetračným náterom,“ vystvetľuje Ľubomír Kupči, vedúci úseku údržby
technických služieb a ďalej spresňuje: „Takto pripravenú plochu vyplníme horúcou asfaltobetónovou zmesou a uvibrujeme. Všetky opravy budú
zrealizované v priebehu nasledujúcich mesiacov.“
Najviac poškodené boli po tuhej zime cestné komunikácie na uliciach Tajovského, Bernolákovej,
Chrásteka, Dr. Janského, Kmeťa a A. Hlinku. „Po zrealizovaní opráv výtlkov na Ulici Š. Moysesa, v okolí
Námestia Matice slovenskej, začneme s opravami
výtlkov a poškodených častí komunikácií na tých
uliciach mesta, kadiaľ bude viesť trasa štvrtého ročníka mestského polmaratónu,“ dodáva Ľubomír
Kupči.
Celková suma, ktorú mesto za opravu výtlkov zaplatí, bude známa až po ukončení prác. Doteraz sa
na opravy minulo z rozpočtu mesta približne 10-tisíc eur.
(li)

Socha Žiarskych hutníkov
sa vráti do mesta

Každý záujemca o výlov rýb musí dodržiavať rybolovný poriadok. Vyloviť si môžete pstruha dúhového, pstruha potočného a sivoňa potočného

(amerického). Rybník je zarybnený násadou tržných – lovných rýb.
Ryby môžete loviť pomocou rybárskeho prútu,
ktorý si sami prinesiete, prípadne vám bude za príslušný poplatok zapožičaný. „Výlov sa môže robiť obvyklým spôsobom a na nástrahy bez obmedzenia.
Rybár však musí mať počas lovu kontakt s prútom.
Nie je povolený výlov na položenú. Zakázané je tiež
ryby vnadiť, teda zakrmovať,“ konkretizuje na záver
Peter Antal.
Ak máte záujem o vlastnoručné vylovenie ryby,
použiť musíte háčiky s protihrotom a vlasec hrubší ako 0,18 mm. Vylovovanie rýb je možné len
za pomoci podberáka, ktorý musíte pri zdolávaní
rýb použiť. Ryby je zakázané pitvať na mieste výlovu a akýmkoľvek spôsobom znečisťovať okolie
rybníka.
(li)

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci prenájom bufetu
a pozemku pre letnú terasu na žiarskom kúpalisku.
Poslanci zámer na exkluzívny prenájom bufe-

tu, pozemku pre letnú terasu a malé detské ihrisko
odsúhlasili bratislavskej firme FSC na desať rokov.
Investor sľubuje skvalitnenie služieb, lepšiu ponuku a tiež atraktívnejšie priestory.
Plážové kúpalisko prevádzkujú mestské Technické služby. Podľa zastupujúce primátora, Petra
Antala, by však mestská eseročka nezvládla rekonštrukciu a modernizáciu priestorov na kúpalisku
bez toho, aby sa zvýšila cena vstupného. Mesto sa
preto rozhodlo osloviť niekoľko vybraných podnikateľov. Na výzvu však zareagovala iba spomínaná
bratislavská spoločnosť.
Okrem zmodernizovania bufetu a malého detského ihriska sľubuje investor tiež vybudovanie samostatnej letnej terasy na zelenej ploche. Zmoder-

Bez rybolovného poriadku to nepôjde
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Známe žiarske súsošie hutníkov stálo dlhé
roky pred budovou pošty. Pred tromi rokmi,
keď sa začalo s rekonštrukciou námestia, bola
socha rozobratá a uložená do skladu.
Pre sochu, ktorá je v súčasnosti rozobratá na niekoľko kusov, sa počas troch rokov nedarilo nájsť
vhodné náhradné miesto. Pokusy, kedy sa uvažovalo o jej umiestnení v priestoroch žiarskej nemocnice či v areáli niektorej z firiem hnedého priemyselného parku, mestu nevyšli. V týchto dňoch sa však
žiarskej radnici podarilo získať predbežný súhlas
Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorému
patrí pozemok pred Súkromnou strednou odbornou školou technickou na Ulici Dr. Janského. Ako
uviedol hovorca mesta, Martin Baláž, táto stredná
škola je s tradíciou hutníctva v našom meste priamo spätá, preto by umiestnenie sochy pred jej budovou dávalo zmysel.
(li)

Nový investor sľubuje skvalitnenie služieb na kúpalisku

noviny.ziar.sk

nizovanie bufetu by malo zaručiť aj zvýšenie jeho
kapacity a tešiť sa môžeme aj na kombináciu samoobslužného bufetu a reštaurácie s obsluhou pre
teplé jedlá. Investor garantuje aj prijateľné ceny,
ktoré nebudú vyššie ako 20 percent priemerných
cien v iných prevádzkach v meste.
Za prenajaté nehnuteľnosti zaplatí bratislavská
firma celkový ročný nájom v sume 1953,09 eur bez
DPH. Do zmodernizovania priestorov chce firma investovať do 50-tisíc eur.
Priestory musí bratislavská firma zrekonštruovať
a sprevádzkovať do 15. júna, kedy je naplánovaný
začiatok letnej sezóny na kúpalisku. V opačnom
prípade hrozí spoločnosti 15-tisícová zmluvná pokuta.
(li)
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Čierne skládky likvidovali aj dobrovoľníci

S jarou sa pod roztopeným snehom ukázali
nielen prvé jarné kvietky, ale aj nežiaduce čierne skládky. Odbor životného prostredia v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi preto už začal s postupným čistením čiernych skládok.
Niektoré čierne skládky sú menšieho rozsahu
a ich odstraňovanie je menej časovo, materiálovo
a technicky náročné. Väčšie čierne skládky, ktoré
boli vytvárané dlhodobejšie (nachádzajú sa zvyčaj-

ne na periférii mesta), sa odstraňujú postupne a sú
naplánované na viacej dní. Nesmierne nás teší, že
sa nájdu aj občania, ktorým nie je ľahostajné okolité životné prostredie a tiež sa zapojili do vyčistenia
lokalít bezprostredne v blízkosti svojho bydliska.
Do dobrovoľnej aktivity sa zapojil aj občan nášho mesta, ktorý spolu s bezdomovcami Vladom
a Mirom vyčistili od roztrúsených odpadov lúku
na Pod vrškoch pod obchodnými reťazcami, ktorá
je obľúbenou lokalitou nielen pre psičkárov, ale aj
rodiny s deťmi. Jarného upratovania sa zúčastnil
aj Ľubomír Baláž, ktorý vyčistil okolie garáží nad
planetáriom. Dúfame, že sa nájdu ďalší obyvatelia,
ktorí nie sú k svojmu okoliu nevšímaví. Možnosť
k dobrovoľnému zapojeniu sa na čistenie čiernych
skládok v celom meste Žiar nad Hronom budú mať
všetci v rámci akcie Vyčistime si mesto 2013, ktorá
sa bude konať v dňoch od 22. do 26. apríla. Viac informácií získate na OŽP alebo na webovej stránke
mesta.
OŽP

Deti a životné prostredie
Okrem rôznorodých činností sa Odbor životného prostredia mesta Žiar nad Hronom zameriava aj na poskytovanie informácii o životnom
prostredí širokej verejnosti, a to prostredníctvom lokálnych médií, organizovania verejných
stretnutí alebo pri osobnom kontakte s občanmi.
Environmentálna výchova a osveta má veľký význam uvedomenia si človeka ako neoddeliteľnej súčasti bezprostredného životného prostredia, ktoré
nás obklopuje pre všetky vekové kategórie. Tento
raz sme sa zamerali na žiakov, na vekovú kategóriu
od 6 do 14 rokov.
V utorok 16. apríla zorganizoval Mestský úrad –
Odbor životného prostredia v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi environmentálnu prednášku pre približne 60 detí zo Špeciálnej základnej
školy na tému Životné prostredie, človek a odpady.
„Žiakom sa vysvetlilo, čo je to životné prostredie,
čo ho tvorí, postavenie človeka v ňom, ako aj prob-

Na neprispôsobivých
doplácajú slušní občania

Sneh sa nám roztopil, príroda dýcha sviežosťou.
A pri vstupe do Šášovského Podhradia nás opäť
víta čierna skládka. Je smutné, že medzi nami žijú
aj takí občania, ktorým nerobí problém odviezť
odpad aj na väčšie vzdialenosti. Ešte smutnejšie
však je, že k tomu bordelu prispievajú aj obyvatelia
z blízkeho okolia. Zrejme im je jedno, že nielen
podľa čistoty svojho bydliska, ale aj podľa čistoty
mesta a krajiny v ktorej žijeme, sa zviditeľňuje kultúra národa. A to sme predsa my všetci.
Turistická sezóna je predo dvermi a návštevníkov
kultúrnej pamiatky (Hrad Šášov) bude pravidelne
vítať takýto vstup do dediny na dĺžke približne
50 metrov. Veď nad toľkou nečistotou krútia hlavami nielen domáci, ale aj zahraniční turisti. To sa naozaj nedá niečo robiť? Musia po neprispôsobivých
občanoch zbierať odpad slušní ľudia alebo pracovníci technických služieb?
Ľudmila Pulišová

Vyčistime si naše mesto
lematiku tvorby a následného nakladania s odpadmi,“ hovorí Ivana Martincová z OŽP a dodáva:
„Žiakom sme na príkladoch a obrázkoch vysvetlili
a ukázali, čo je a čo nie je správne pri nakladaní
s odpadmi. Žiaci sa aktívne zapájali do prednášky,
čím prejavili záujem o problematiku, ako aj mieru
svojich vedomostí o životnom prostredí. Činnosť
osvety a vzdelávania už v predškolskom a školskom
veku považujeme za nesmierne dôležitú, keďže
deti v tomto veku najlepšie prijímajú informácie,
tvoria si návyky a názory pre svoj ďalší život.“ OŽP

Po jarnom upratovaní skončilo na skládke
viac ako 132 ton odpadu

Po jarnom upratovaní skončilo na skládke viac
ako 132 ton odpadu
V marci sa na území mesta uskutočnili Dni jarnej čistoty, ktoré mesto realizuje v súčinnosti
s Technickými službami, a. s. už niekoľko rokov.
Dni jarnej čistoty sa konali v dňoch od 18. do 23.
marca, veľkokapacitné kontajnery a mobilná zber-
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ňa na ukladanie nebezpečného odpadu boli rozmiestnené v rámci celého mesta Žiar nad Hronom,
ako aj v časti Šášovské Podhradie.
Počas šiestich dní v meste denne rotovalo
na 13 – 14 stanovištiach 22 veľkokapacitných kontajnerov, do ktorých mohli obyvatelia mesta bezplatne ukladať objemný odpad a drobný stavebný
odpad, ktorý nie je vhodný na ukladanie do bežných zberných nádob na komunálny odpad.
Počasie počas tohtoročnej akcie nám veľmi neprialo, čo sa podpísalo na množstve vyzbieraného
odpadu. Cez tohtoročné Dni jarnej čistoty sa vyzbieralo 132,24 ton objemného odpadu, ktorý bol
uložený na skládke, 2,24 ton nebezpečného odpadu, 3,87 ton pneumatík, 16,06 ton vyzbieraného
dreveného odpadu a 1,36 ton šatstva, ktoré sa
následne zhodnocujú.
Dni jesennej čistoty sú naplánované od 23. do 28.
septembra, kedy sa môžu občania opäť bezplatne
zbaviť nepotrebného odpadu zo svojich domácností.
OŽP
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Mesto Žiar nad Hronom organizuje 2. ročník
podujatia Vyčistime si naše mesto pri príležitosti Dňa Zeme. Uskutoční sa v dňoch od 22. do 26.
apríla.
Na čistenie mesta sú pozvaní všetci dobrovoľníci,
široká verejnosť, environmentálne cítiaci obyvatelia, rodiny s deťmi, žiaci, študenti, učitelia, podnikatelia, úradníci a ostatní dobrovoľníci, ktorým nie je
ich životné prostredie ľahostajné.
Čistenie sa uskutoční v okolí bytových domov,
stojísk, okolí škôl, školských zariadení, čistiť sa budú
aj verejné zelené plochy, chodníky, okolie vodných
tokov či periféria mesta.
Zbierať môžete roztrúsený komunálny odpad,
tzv. čierne skládky.
Mesto akciu podporí rozdaním plastových vriec
(počet podľa veľkosti čisteného územia, počtu
dobrovoľníkov), zabezpečí tiež zvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu.
V prípade zapojenia sa do aktivity je potrebné
sa vopred nahlásiť na MsÚ, kontaktná osoba Lucia
Šoucová, tel.: 678 71 24, e-mail: lucia.soucova@ziar.
sk, Ivana Martincová, tel.: 678 71 63, e-mail: ivana.
martincova@ziar.sk.
Podrobnejšie informácie o aktivite budú k dispozícii na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom,
na odbore životného prostredia a v Mestských novinách.
OŽP
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V rámci európskeho projektu spropagovali cyklistiku
Do európskeho vzdelávacieho projektu Comenius sa už niekoľko rokov zapája aj žiarske
Gymnázium Milana Rúfusa. V rámci neho, ktorý sa realizuje pod názvom Eurobike, navštívili
školu zahraniční študenti.
Projekt začal v roku 2010 a ukončený bude
tento rok v júli. „Partnermi nášho gymnázia sú
školy v Rakúsku, Švédsku, Poľsku, Belgicku, Holandsku, Chorvátsku a Slovinsku,“ vysvetľuje
pedagóg žiarskeho gymnázia, Igor Stemnický
a dodáva: „Projekt má viacero hlavných cieľov.
Propagácia cyklistiky a bicykla ako významného
dopravného prostriedku pre každodenný život, environmentálny aspekt používania bicykla namiesto
iných dopravných prostriedkov, nadviazanie nových priateľstiev s rovesníkmi zo zahraničia, komunikácia v anglickom jazyku či v neposlednom rade
spoznávanie nových krajín a ich pamiatok.“
Zahraniční študenti, ktorí prišli na Slovensko, bývajú v hostiteľských rodinách a prostredníctvom
nich zároveň spoznávajú našu kultúru, mentalitu a
tradície.„V každej partnerskej krajine (okrem Slovinska) bolo alebo je naplánované stretnutie, ktorého
sa zúčastnia partnerské krajiny s minimálne jedným
učiteľom a štyrmi študentmi. My sme už absolvovali päť takýchto stretnutí (všade okrem Chorvátska a
Slovinska), na ktorých sa zúčastnili šiesti učitelia
a dvadsať študentov,“ spresňuje ďalej Igor Stemnický. Výber študentov sa robí na základe ich prospechu, jazykových schopností či rodinných pomerov.
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„Preferujeme študentov z vyšších ročníkov, čiže 3. a
4. ročník, resp. septima a oktáva. Počas stretnutia u nás absolvovali študenti dve cyklistické túry
po okolí mesta, navštívili Banské múzeum v Banskej Štiavnici a Múzeum SNP v Banskej Bystrici.
Zúčastnili sa aj dvoch workshopov. Nechýbali športové aktivity súvisiace s cyklistikou a vypúšťanie
lampiónov šťastia,“ vymenúva pedagóg žiarskeho
gymnázia.
V rámci projektu zavítalo do Žiaru 38 hostí
z partnerských škôl, zapojených bolo do neho viac
ako 30 študentov. „Tí svojim rovesníkom poskytli ubytovanie, bicykle a stravu. Toto podujatie patrí
v tomto školskom roku medzi naše najväčšie a dá
sa povedať, že počas tohto aprílového týždňa celá
naša škola žila práve týmto projektom,“ dodáva
na záver Igor Stemnický.
(li)

Našli sme žiarske talenty
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

V každom meste žije veľmi veľa talentov,
o ktorých nik ani len netuší. V Žiari nad Hronom
sa však rozhodli, že svoju talentovanú mládež
objavia.
Práve preto vznikla súťaž s názvom Žiarsky talent. Najskôr sa sa súťažiaci stretli na castingu, kde
porota vybrala 10 najtalentovanejších. Tí sa celý
týždeň spolu s porotou a organizátormi pripravovali na finále, ktoré sa uskutočnilo v pondelok
15. apríla v žiarskom Mestskom kultúrnom centre.
Finalisti divákom predviedli zaujímavé výkony.
Striedalo sa zastúpenie mladých a talentovaných
spevákov, tanečníčok či hudobníkov, dokonca
nechýbal ani tanec so psom. Po náročnom rozhodovaní predsedníčka poroty, Michaela Pribilincová, oznámila nedočkavým divákom a súťažiacim
výsledky. Najviac porotu zaujala svojím spevom
Karolína Šťastná, ktorá súťaž vyhrala. Druhé miesto
získala ďalšia speváčka, Karin Kucbelová a tretie
miesto si za tanec so psíkom Čikom vybojovala
Paulína Stanková. Zvláštnu cenu poroty získali Patrik Mlynárik s jeho neobyčajným folklórnym vystúpením a Samuel Holečka, ktorý zahral na husliach
skladbu od Paganiniho.
Súťaž vznikla v rámci projektu Komprax. Poďakovanie patrí aj mestu Žiar nad Hronom, OZ ZaŽiar,
MsKC Žiar nad Hronom a všetkým súťažiacim a divákom.
Noema Hipká

Odkaz a pozvanie Žiarčanom
Zrod novej knihy s názvom Horné Opatovce
síce získal v súťaži o najkrajšiu monografiu obce
na Slovensku za rok 2012 1.
miesto, ale ak sa jej význam
zúži iba na jednu stratenú
obec, bolo by to málo.
Je to kniha o Šúšolí, o regióne, o Slovensku, ktorá
hlboko načiera do základov histórie mladého
mesta Žiar nad Hronom. Je prototypom slovenskej komunity, ktorá takmer tisícročie vzdorovala
ťažkému osudu len vďaka húževnatosti, tvorivému duchu a hĺbke viery predkov. Historici sa nie
bezdôvodne domnievajú, že osídlenie Šúšolia
bolo hodne staršie, ako je to prezentované podľa
veľmi skromnej archeológie (zámerom knihy je aj
podnietiť odbornú verejnosť k hlbšiemu skúmaniu stredu Slovenska). Opatovčania svoje úrodné
polia často museli brániť, až nakoniec v 20. storočí
prehrali definitívne. Na ich pôde dnes stojí žiarska
(= opatovská) hlinikáreň. Keby nestála, nebolo by
ani mesta Žiar nad Hronom. Možno by sa Opatovčania, Viešťania, Krížania v tejto krásnej úrodnej
kotline časom boli uživili ako sedliaci (= farmári), no
realitou je naša závislosť na priemysle. Prišli sem ľudia z rôznych končín za prácou a bytom. Časť Hornoopatovčanov od r. 1964 nedobrovoľne, ale našli
tu svoj druhý domov. Pravými rodákmi – Žiarčanmi,
ktorí raz budú chcieť tiež poznať svoje korene, sú tu
narodení od r. 1955. Ku komplexnému poznávaniu
histórie Žiaru a zdravému pestovaniu lokálpatriotizmu by sme možno potrebovali aj monografiu
Sv. Kríža nad Hronom. Na jeho pôde mesto stojí,
jeho históriou sa hrdí a ctí ju (pozri znovuotvorenie
Pamätnej izby Š. Moysesa a rekonštrukciu krypty

pod klasicistickým kostolom, budovanie Náučného
chodníka ku kaplnke, odkrývanie pamätihodností
aktivitou mladých atď.). Neistá súčasnosť signalizuje, že 20-tisícové mesto sa scvrkáva (ale nejedni
noví vysťahovalci si zavzdychali: „Zlatý Žiar, nevieme si zvyknúť, chýba nám usporiadané mesto, služby, lekári, školy...“).
Aká je identita tohto mesta? Má 58 rokov (1955 –
2013) – obrazne je to vek ľudskej zrelosti, no naše
mesto na jej budovanie potrebuje dlhší čas. Má
strakatý pôvod a zložitú, ťažkú prítomnosť. Ako sa
tu orientovať? Odpoveďou môže byť aj slovo monografie H. Opatoviec („Na počiatku bolo Slovo“)
ako jedného z pilierov minulosti. Mýli sa ten, kto
myslí, že sú to len slzavé spomienky (=bez bolesti sa nedozrieva a rodáci H. Opatoviec, „vytvrdení
dobou sú vlasti oporou“, kdekoľvek znovu zakotvili). Dnes oceňujeme múdrosť našich inžinierov
i časti politikov, ktorí poučení aj naším osudom
v zložitom rokovaní dokázali ekologickou výrobou
závod a prírodu rekonštruovať. A oceňujeme, že
rozumejú významu našej monografie ako reálne
existujúcej histórii závodu, na ktorej súčasné vedenie ani nijakú „vinu“ nenesie. Mužné pravdivé slovo
o minulosti napísal do knihy aj jeden z jej bývalých
čelných inžinierov p. R. Kafka. A nebyť prezieravého
vedenia Nadácie ZSNP a Slovalca, ktoré má vzdelávací a ekol. Program, a bez jej podstatne dôležitého finančného príspevku na vydanie spomínanej
monografie, neboli by sme ju mohli vydať. Škoda,
že pri uvádzaní knihy sme sa im nemohli osobne
poďakovať tak, ako naša vďaka patrí i širokému zástupu žičlivcov (pozri v knihe).
Chotár obce sa využíva i dnes pre celý región ako
negatívny dôsledok súčasnej civilizácie. V strede sa
však nášmu OZ podarilo zachovať čosi, čo veľavravne mlčanlivo podnecuje návštevníkov uvažovať,
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pôsobiť (a čoraz viac pôsobí už nielen na rodákov)
na tomto mieste dvoch kontrastov – hmoty a ducha.
Kultúrna pamiatka Kostol sv. Vavrinca, príjemné
parčíkové okolie, Pamätník obce, oáza, memento...
Má to silu výpovede o človeku, prírode a možnosti riešiť život dôstojne. Návšteva kráľovského páru
z Nórska by tu možno bola tiež našla dôvod na
oprávnenú hrdosť na nórsky príspevok zmysluplnej pomoci závodu.
Základom chýbajúceho sebavedomia Slovákov je
neznalosť svojej histórie. I preto oslovujeme Žiarčanov a najmä kolegov učiteľov s ponukou – navštívte aj toto miesto. Má bohatý, pritom lacný a blízky
potenciál múdrej výchovy ku ekológii a vzťahu
k rodisku. Naviac má už dnes oživenú prírodu, prechádzky Gráfovskou, na Škapné bralá či do S. Teplíc
pripravujeme do budúcna aj ako Náučný chodník.
Originálna príčina zániku vyše 900-ročnej obce je
semenom slov tejto knihy, ktoré predstavujú vidinu
budúcnosti vo dvoch možných alternatívach: prvá
varuje – tak, ako rozvodnená rieka bez brehov, aj
bezbrehá sloboda ničí, hlúpo podpiluje konár, na
ktorom sedíme. Veď aj komunisti podľa Desatora,
ktoré 2000 rokov držalo svet pohromade, zrejme
tiež vytvorili svoj „mravný“ Kódex budovateľa komunizmu, ale ako to dopadlo? Druhá je optimistická – môže prebudiť ducha múdreho života (dnes
zahmlievaného božstvom peňazí či orgiami zmyslov). V knihe sa vyjadrilo 15 (vlastne až 20) názorov
autorov. Každý z iného pohľadu, ale skúsenosťou
a poznatkami jednotne ponúkajú pravdu a osvedčené hodnoty. Toto je zmysel našej knihy aj pre
budúcnosť nášho terajšieho domova v Žiari nad
Hronom: „Domov nezabudneš. Nemôžeš, nedá sa.
Kráčaš s ním Životom. A pripravuješ ho druhým.“
Mária Zaťková, opatovská Žiarčanka
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Energie okolo nás
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Bež s nami a schudni

Vyhodnotenie žiarskeho kola súťaže Energie okolo nás
Viete si predstaviť využitie alternatívnych
zdrojov energie v meste? Vaše deti áno.
Spoločnosť Dalkia pripravila pre žiakov základných
škôl na celom Slovensku už 8. ročník podujatia zameraného na ochranu životného prostredia, tento
rok pod názvom Energie okolo nás. Cieľom podujatia je vytvárať a prehlbovať vzťah detí k životnému prostrediu. „Sme veľmi radi, že si tento druh
podujatí, ktoré organizujeme pre základné školy
už niekoľko rokov, našiel svojich priaznivcov medzi
žiakmi aj učiteľmi a vďaka ich aktívnemu prístupu
sa nám darí šíriť osvetu v oblasti ochrany životného prostredia,“ povedal Vincent Barbier, generálny
riaditeľ Dalkie.
Slávnostné vyhodnotenie prác detí zo žiarskych
základných škôl sa uskutočnilo vo štvrtok 11. apríla v Žiari nad Hronom. Víťazom lokálneho kola sa
stala trieda 3. B zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa. Na druhom
mieste sa umiestnila trieda 4. B tiež zo ZŠ s MŠ Š.
Moysesa a tretie miesto obsadila trieda 2. A zo ZŠ
na Ul. Dr. Janského 2. Členmi miestnej poroty boli
zastupujúci primátor Peter Antal, Adriana Giláňová
z odboru školstva a športu, Ján Kniez zo štátnej
správy odpadového hospodárstva, hovorca primátora a šéfredaktor Hutníka Martin Baláž, Jarmila
Sklenková za Dalkiu Žiar nad Hronom a regionálna
riaditeľka Dalkie, Ľudmila Hoffmanová.
Do projektu sa zapojilo 40 základných škôl,

čo predstavuje 2521 žiakov zo 128 tried v mestách a obciach, v ktorých Dalkia pôsobí. V Žiari
nad Hronom sa do súťaže zapojilo 16 tried a
316 žiakov. Prvé tri víťazné diela z každého lokálneho kola postupujú do celoslovenského kola, ktoré
sa uskutoční 30. apríla v Košiciach, kde sa rozhodne
o celkovom víťazovi projektu. Víťazná trieda získa atraktívny celodenný výlet, ktorý sa uskutoční
v júni tohto roka. Pre ostatných malých ochrancov
prírody sú pripravené malé darčeky od Dalkie.
Podrobné informácie o súťaži a predošlých ročníkoch nájdete na www.dalkia.sk/organizujeme.
(r)

Deväťdesiatročná jubilantka Anna sa stále teší zo života

V utorok 9. apríla sa 90 rokov dožila Anna
Kučerová, ktorej domovom sa pred rokom stal
žiarsky Domov dôchodcov a Domov sociálnych
služieb.
Jubilantka Anna Kučerová sa narodila v dedinke Jastrabá ako šiesta zo siedmich detí. Pochádza
z chudobnej rodiny, a preto už v mladom veku chodila príležitostne pracovať do zahraničia. So svojím,
dnes už zosnulým, manželom Jozefom uzavreli
manželstvo v roku 1946. Postupne sa stala mamou
piatich detí. Narodili sa jej štyri dcéry (Mária, Veronika, Helenka a Anička) a jeden syn (Jozef).

V čase, keď začala najmladšia dcéra chodiť do školy, začala Anna pracovať v JRD, kde spolu s partiou
stavali bytovky, kravíny či administratívne budovy.
Po odchode na dôchodok sa Anna venovala zaslúženému odpočinku, štrikovala, čítala, venovala
sa obľúbenej záhradke a vnúčatám. Tých má trinásť: Zuzanu, Terku, Máriu, Michala, Janka, Vierku,
Danku, Petra, Alenku, Dášku, Ľubku, Katarínu a
Ivanku. Dožila sa aj desiatich pravnúčat, pričom to
jedenáste je na ceste.
Svoju jeseň života prežívala vo svojej rodnej dedinke. Potom však prišla chvíľa, keď už sa nevládala postarať sama o seba. Jej novým domovom sa
stal vlani v júni žiarsky domov dôchodcov. Deti ju
v ňom navštevujú skoro denno-denne. Má svoju
vlastnú izbičku a v Žiari si našla aj kamarátku, Annu
Štefankovú.
V týchto dňoch sa už Anna teší na to, ako si posedí na záhradke a bude chodiť na terapiu.
K životnému jubileu prišli Anne ku krásnemu životnému jubileu okrem riaditeľa domova dôchodcov zablahoželať aj poslankyňa Stela Šeševičková
a Silvia Hlôšková zo ZPOZ-u.
(li)

Dôchodcovia sa školili na počítačoch
Mesto Žiar nad Hronom – Odbor starostlivosti o obyvateľa, Centrum voľného času v Žiari
nad Hronom a Klub dôchodcov v Žiari nad Hronom zorganizovali kurz informačných a komunikačných zručností pre seniorov – začiatočníkov.
Koncom marca získalo 18 seniorov osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu. Počas kurzu
od 17. januára do 22. marca sa zúčastnili spolu
na 10 hodinách. Kurz s odborným obsahom zahŕňal skladbu word v praxi a prácu s internetom.

Lektorkou vzdelávania bola Eva Šišková. Trpezlivo
odovzdávala svoje vedomosti v tejto oblasti. Vďaka nej sme získali vedomosti, ktoré nám postačia
k ďalšiemu objavovaniu počítačového a internetového sveta.
Ďakujeme Odboru starostlivosti o obyvateľa pri
MsÚ v Žiari nad Hronom a tiež Centru voľného času
a jeho riaditeľke, Helene Gáfrikovej, ktorých zásluhou sme tento kurz mohli absolvovať.
Členovia Klubu dôchodcov
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Projekt Bež s nami a schudni je zameraný
predovšetkým na chudnutie. Realizátorom projektu je Mestský mládežnícky parlament mesta
Žiar nad Hronom.
Mestský mládežnícky parlament si v mesiaci apríl
vyberie päť mladých ľudí vo veku 15 až 25 rokov,
ktorí majú problémy s nadváhou alebo obezitou.
Budú mať upravený jedálniček a prideleného osobného trénera, ktorý im pomôže na ceste k svojmu
novému JA. Cieľom projektu je zlepšiť zdravotný
stav mladých ľudí, zvýšiť sebadisciplínu a vybudovať kladný vzťah k športu, pretože v dnešnej
dobe je viac ľudí radšej za počítačom, než vonku.
V neposlednom rade si účastníci projektu zlepšia
celkový fyzický a psychický stav a získajú sebadôveru. Motiváciou pre nich bude zabehnutie trasy
v celkovej dĺžke 10 km na konci projektu. Ak máte
záujem zapojiť sa do tohto projektu, pošlite nám
vaše kontaktné údaje a motivačný list, v ktorom
bude napísané, prečo chcete schudnúť. V prípade
otázok kontaktujte Luciu Kráľovú e-mailom: lucia.
kralova@yahoo.com alebo na čísle: 0904 648 712.
Pokiaľ ste mladí ľudia, ktorí sa nechcú zapojiť
do projektu ako priami účastníci, no majú chuť
spoločne si zašportovať a zdieľať pozitívnu energiu
pri spoločných športových aktivitách, neváhajte
sa k nám pripojiť. Nájdete nás na sociálnej sieti Facebook v skupine Bež s nami a schudni. Tešíme sa
na každého jedného z vás, ktorý sa zapojí a pomôže
svojim rovesníkom k naštartovaniu ich radostnejšej
životnej etapy.
(r)

Maľba na hodváb

V sobotu 13. apríla sa v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom stretla skupina tvorivých žien, aby si pod vedením Heleny
Soboslayovej (odbornej zamestnankyni POS)
vyskúšali maľbu na hodváb.
I keď to bola ich prvá maľba na hodváb, techniku
maľby na textil zvládli bravúrne. Niektoré vytvorili
zaujímavé farebné obrázky, iné dekoratívne šatky.
Tvorivá činnosť ich natoľko zaujala, že si svoj výtvarný potenciál zopakujú na jeseň, aby sa v tejto
zaujímavej tvorivej činnosti ešte zdokonalili, a tak
vytvorili ďalšie zaujímavé maľbičky. Niektoré z autoriek prejavili záujem pokračovať a posunúť svoju
kreativitu do autorských výpovedí s možnosťou
aplikácie maľby na hodváb na textilné tašky, vankúše či deky.
POS
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Vážení občania,
v jedenástej časti Projektu civilnej ochrany
obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou individuálnej ochrany jednotlivca improvizovanými prostriedkami, kedy sa občan môže dostať do

situácie ohrozenia života alebo zdravia v prípade
úniku napr. chemickej nebezpečnej látky. Sú to
situácie, v ktorých sa občan dostal neočakávane a využil možnosť chrániť svoj život a zdravie
spomínaným spôsobom. Občan má možnosť
chrániť svoj život a zdravie nielen improvizovanými prostriedkami, ale aj pripraviť sa na situáciu ohrozenia, chrániť si svoj život a zdravie
špeciálnymi prostriedkami, ktoré predovšetkým
slúžia za účelom opustenia občana alebo skupiny z ohrozeného územia. V dnešnej časti Vám
predstavujeme niekoľko z nich.

ŠPECIÁLNE PROSTRIEDKY individuálnej ochrany jednotlivca
– prostriedky na ochranu dýchacích ciest
Celo tvárová maska: ľahká (450 g) celo tvárová maska sa vyznačuje širokým zorným poľom
a konštrukciou vyžadujúcou minimálnu údržbu.
Štvorbodový upínací systém. Konštrukcia s dvo-
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ma filtrami poskytuje nízky odpor pri dýchaní. Vymeniteľné filtre s bajonetovým upínacím
systémom 3M / cca 125€ / s PROTI PLYNOVÝ
FILTER

Technické údaje filtrov:
A – proti organickým plynom a parám organických látok s bodom varu nad 65 st. C / toulén, cyklohexán, xylén/
AX – proti organickým plynom a parám organických látok s bodom varu pod 65 st. C / acetón,
diethyléter/
B - proti anorganickým plynom a parám / chlór/, okrem oxidu uhoľnatého
E - proti oxidu siričitému a ostatným kyslým plynom a pará
K- proti amoniaku a organickým amínom
Lícnica celo tvárovej masky CM 4 + špeciálny filter MOF rady 2, 4, 5, 6
/ malý ochranný filter/, cca 90-100€
Je typom tvárovej masky s gumotextilným
päť páskový upínacím systémom. Lícnica má
oválne, panoramatické zorníky. Priezvučná
vložka v strednej časti lícnice umožňuje
komunikáciu aj pri nasadení masky. Vnútorný
okraj gumového výlisku lícnice je vybavený
tesniacou manžetou. Vo vnútri lícnice je
vsadená polomaska, ktorá oddeľuje priestor
vdychovaného a vydychovaného vzduchu
a zároveň znižuje zahmlievanie zorníkov.
Laminátová ventilová komora obsahuje dva
vydychovacie a jeden vdychovací ventilky. Závit
ventilovej komory umožňuje pripojenie lícnice
ku všetkým ochranným filtrom typového radu
MOF - MOF-2, MOF-4, príp. MOF-5 a MOF-6.

Polo maska
Skladací respirátor
Midimask - 6€
Ochranné rúško 1€
s filtrom – 25€
3M 8810 2€
Skladací respirátor – s výdychovým ventilom tieto prostriedky, špeciálne prostriedky individuzaručuje ochranu proti pevným netoxickým čas- álnej ochrany dýchacích ciest jednotlivca poutiam neprevyšujúcim 10 – násobok najvyššej prí- žívajú predovšetkým jednotky civilnej ochrany
pustnej koncentrácie pevných netoxických častí a členovia zložiek integrovaného záchranného
Okrem obyvateľstva, ktoré si môže zabezpečiť systému.
VTU KM a CO MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
(pokračovanie nabudúce)
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Práce vystavovalo osemnásť fotografov
V piatok 12. apríla sa v priestoroch žiarskeho
Pohronského osvetového strediska uskutočnila
vernisáž súťaže neprofesionálnych fotografov
AMFO 2013. Tento rok sa do súťaže zapojilo
osemnásť fotografov s viac ako sto fotografiami.
Popri už renomovaných autoroch pozvanie predstaviť svoju tvorbu prijali aj noví začínajúci autori,
ktorých kolekcie fotografií sú na veľmi dobrej úrovni. Odborná porota zo 102 zaslaných fotografií nakoniec odporučila vystaviť 94 prác.
Prvé miesta v jednotlivých kategóriách získali Sofia Fabová, Peter Kováč, Branislav Beliančin a František Prefertus. Okrem ocenených odporučila porota
fotografie aj na krajskú súťaž, v ktorej budú šťastie
skúšať Sofia Fabová, Peter Kováč, Silvia Magyarová,
Lenka Gábrišová, Ľubica Kormaňáková, Michaela
Grznárová a Tomáš Gontko.
(li)
VÝBEROVÉ KONANIE

Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Jilemnického ulica č. 2 v Žiari nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46,
965 19 Žiar nad Hronom, v zmysle § 4 ods.
1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy,
Jilemnického ulica č. 2 v Žiari nad Hronom.
Kvalifikačné predpoklady:
•kvalifikačný predpoklad v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady v znení neskorších predpisov,
časť X.,
•predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
•najmenej päť rokov pedagogickej praxe.
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
•prihlášku do výberového konania,
•profesijný životopis a motivačný list,
•overené kópie dokladov o vzdelaní,
•potvrdenie o pedagogickej praxi,
•potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
•návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej
forme,
•výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
•písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou
uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo
osobne) najneskôr do 30.4.2013 na adresu:
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar
nad Hronom s označením „ZUŠ – výberové
konanie“ – neotvárať. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené najmenej
7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Červené jabĺčko
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom
pozýva vo štvrtok 25. apríla o 10.00 hod. všetkých
milovníkov ľudovej piesne na podujatie Červená
jabĺčko – regionálnu postupovú súťažnú prehliadka detí v speve ľudových piesní. Súťažnej prehliadky sa zúčastnia víťazi obvodných a okresných kôl
a doporučení speváci z detských folklórnych súborov z miest a obcí Žiar nad Hronom, Žarnovica,
Nová Baňa, Kremnica a Banská Štiavnica.
Festival dychových hudieb
BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad
Hronom, mesto Kremnica, Dychová hudba Minciar
Kremnica, ZUŠ J. L. Bellu Kremnica, Miestny odbor
Matice slovenskej Kremnica, BBSK – Knižnica Jána
Kollára v Kremnici vás pozývajú na podujatia v rámci 24. festivalu dychových hudieb Jána Levoslava
Bellu v Kremnici. Uskutoční sa 11. mája o 11.00 hod.
na pešej zóne v Kremnici. Vernisáž výstavy Maľovaný Bellov festival sa uskutoční o 14.00 hod. v čitárni
knižnice. Pozývame vás aj na hlavný program, ktorý sa uskutoční 12. mája o 14.00 hod. vo vinotéke
Biely bocian.
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

•Prímestský tábor
Šikovné ruky – poďte s nami objaviť kreativitu
v rôznych oblastiach. Termín: 1.7. – 4.7. Čas: od 7.30
do 15.30 hod. Cena: 7 €/na deň. V cene je zahrnuté:
obed, pitný režim, vstupné, tvorivý materiál.
•Pobytový tábor
Intergalagtické prázdniny – CVČ privíta
na supergalagtickej lodi všetky deti, ktoré sú zvedavé, radi skúmajú a hľadajú neobjavené, nezvyčajné. Nájdeme spolu novú planétu, zažijeme kopec zábavy a spoznáme nových kamarátov. Termín:
14. 7. – 20.7. Miesto: rekreačné stredisko Púšť (Prievidza). Cena: 135 €. V cene je zahrnuté: ubytovanie,
celodenné stravovanie, pitný režim, vstupné, materiál na činnosť, režijné náklady. Doprava: individuálna.
•Prímestský tábor
Letom svetom – deti, príďte medzi nás a spolu
prejdeme toto leto svetom a pohybom. Termín: 5.8.
– 9.8. Čas: od 7.30 hod. do 15.30 hod. Cena: 9 €/na
deň (v cene je aj doprava výletov). V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné, materiál, doprava.
•Termín podania prihlášok je do 20. júna.
Prihlášky a bližšie informácie nájdete na stránke
CVČ www.cvczh.edu.sk, alebo sa môžete informovať osobne v čase od 8.00 do 18.00 hod v CVČ
na Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom, prípadne telefonicky: 045/673 33 48, 0905 295 556.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Aotearoa – krajina veľkého bieleho oblaku
Cestopisno-relaxačný program o Novom Zélande. Dňa 25. apríla o 19.00 hod.
Planetárium deťom – Uffove dobrodružstvá
na Marse
Program pre mladších školákov. Multimediálny
program s využitím možností planetária približujúci slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy. V UFO
sále si deti v interaktívnom rozhovore s lektorom
zábavnou formou overia svoje znalosti o astronómii a na záver, v prípade priaznivého počasia, si
vyskúšajú pozorovanie oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa 26. apríla o 18.00 hod.
Hrozba z nebies
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále doplní
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demonštrácia aktuálnej oblohy s pomocou planetária a sprievodným slovom lektora. Za priaznivého
počasia sa uskutoční pozorovanie večernej oblohy
ďalekohľadom. Dňa 26. apríla o 20.00 hod.
VEČER ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

Kresťanské spoločenstvo a mesto Žiar nad Hronom vás pozývajú na Večer židovskej kultúry. Hlavný hosť: Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. Učinkujúci:
R. Bravčok, predseda Kresťanského spoločenstva
v ZH, J. Orlická, židovské piesne v doprovode harfy,
V. Hazlinger, zhudobnené židovské žalmy. Podujatie sa uskutoční 28. apríla o 17.00 hod. v žiarskom
MsKC.
NEZABUDNITE SI VYMENIŤ PREUKAZY
Výmena preukazov Fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím a preukazov Fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu
Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej preukaz ŤZP) a preukazy
občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu (ďalej preukaz ŤZP/S)
vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj
v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti Bez časového obmedzenia. Preukazy sa
vymieňajú od 1.1.2009, teda od účinnosti zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na oddeleniach posudkových činností Úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého
pobytu držiteľa na počkanie a bezplatne. K výmene
je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz
ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu veľkosti
3 x 4 cm.
JOGA – NÁUKA
O TELE, MYSLI, VEDOMÍ A DUŠI
Mnohí z čitateľov si pod slovom Joga predstavujú cvičenie. Áno, joga je aj cvičenie. Ale je to aj relaxácia, meditácia,
modlitba, spev duchovných piesní. S jogou sa často spája
Ajurvéda – indická prírodná medicína. Tá zahŕňa životný
štýl, detoxikáciu, liečbu, stravu, omladzovanie.
Joga je zameraná viac duchovne. Cvičenia jogy zvyšujú ohybnosť tela, odstraňujú niektoré bloky pre prúdenie
energií v ľudskom tele, zvyšujú odolnosť tela pred niektorými chorobami. V praktickom živote odporúča dodržiavať
určité zásady psychohygieny. Pozitívne myslieť, rozprávať
a konať. Veď pokiaľ človek pociťuje napríklad chamtivosť,
nenávisť, závisť, nemá šancu pozdvihnúť svoje vedomie.
Ak sa napríklad veľa hneváte, poškodzujete najmä seba.
Hnev vysáva životnú šťavu. V joge sa často hovorí o energetických centrách – čakrách. Prakticky každý má nejakú
osobnú skúsenosť. Počujete niečo zlé, zovrie vám žalúdok.
Tam je v blízkosti energetická čakra. Joga má aj duchovnú
stránku. O nej môžu hovoriť tí, ktorí dosiahli vyššie stupne
duchovného uvedomenia. Majú praktickú skúsenosť. Pre
normálneho človeka je ťažké sa presvedčiť o existencii
minulých životov. Ale milióny ľudí na svete veria v reinkarnáciu. Táto viera usmerňuje spôsob života, myslenia aj
konania ľudí. Veď aj my poznáme porekadlo – čo zaseješ,
to zožneš. Aj v živote, keď človek koná dobro, dobro sa mu
vráti. Keď koná zlé veci, aj tie sa mu vrátia späť. Aj keď mu
na to nik nepríde, vždy o tom niekto vie. Minimálne on
sám. Vie, že urobil niečo zlé a toto v ňom ho oberá o pokoj
a harmóniu. Bráni mu to v duchovnom raste. A rastieme
všetci. Niektorí možno v protismere. Ale všetci, bez rozdielu náboženstva a duchovného smeru môžu: rozvíjať
súcit a lásku k všetkým živým tvorom a snažiť sa, aby sme
úmyselne nikomu nespôsobovali bolesť. To sú už praktické
kroky k vyššiemu vedomiu.
Joga v dennom živote sa cvičí v CVČ – nové kurzy: cvičenia proti bolesti chrbta, cvičenia pre seniorov a cvičenia
pre začiatočníkov.
Mangalpuri

noviny.ziar.sk

Hľadám domov
REBEKA

Rebeka je 6-mesačné
šteniatko. Maličký vzrast,
farba a tvárička ako chrt
a telo dlhé skoro ako
jazvečík. Je veľmi milá a
krehká, vhodná len do
bytu.
DIESEL

Tento chutný, strapatý chlpáčik
sa volá Diesel a je kríženec teriéra. Má 6 mesiacov a v dospelosti
bude malého vzrastu, preto je
vhodný do bytu. Diesel bude odčervený, očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
DÁŠENKA

Dášenka je veľmi milá, je to
teriér telom aj dušou. Aktívna,
čulá, naučená v byte, má návyky. Má asi 5 rokov a je menšieho vzrastu (do 10 kg).
ZORINKA

Zorinka je veľmi milá sučka,
má asi 6 mesiacov a je nesocializovaná a vystrašená. Dáme ju do
poriadku po psychickej aj fyzickej
stránke a bude môcť odísť do nového, lepšieho domova.
LINA

Lina je úžasná, priateľská a učenlivá sučka. Vie si
sadnúť, ľahnúť a vie pekne
chodiť na vôdzke. Je to kríženec ovčiaka a vhodná je
skôr do rodinného domu
ako do bytu. So psíkmi je
znášanlivá bez problémov. Lina bude odčervená, očkovaná, čipovaná a kastrovaná.
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

Voľný trh
Známy je podnikateľ. Dostal nápad, že sa mu
bude ľahšie premiestňovať malá cirkulárová píla,
keď ju uchytí na podvozok z detského kočíka.
V meste najviac používajú tento prepravný prostriedok rómski zberači šrotu. Preto sa s touto požiadavkou obrátil na nich. Dohodli sa. V sľúbený deň
sa poň dostavil. Jeden z nich mu ho umiestnil na
záhradku auta. Keďže videl, že je dobre situovaný,
tak sa ho spýtal: „Ženu by ste nekúpili?“ Nechápavo
sa ho spýtal: „Načo by mi bola?“ „No, keby ste mal
chuť sa zabaviť.“ Keďže ani táto doplňujúca informácia nenašla u neho patričnú odozvu, Róm ho
pokúšal ďalej: „Máme aj mladšie ženy v ponuke,
ale tie sú drahšie.“ Známy nad touto „ponukou“ len
kývol neveriacky rukou a pobral sa svojou cestou.
Teodor Komenda
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám trekingový bicykel vhodný pre deti od 9 do 12 rokov. Cena:
15/8
50 €. T: 0905 255 386
•Predám notebook ACER Extensa 5235, málo používaný. 2 baterky. Vo veľmi dobrom stave. Číselná klávesnica. Cena: 200 €. T: 0949
328 736
27/8
•Predám pamätnú razbu pápeža Benedikta XVI. Minca má 70 mm.
Predám i iné mince. T: 0902 828 424
31/8
•Predám DVD Judas Priest, U. Heep, HammerFall, Doors, Moody
Blues, Queensryche, Sonata Arctica, Ch. Isaak, Thunder, Kiss, Doro,
GammaRay, Udo, Steppen Wolf, R. Stewart, Santana, Therion, Anastacia, Jorn, Guns´n´Roses + rôzne výbery heavy a pop. T: 0902 828 424
32/8

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

•Predám 10 CD Box: God Save This Box! Punk 1978 – 1980. Cena: 25
33/8
€. T: 0902 828 424

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 4 CD Pack: Rock Legends 70´s. Cena: 20 €. G. Moore, Girlschool, Magnum, U. Heep, Quo, Angel Witch, A. Rooster, Juicy Lucy,
Man... T: 0902 828 424
34/8
•Predám el. šijací stroj stolíkový, nemecký. ZH. T: 0910 295 897 36/8
•Predám malé tvarové frézy k vŕtačke, nové. T: 0910 295 897
37/8

•Predám nové pekné pánske obleky č. 48, vetrovka. T: 0910 295 897
38/8

•Predám PC zostavu pre rôzne práce, spoľahlivá. T: 0910 295 89739/8
•Predám starožitné rádio s magickým okom – ako rekvizita.
T: 0910 295 897

40/8

•Predám staršie typy telefónnych aparátov. Cena: 7 €.
T: 0910 295 897

41/8

•Predám 50 l mrazničku, 2-poličková, 3 hviezdičková. Zn. Calex.
Cena: 15 € + dohoda. T: 0911 447 283
35/7
•SBD Žiar nad Hronom predá 1-izbový družstevný byt na Ul.
M.Chrásteka v Žiari nad Hronom. Plocha bytu je 36,14 m2. Cena:
4/8
16 000 €. Viac informácií na stránke www.sbdzh.sk.
•Predám garáž za Jadranom. Cena dohodou. T: 045/673 47 11,
0905 84 64 99 – po 15.00 hod.
5/8
•Predám staršiu chalupu v Prestavlkoch. Cena dohodou.
T: 0907 816 324

19/8

•Predám garáž za Planetáriom. Cena: 5 500 €. T: 0905 636 173 29/8
•Predám garáž, Ul. Dukelských hrdinov (pri Planetáriu). Cena dohodou. T: 0904 439 390
35/8

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem 2-izbový byt v ZH, Ul. A. Dubčeka, na 2./3 poschodí,
s rozlohou 66m2. Je po čiastočnej rekonštrukcii. Cena: 290 € pre 2 oso11/8
by. T: 0918 725 059
•Hľadám na dlhodobý prenájom garsónku alebo 1-izbový byt v Žiari nad Hronom. Cena: do 200 €, vrátane energií. Aspoň čiastočne zariadený. T: 0919 278 836
17/8
•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt na Pod vrškoch.
T: 0905 624 114, 0905 321 543
23/8
•Prenajmem byt na Etape. Slušný vchod. Rozloha 30m2. Len vážny
25/8
záujem. T: 0940 802 992
•Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový byt. T: 0905 263 816 42/8

AUTO MOTO
•Predám Renault Megane, bordová farba, r. v. 1996, 1,4 benzín, najazdených 230.000 km. Cena: dohodou – lacno. T: 0915 847 066 1/8
•Výhodne predám skúter Ital Jet vo veľmi dobrom technickom stave. Cena dohodou. T: 0907646 037
21/8
•Predám Daciu Logan, r. v. 2003, naj. 53 000 km, garážovaná. Cena:
3 100 €. T: 0905 636 173
30/8
•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: 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

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. M.
Chrásteka, čiastočne zrekonštruovaná. Cena 18.990 EUR,
výmera: 25 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 21.000 EUR, výmera: 35 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum mesta, v pôvodnom stave. Cena: 28.560 EUR, výmera: 43 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave, zachovalý. Cena: 26.500 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, kompletná rekonštrukcia. Cena:
32.000 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 v Žiari nad Hronom, širšie centrum
mesta, v pôvodnom stave. Cena: 24.500 EUR, výmera: 60
m2
•3-izbový panelový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
širšie centrum mesta, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
45.900 EUR, výmera: 62 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 34.290
EUR, (pôvodná cena 35.990 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 37.000
EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Cena: 37.000 EUR,
výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
41.000 EUR, (pôvodná cena 42.000 EUR), výmera: 69 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum
mesta, v pôvodnom stave. Cena: 39.000 EUR, výmera: 73
m2
•3-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom,
sídlisko Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 52.000
EUR, výmera: 75 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 67.000 EUR, výmera: 80 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:

DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 63.000 EUR, výmera pozemku: 996 m2
•Rozostavaný RD v Lutile. Nová cena: 99.000 EUR,
(pôvodná cena 110.000 EUR), zastavaná plocha: 298 m2,
úžitková plocha: 360 m2, výmera pozemku: 1.819 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR, (pôvodná cena 26.500 EUR), zastavaná plocha: 118 m2, výmera
pozemku: 595 m2
•RD v Slaskej, v pôvodnom stave. Cena: 53.000 EUR, zastavaná plocha: 157 m2,výmera pozemku: 1.776 m2
•RD v Prestavlkoch, kompletná rekonštrukcia. Cena:
53.000 EUR, zastavaná plocha: 138 m2,výmera pozemku:
1.303 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom - zachovalom
stave. Cena: 93.000 EUR, výmera pozemku: 815 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena:
49.900 EUR, (pôvodná cena 68.000 EUR), výmera pozemku: 1.186 m2
•RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.500
EUR, úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku: 410 m2
•RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
203.000 EUR, zastavaná plocha: 1.402 m2, výmera pozemku: 2.835 m2
POZEMKY:
•stavebný pozemok v Lutile (časť „Nová Lutila“), určený
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 41.000 EUR, výmera: 694 m2
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 27.000 EUR, výmera: 605 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky),
určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku. Cena:
33,20 EUR/m2, výmera 77.107 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. SNP), určený na priemyselnú výrobu, siete na a pri pozemku. Nová
cena: 86.000 EUR, (pôvodná cena: 100.000 EUR), výmera
3.116 m2
OSTATNÉ:
•záhradná chata v Lutile (záhradkárska osada), kompletne zrekonštruovaná. Cena: 34.500 EUR, zastavaná plocha: 28 m2, výmera pozemku: 405 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
•Postrážim vášho seniora alebo iného člena rodiny počas vašej neprítomnosti. Mám vzdelanie, praxa skúsenosti, empatiu. T: 0908 214
471 – kedykoľvek.
3/8

•Rehabilitačná sestra ponúka klasickú, športovú, reflexnú a vákuovú masáž + parafínové zábaly. T: 0944 390 079

12/8

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
•Hľadám spoľahlivú opatrovateľku k staršej panej na poobedňajšie
hodiny, od 16.00 do 19.00 hod. v „starom“ Žiari. T: 0902 526 735 2/8

52.000 EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera: 85 m2

•Zdravotníčka a rehabilitačná sestra s viacročnou praxou aj v zahraničí opatrí starších ľudí. T: 0944 644 278
13/8

noviny.ziar.sk

•Hľadám prácu – opatrovanie starých ľudí, kedykoľvek, v ZH alebo
Hliníku nad Hronom. T: 0908 094 083
20/8
•MUDr. Vladimír Výrostko oznamuje svojim klientom, že od 1.4.2013
ordinuje a operuje v novo zrekonštruovaných priestoroch nemocnice
Handlová. Objednávanie a informácie na telefónnom čísle: 0915 959
469 alebo Spektrum výkonov: www.nemha.sk.
22/8
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Blahoželanie
Na lúke i v lese,
novina sa nesie,
že dnes sláviš veľký deň,
ktorý patrí tebe len.
Klárka Jankovová
zo Žiaru nad Hronom
Všetko najlepšie k 2. narodeninám, veľa zdravia, šťastie a lásku prajú rodičia, Robko, starí
rodičia Jankovoví, strýco Tibor, Janka a Natálka.

Blahoželanie
Hoc máš vnúčat ako maku,
nevyjadria všetku vďaku,
ktorú stále máme v srdci
a s ňou náš cit nehasnúci.
Hoc ti čelo zdobia vrásky,
teš sa z našej lásky,
nech ťa vo dne, v noci hreje,
aj v dňoch ľudskej beznádeje.
Hoc ti život zdrsnil ruky prácou pre nás, svoje deti,
krásne sú sťa kvety z lúky,
láskavé z nich slnko svieti.
Na záver vinš s vôňou ruží,
nech ti zdravie stále slúži.
Nech ti rokov viac než dosť,
chodí klopať tento hosť.
Dňa 9. apríla sa 90 rokov dožila
Anna Kučerová.
Vďačnosť detí, radosť z vnúčat, lásku pravnúčat,
splnené sny, priania, túžby, tajné plány, nech
vždy správnou cestou vedú tvoje kroky. A napokon zdravia, šťastia dlhé roky. Čo sama chceš,
kiežby sa ti to splnilo. To ti praje dcéra Hela
s manželom Jankom a vnučkami Katkou,
Dášou a Ľubkou s rodinami.

Antikvariát Tuborgaha
Na sídlisku Pod vršky,
v priestoroch Stavebného bytového družstva
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok od 15.00 do 18.00 hod.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INZERCIA
POĎAKOVANIEtĺk
Tá rana v srdci bolí
a nikdy sa nezahojí...
Aj keď nie si medzi nami,
v srdciach žiješ stále s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a kamarátom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým
a milovaným
Pavlom Môcom,
ktorý nás opustil vo veku 39 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Zároveň ďakujeme za príkladnú lekársku starostlivosť MUDr. Jozefovi Šuškovi a sestričke
Katke Mikulášovej a celému internému oddeleniu v Žiari nad Hronom.
Ďakuje smútiaca rodina.
POĎAKOVANIEtĺk
Dňa 1. februára 2013 nás
opustil náš otec a starý otec
Milan Bandzi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Spomína syn Ľubomír s manželkou Evkou
a vnučka Evka.
SPOMIENKAtĺk
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 30. apríla si pripomíname prvé výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec
Pavel Vrbický.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk
Osud nikdy nevráti,
čo nám vzal,
ostali spomienky a žiaľ.
Dňa 28. apríla si pripomíname 3. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
Florián Šurka.
Spomínajte s nami.
Spomína syn Zdenko s rodinou, syn Jožko
a dcéra Vlasta s rodinou.

SPOMIENKAtĺk

To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 16. apríla sme si pripomenuli 15 rokov od smutnej chvíle, keď nás
náhle opustil náš drahý
Karol Janický.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtĺk
Na krídlach anjela
odišiel si v diaľ.
Necítiš bolesť, necítiš náš žiaľ.
Žiarila z teba láska,
obetavosť a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Dňa 26. apríla si pripomenieme 1. výročie
od nečakaného odchodu, keď nás nečakane
navždy opustil drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Leginus.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, synovia s priateľkami, vnučka Sofinka a ostatná rodina.
SPOMIENKAĺk
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 26. apríla si pripomíname
2 roky od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustil
Marián Švehlík.
S láskou spomína manželka, vnúčatá, dcéra
a syn s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKAtĺk

Stíchlo srdce, utíchol hlas,
Milovala život, milovala nás.
Dňa 28. apríla si pripomenieme 10. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá
Ružena Skácelíková.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si spolu
s nami.
Spomínajú dcéry s rodinou.

Hudobná skupina BONA

Úplne pre každého bez rozdielu.

zo Žiaru nad Hronom ponúka kvalitnú hudobnú produkciu na akcie rôzneho druhu ako sú zábavy, svadby, plesy, rodinné a firemné oslavy. Dlhoročné skúsenosti, bohatý repertoár ľudoviek, starších, ako aj najnovších
hitov pre všetky vekové kategórie.

Volajte 0948 209 718

Kontakt: +421 908949527, +421 904561397

NOVÁ PÔŽIČKA!

noviny.ziar.sk
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Taký obyčajný aprílový týždeň na „Dvojke“
Začiatkom apríla sa na „Dvojke“ uskutočnil
Deň zdravia zameraný na vysoký krvný tlak.
Po relácii s informáciami o hypertenzii, jej vzniku a možnostiach jej redukcie sme sa počas prestávok vyšantili na slnkom ožiarenom školskom
dvore v tanečnom rytme a v závere vyučovania
hladné brušká nasýtili zdravým zeleninovým
obedom.
Školský klub detí Úlik sa športovým činnostiam
venuje pravidelne v rámci svojej celoročnej
Úlik-iády. Deti z oddelenia Motýliky „poletovali“
po Centre voľného času a pod vedením trénera
Janka absolvovali halové veslovanie, podložkový
tanec a hlavičky potrápili logickou hrou – stavaním
pyramíd na čas. Keďže škola už niekoľko rokov realizuje projekt Kyberšikanovanie, dalo sa očakávať,
že po rozprávkach Biele ovce s vysvetlením diskriminácie, rasizmu, cyber-stalkingu a bezpečného
správania sa na internete, prídu na rad aj sociálne
siete na čele s obľúbeným aj zatracovaným Facebookom. Výtvarné aj literárne práce s tematikou
vzniku, minulosti, súčasnosti, kladných aj záporných stránok Facebooku vystavené vo výstavnom
vestibule školy podávajú odpovede na otázku: Facebook – áno či nie? V tom istom priestore nájdeme aj projekty a obrázky, ktoré sú dôkazom, že naši

žiaci čítajú radi a s porozumením. Počas Mesiaca
knihy v spolupráci so zmodernizovanou žiackou
knižnicou v rámci hodín slovenského jazyka
a literatúry putovali nižšie ročníky rozprávkami,
šiestaci hľadali tajomstvá gréckej mytológie,
siedmaci a ôsmaci zažili dobrodružstvá v literatúre
a deviataci venovali pozornosť životu a tvorbe
Hviezdoslava. Naši prváci sú už tak šikovní v čítaní,
že im texty v učebniciach nestačia, a vďaka svojej
učiteľke našli skrytý raj knižiek – mestskú knižnicu.
Aby sa mohli stať riadnymi členmi knižnice, museli
vedieť niekoľko dôležitých vecí. S pomocou dobrej
víly knihovníčky sa zoznámili s priestorom knižnice,
naučili sa, ako a kde hľadať knihy, aké sú pravidlá
vypožičiavania si kníh a takisto, ako sa v knižnici
správať. Po splnení všetkých náročných úloh boli
slávnostne pasovaní za knižných rytierov a už sa
tešia na veselé čítanie. Zima si asi nevšimla, že je
už apríl, a preto sa druháci rozhodli, že trošku jari
prinesú v podobe pesničiek, prekáračiek a ukážky
jarných ľudových zvykov obyvateľom Domova
dôchodcov v Žiari nad Hronom. Starkí „jarnosičov“
odmenili čerstvo napečeným koláčom a ukážkami
šikovnosti ich skúsených rúk. Veľkú radosť nám
urobili aj reprezentanti v okresnom kole súťaže
Spievam, spievaš, kam postúpili ako víťazi školské-

ho kola. Vo svojich vekových kategóriách s „umelou piesňou“ vybojovali 1. miesto Bianka Kalnická,
2. miesto Laura Považanová, 3. miesto Júlia Šályová
a Čestné uznanie Ema Radzová. V kategórii ľudová
pieseň si 1. miesto vyspieval Patrik Mlynárik a Júlia
Šályová.
Len málo vieme o živote ľudí s handicapom a neuvedomujeme si, aký ťažký v skutočnosti je. Aby
sme lepšie porozumeli a pochopili, „Dvojka“ sa
zapojila do projektu zážitkových izieb v MsKC, kde
postupne od stredy až do konca školského roka
všetci žiaci na vlastnej koži precítia, aké to je, keď
„nechodím, nevidím, nepočujem a nerozumiem“,
a hlavne si uvedomia poslanie nás zdravých ľudí
pomáhať tým, ktorí také šťastie nemali. Mnohí to
chápu už dávno a majú svoje srdiečka otvorené.
Naša „Dvojka“ sa ihneď od prvopočiatku stotožnila
s poslaním Dňa narcisov a s myšlienkou Deti deťom
pravidelne usporadúva dobrovoľnú zbierku pre
deti z onkologického oddelenia v Banskej Bystrici.
Od roku 1997 sme prispeli sumou takmer 3200 €
a práve v Deň narcisov sme na účet občianskeho
združenia Svetielko nádeje pripísali ďalších 350 €.
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika

Angličtinárka zo „Štvorky“ na medzinárodnom kurze v Anglicku

Moderná spoločnosť buduje svoj rozvoj na
personálnej a interpersonálnej komunikácii, na
funkčnom prepojení moderných technológií so
špecifickými znakmi národných kultúr a na vízii
perspektívy pre svojich obyvateľov. O praktických edukačných skúsenostiach pedagógov
s ich realizáciou v Anglicku sa presvedčila skupina 12 pedagógov anglického jazyka, ktorých
domovom je Taliansko, Švédsko, Španielsko,
Nemecko, Chorvátsko, Francúzsko a ďalšie krajiny Európy.

Návšteva poetky
na „Dvojke“
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. Žiaci odmenili jej prednes úprimným potleskom.
Ďakujeme, pani Fridrichová, bolo nám
s vami príjemne. Mgr. Iveta Kösegiová

Základnú školu na Jilemnického ulici v Žiari nad
Hronom zastupovala učiteľka anglického jazyka,
Daniela Goralková. V rámci podprogramu Comenius sa zúčastnila medzinárodného kurzu Kreatívne aktivity a motivačné učebné materiály pre
sekundárne vzdelávanie. Uvedený projekt bol začlenený do Programu celoživotného vzdelávania
a financovaný s podporou EÚ. Cieľom dvojtýždňového vzdelávacieho kurzu, ktorý sa uskutočnil neďaleko Londýna v meste Maidstone, bolo umožniť
pedagógom absolvovať vzdelávacie aktivity v zahraničí. Vďaka nim komplexnejšie pochopili kultúru
a princípy školského vzdelávania v Európe, rozšírili
si vedomosti, zdokonalili pedagogické schopnosti
a zručnosti, a zároveň vytvorili predpoklady zvýšenia kvality školského vzdelávania vo svojich krajinách. Kurz účastníkom poskytol nové teoretické
poznatky a vzdelávacie materiály, množstvo praktických aktivít a jazykových hier, ale bol aj priamym
prepojením rozličných kultúr a národov. Učiteľky
anglického jazyka z celej Európy získali priestor

na vzájomné spoznávanie sa. V diskusii sa podelili
o svoje skúsenosti z aplikácie moderných technológií a z efektívnych vzdelávacích postupov pre diferencované skupiny žiakov. Súčasťou vzdelávania
boli celodenné návštevy anglických škôl, ktorých
kvalitný vzdelávací program bol overený v praxi.
Neoceniteľné poznatky poskytlo účastníkom kurzu
sledovanie kreativity žiakov na vyučovacích hodinách a jej následné vyhodnotenie počas konzultácií s pedagógmi. „Ako účastníčka kurzu som sa rada
podelila o všetky poznatky, kreatívne učebné metódy a vzdelávacie materiály so všetkými kolegyňami,“ hovorí Daniela Goralková a dodáva: „Som presvedčená, že som vďaka účasti na kurze obohatila
vyučovanie anglického jazyka v našej škole. Verím,
že s podporou kolegov, rodičov a žiakov našej školy
sa nám v blízkej budúcnosti podarí nadviazať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými školami.
Pootvoríme tak dvere do Európy škole i jej žiakom.
„Štvorka“

Opäť iba u nás...
V týždni od 18. do 22. marca sa v Základnej škole
na Ulici Dr. Janského uskutočnil aktívny anglický
týždeň, ktorý sme zorganizovali už po štvrtýkrát.
Lektori z jazykovej školy Sidas k nám zavítali druhý
raz.
Program obsahuje 30 vyučovacích hodín. Lektori
sú anglickí „native speakers“, teda program prebieha
„only English“ – len v angličtine. Tento rok sa prihlásilo
40 žiakov zo 4. až 9. ročníka, takže sa vytvorili dve skupiny. Jednu skupinu viedol Jack Robinson pochádzajúci z Brightonu v Anglicku a druhú skupinu Ryan Maguire z Toronta v Kanade. Našim žiakom sme tak umožnili
využiť získané poznatky z vyučovacích hodín anglického jazyka, komunikovať s lektormi, ktorých rodným
jazykom je angličtina, a zároveň si obohatiť slovnú
zásobu a zdokonaliť vlastnú angličtinu prostredníctvom zaujímavých aktivít. Tvorili projekty o mestách
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v anglicky hovoriacich krajinách – napr. Liverpool,
Toronto, San Francisco, učili sa komunikovať v rôznych
situáciách – napríklad v reštaurácii a rôznymi hrovými
činnosťami si rozvíjali svoje jazykové zručnosti. Po absolvovaní programu dostal každý žiak certifikát. Aj touto cestou sa snažíme prispievať k tomu, aby naši žiaci
nemali zábrany rozprávať v cudzom jazyku. Ohlasy
na tento týždeň boli opäť výborné.
Mgr. Mária Nárožná
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Extraligu obhájili s prehľadom
VOLEJBAL ŽENY – EXTRALIGA

VK MŠK Žiar nad Hronom – VK TASK Martin 3:1 (-20, 20, 23, 23) VK Slovan Rimavská
Sobota – VC UJS Komárno 0:3 (-16, -15, -17)
VC UJS Komárno – VK TASK Martin 3:0 (21, 22, 21)
VK Slovan Rimavská Sobota – VK MŠK Žiar
nad Hronom 1:3 (-18, -17, 23, -9) VK TASK Martin – VK Slovan Rimavská Sobota 3:0 (10, 15, 22)
VC UJS Komárno – VK MŠK Žiar nad Hronom 2:3
(20, 19, -16, -20, -6)
Najvyššia ženská volejbalová súťaž sa bude
v Žiari nad Hronom hrať aj v sezóne 2013/2014.
Na domácom turnaji prelínačky žiarske dievčatá definitívne potvrdili svoju príslušnosť k elite.
Po polovičke prelínačky boli Žiarčanky na čele
tabuľky a na domácom turnaji im na obhájenie
extraligovej miestenky stačilo raz zvíťaziť. To sa
im podarilo hneď v prvom zápase žiarskeho turnaja, v ktorom, síce po vyrovnanom priebehu,
ale predsa zdolali Martin 3:1. Naše dievčatá sa
potrápili aj v druhom zápase domáceho turnaja,
no outsidera z Rimavskej Soboty zdolali 3:1. Pred
nedeľňajšími zápasmi tak boli už takmer všetky tajničky vyriešené. V predposlednom zápase
prelínačky zdolal Martin Rimavskú Sobotu hladko 3:0 a potvrdil svoju tretiu priečku, práve pred
svojim súperom, ktorý skončil v súťaži bez bodu.
Záverečný zápas turnaja, i celej prelínacej súťaže,
bol duel postupujúcich tímov, Komárna a Žiaru

dokonale otočiť. Setmi 25:16 a 25:20 vyrovnali na
2:2 a víťazným tajbrejkom v pomere 15:6 potvrdili
víťazstvo 3:2 i konečné prvenstvo v prelínacej súťaži, pred druhým Komárnom.
(tg)

Kadetky neuspeli, sezóna sa pre ne skončila
VOLEJBAL – KADETKY

ŠKM Liptovský Hrádok – VK MŠK Žiar nad Hronom 2:0 (17, 17) VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠK-ŽU Žilina 1:2 (-21, 21, -9)
MVK Poltár – VK MŠK Žiar nad Hronom 2:0 (15, 20)
Žiarske kadetky odohrali turnajovým spôsobom
semifinále stredoslovenskej súťaže. Do ďalších bojov nepostúpili a súťažná sezóna sa pre ne skončila.
(tg)

Staršie žiačky postúpili do finále
VOLEJBAL – STARŠIE ŽIAČKY

Zo stretnutia turnaja prelínacej súťaže o účasť
v extralige. Foto: tg.
nad Hronom. Dievčatá z juhu Slovenska vstúpili
doňho veľmi dobre a po setoch 25:20 a 25:19 viedli
nad domácimi 2:0. Žiarčanky sa však nechceli s domácim publikom i celou sezónou rozlúčiť prehrou
a v ďalšom priebehu stretnutia dokázali výsledok

Play-off – semifinále (odveta):
TJ Lokomotíva Čadca – VK MŠK Žiar nad Hronom 0:3 (-9, -7, -5); na zápasy 0:3, do finále postúpil Žiar nad Hronom
Žiarčanky sa na súperky veľmi dobre pripravili a
vodou na mlyn im bola aj skutočnosť, že domáce
nastúpili v zraneniami oklieštenej zostave. Naše
dievčatá si tak zaslúžene vybojovali účasť vo finále
play-off II. triedy.
(tg)

Volejbalová Cena mesta putovala do Hnúšte
VOLEJBALOVÝ TURNAJ KADETIEK

Volejbalový turnaj kadetiek o Cenu mesta Žiar
nad Hronom usporiadal v nedeľu 7. apríla Volejbalový klub MŠK Žiar nad Hronom. V mestskej
športovej hale sa popri domácich dievčatách
predstavili aj volejbalistky z Hnúšte, Banskej
Bystrice a Prievidze.
Turnaj bol najmä prípravou na semifinále súťaže
kadetiek, ktoré v nedeľu 14. apríla absolvovali tri
zo štyroch zúčastnených družstiev – domáce Žiarčanky, Banská Bystrica a Hnúšťa. Na turnaji, ktorý
finančne podporilo mesto Žiar nad Hronom, sa naj-

viac darilo dievčatám z Hnúšte, ktoré na ňom nenašli premožiteľa. Žiarčanky obsadili tretie miesto.
(tg)
Výsledky:
VK MŠK Žiar nad Hronom –ŠVK Tatran Banská
Bystrica 1:2 VK Iskra Hnúšťa – VKŽ Prievidza 2:0
ŠVK Tatran Banská Bystrica – VKŽ Prievidza 2:0
VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Iskra Hnúšťa 1:2
VK Iskra Hnúšťa – ŠVK Tatran Banská Bystrica 2:1
VK MŠK Žiar nad Hronom – VKŽ Prievidza 2:0

Tesná prehra v Michalovciach

Nohejbalový turnaj

BASKETBAL – KADETI

1. BK Michalovce – MŠK BK Žiar nad Hronom
63:56 (21:6, 15:13, 17:19, 10:18)
Strelci: Obert 13, Supuka 12, Šouc 10, Páleník 8,
Skladan 7, Košťál 6.
Domáci nastúpili do zápasu vo veľkom štýle
a najmä dobrou streľbou si vytvorili 15-bodový
náskok. Naopak, hostia sa nevedeli trafiť i z vylo-

žených šancí a až v druhej štvrtine začali ukazovať
svoje dobré stránky. Časté zmeny obrán začali robiť
Michalovčanom problémy. Žiarčania viac riskovali
a super rýchlymi protiútoky sa doťahovali bodovo
na domácich. Na vyrovnanie to už však nestačilo,
no pochvalou bol potlesk divákov za pekné akcie.
Eduard Frický, tréner

Jasné víťazstvo nad Lučencom
BASKETBAL – MLADŠÍ ŽIACI

Predohrávka 14. kola: MŠK BK Žiar nad Hronom – DASKIT Lučenec 68:38 (46:14)
Strelci: Majer 30, Nagy 10, Mokroš 6, Šály 6, Štábel 6, Vinarčík 6, Kvapil 4.
MŠK BK Žiar nad Hronom – DASKIT Lučenec
71:17 (33:6)
Strelci: Majer 25, Mokroš 21, Šály 14, Nagy 6, Štábel 4, Kvapil 1.

Proti Lučenčanom, ktorí toho majú natrénované
a odohrané ešte málo, nastúpili Žiarčania po náročnom turnaji v Prahe pre maródku len v oklieštenej
zostave. Napriek tomu podali dobrý výkon, keď
okrem slabšieho druhého polčasu prvého zápasu
hrali zodpovedne v obrane a v útoku sa vedeli presadiť individuálne aj po pekných kombináciách.
Norbert Nagy, tréner
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Mesto Žiar nad Hronom organizovalo
13. apríla Veľkonočný nohejbalový turnaj v kategórii mužov. Uskutočnil sa v priestoroch
Strednej odbornej školy hotelových služieb
a obchodu v Žiari nad Hronom za účasti 7 družstiev.
Celkové poradie:
1. miesto PROFE, 10 bodov
2. miesto MOTOROB, 10 bodov
3. miesto APOLLO, 9 bodov
4. miesto 1. Stavebná sporiteľňa, 5 bodov
5. miesto OHTIS, 4 body
6. miesto MäSIARI, 4 body
7. miesto B. Štiavnica, 0 bodov
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Žiarčan hrá v drese pražského klubu

Basketbalový talent, Vlado Nemčok.
Hoci má iba sedemnásť rokov, ide si pevne
za svojím snom. Talentovaný a úspešný Žiarčan, Vladimír Nemčok, je v súčasnosti hviezdou
v špičkovom pražskom basketbalovom klube
USK Future Stars.
Pred pár mesiacmi sa Vladimír spolu s ďalšími
dvomi Slovákmi predstavil aj na kvalifikačnom
turnaji juniorskej Európskej ligy v Belehrade.
Od pražského trénera dostal najviac priestoru práve žiarsky rodák, keď na palubovke strávil viac ako
33 minút, pričom si pripísal 14,4 bodu a 5,8 asistencie. „Do pražského klubu som sa dostal v septembri
minulého roku, predtým som pôsobil v Liberci,“ vysvetľuje na úvod Vlado a pokračuje: „V Liberci som
hral dva roky.
Prvú sezónu sme vybojovali postup do extraligy
U 19.V druhej sezóne som okúsil už aj I. ligu mužov,
kde som si zahral spolu so svojím bratom Tomášom
(momentálne hráčom ŠKP Banská Bystrica). Počas
druhej sezóny v Liberci vznikla dohoda o mojom
pôsobení v pražskom klube počas zahraničných
turnajov. Takto som mohol okúsiť prvýkrát zápolenia v Eurolige juniorov. Bol to zážitok na celý život.
Vo veľkej hale Kaunasu, kde počas nášho stretnutia bolo asi 1 000 ľudí a zápas prenášala televízia.
Ako hovorí tréner Miroslav Grznár, v Litve je basketbal náboženstvo. Na základe môjho pôsobenia
tak vznikla dohoda o možnom prestupe do USK
na konci sezóny.“ Vlado je zatiaľ v Prahe na jeden
rok, hrá juniorskú ligu, kde má spoluhráčov starších, do 19 rokov. „Chlapci sú vyspelejší, liga je viac
sledovanejšia a investuje sa do nej viac peňazí ako
na Slovensku. Určite som rád, že som dostal takúto
príležitosť.“

Spoluhráčmi sú mu vždy
starší basketbalisti
Vlado začal hrať basketbal v Žiari nad Hronom.
Hrá ho od svojich piatich rokov, za rodné mesto
hrával 5 rokov. K basketbalu sa dostal cez svojho
staršieho brata Tomáša tiež basketbalistu a odchovanca žiarskeho basketbalu. Počas jeho tréningu
u trénera Mareka Baláža, ktorý poznal jeho rodičov,
sa pripravoval na dráhu basketbalistu. Počas rôznych zápasov zo staršími bratovými spoluhráčmi
práve tréner Baláž Vlada posla k trénerovi Norbertovi Nagovi, ktorý ho vzal k sebe do mužstva a dal
mu prvú príležitosť v súťažných zápasoch. Počas
pôsobenia v Žiari tak prešiel rukami viacerých trénerov: Štefana Baláža či Eduarda Frického. Vladovi
spoluhráči z jeho prvého mužstva boli neskôr majstri SR v kadetoch aj junioroch.
V roku 2007 prestúpil do ŠBK Junior Levice, kde
v tom istom roku priviedol levických mladších žiakov k druhému miestu na MS, keď prehrali len v zápase s neskorším víťazom majstrovstiev, družstvom
Považskej Bystrice. Vlado sa zároveň stal MVP hrá-

čom turnaja. V roku 2008 bol ostaršený z družstva
starších žiakov do družstva kadetov, kde sa stretol
s prvým profesionálnym trénerom, Petrom Kováčikom, bývalým reprezentačným trénerom žien.
Na prelome roku 2008 a 2009 dostal príležitosť
od trénera juniorov, Ivana Dobrovolného, v juniorskom družstve, ktoré v tom čase pôsobilo v juniorskej lige, kde Vlado ako jeden z najmladších, ak
nie vôbec najmladší, odohrá prvých 10 zápasov.
„Potom som dostal pozvánku do reprezentačného
družstva U 14 SR, s ktorým som absolvoval turnaj
v Dánsku a kde som sa dostal do All star tímu turnaja. Zároveň som dostal aj pozvánku do reprezentačného družstva U 16. Tu som bol úplne najmladší,
keďže to bola kategória ročníkov 93 – 94.“ V reprezentácii sa dostal do konečnej 12-člennej nominácie a ako najmladší hráč odišiel zbierať skúsenosti. Na šampionáte v Portugalsku však nakoniec
patril k štyrom najvyťaženejším hráčom mužstva
SR. „V ďalšej sezóne v júni som dostal pozvánku
z CBA na Grand Canarii, kde som tiež ako najmladší
účastník dostal príležitosť zahrať si letnú ligu profesionálnych basketbalistov. Pred ME 2010 v Taline
som sa však na poslednom zraze zranil, a tak som
na svoje druhé ME necestoval,“ konštatuje Vlado.
Následne na to prestúpil spolu s bratom Tomášom
z Levíc do Liberca, kde bol trénerom žiarsky odchovanec, bývalý vynikajúci slovenský reprezentant,
Dušan Bohunický. „Prvá sezóna bola o postupe
Liberca do extraligy U 19. Vtedy som sa druhýkrát
zúčastnil na ME U 16 v macedónskej Strumici,“
na ktoré však Vlado nespomína v dobrom, keďže sa
v poslednom zápase zranil.

Na palubovke má v súčasnom tíme
odohratých viac ako 600 minút
Po druhom roku pôsobenia prišli pre tohto mladého hráča ponuky zo zahraničia, ako aj z Čiech.
Málokto vie, že počas prvého domáceho zápasu
Levíc s Nymburkom sa uskutočnilo rokovanie medzi Michalom Ježdíkom, šéftrénerom BC Nymburk,
a rodičmi Vlada. Zmluva bola teda na stole a Vlado
odišiel znovu do CBA na Grand Canarii. Rokovalo
sa však aj s Dečínom a španielskym CBA. Potom
prišla ponuka z USK Praha, Sparty. Vlado absolvoval už svoju tretiu účasť na ME U 18 v Sarajeve a
nakoniec sa rozhodol pre pôsobenie v USK Praha.
„V súčasnosti hrám v ročníku U19 USK a hosťuje
v 1. lige mužov Sokol Vyšehrad. Samozrejme, spomedzi chlapcov patrí k najmladším. Ak bude hrať
v Prahe aj budúci rok, zostane aj naďalej v kategórii
juniorov. „Išiel by som však do najvyššej, mužskej
kategórie,“ spresňuje žiarsky basketbalový talent,
a zároveň konštatuje: „Určite by som nechcel zostať
hrať ani v Čechách, ani na Slovensku. Chcel by som
ísť niekam ďalej, napríklad do Španielska či Nemecka.“
Ako sme už spomenuli, Vlado je v Prahe spolu
s ďalšími Slovákmi. „Pomáhame si, to je samozrejmé. Ja som prišiel posledný do klubu, takže pomáhali viac oni mne. Teraz sa však snažím pomôcť aj
ja im, najmä čo sa týka basketbalovej stránky. Sme
dobrý kolektív, nikto nám nedáva pocítiť, že sme
cudzí.“ Vlado si pochvaľuje aj pražského trénera:
„Tréner je dobrý, dáva mi príležitosť. Momentálne
mám z tímu ako druhý najviac odohratých minút
na palubovke. Čistého času 611 minút.“ V zápase
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1. ligy mužov v play–out medzi Sokolom Vyšehrad
a Nymburkom B, ktorý v predĺžení vyhral Vyšehrad,
sa mužom zápasu stal Vladimír Nemčok, ktorému
iba dva získané fauly chýbali k triple-double. Dal
30 bodov, 13 asistencií val. 44.

Režim športovca je prísny
Do Levíc odišiel Vlado zo Žiaru ako 12-ročný
chlapec a musel sa tu spoliehať predovšetkým
najmä sám na seba. „Bol som tam však s dospelým
bratom. Rodičia takmer každý večer chodievali
za nami. Keďže však mali prácu v Žiari, každé ráno
sa zase vracali späť domov. Veľmi sa pre mňa obetovali, za čo im ďakujem a určite im dlžím najviac.“
Úplnej samostatnosti sa neskôr naučili bratia v čes-

Medzinárodný turnaj v Lissone.
kom Liberci. „Brat sa neskôr vrátil na Slovensko a ja
som odišiel do Prahy, kde som úplne sám. Väčšinou
17-roční mladí ľudia chodievajú po vonku, zabávať
sa. Ja si to nemôžem dovoliť. Musím sa vypýtať
od trénera, čo môžem a čo nie. Aj keď som vo veľkom svete, určite nemôžem hýriť. Režim športovca je prísny,“ spresňuje Vlado, ktorý je študentom
pražského športového gymnázia. „Rozvrh máme
upravený inak ako ostatní študenti. V pondelok
máme od ôsmej školu, každý deň, okrem stredy,
do takmer tretej popoludní. V stredu dokonca až
do pol piatej, čo je pre mňa určite najhorší deň,“
priznáva so smiechom. Vždy po vyučovaní idú basketbalisti k sebe na izbu, kde majú čas a priestor na
prípravu do školy. „Tréningy máme vždy od piatej
popoludní do pol deviatej večer. Tu preto ani nie
je priestor a čas na flákanie. Voľný čas, ktorý máme
vyhradený, je práve na to, aby sme sa mohli učiť
a pripravovať na ďalší deň do školy.“ Na ubytovni je
Vlado spoločne so Slovákmi a s niektorými Čechmi,
ktorí sú ďalej od Prahy. „Vždy, keď chceme ísť von,
musíme aj tak prejsť okolo kancelárie trénera. Vždy
preto vidí kedy a kam ideme, čo robíme. Keďže cez
víkendy bývajú zápasy, ani nemáme veľa priestoru
na hýrenie a niekam si ísť sadnúť. Diskotéky neobľubujem, alkohol nepijem, ale občas by som si išiel
rád von posedieť,“ priznáva úprimne športovec.
Zápasy má basketbalista spolu so svojím tímom
každé dva týždne. Jednu sobotu a nedeľu hrajú,
ďalší víkend majú voľný. „Výluka je v lete, tí však,
(Pokračovanie na 15. strane)
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Vyzvi srdce k pohybu
Vyzvi srdce k pohybu je celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie
pohybovej aktivity dospelej populácie, ktorej
5. ročník sa uskutoční od 8. apríla do 30. júna
na celom území SR.
Neváhajte a prekonajte svoju pohodlnosť a zapojte sa do tejto kampane zameranej na zvýšenie
pohybovej aktivity. A aj keď vyhrať hodnotné ceny
nemôžu všetci účastníci, najväčšou výhrou pre vás
bude zdravie a dobrý pocit z pohybu.
V rámci programu CINDI začína 5. ročník veľkej celonárodnej kampane Vyzvi srdce k pohybu, ktorá tento rok prebieha pod záštitou
ÚVZ SR a kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie, pod gesciou RÚVZ Banská Bystrica.
Koná sa v čase od 8. apríla do 30. júna a je spojená so súťažou o hodnotné ceny sponzorov.
Účastník, ktorý sa chce do súťaže zapojiť, si vyzdvihne účastnícky list v Poradni zdravia pri RÚVZ
so sídlom v Žiari nad Hronom, alebo na webovej
stránke www.vzbb.sk. Aby ste mohli byť zaradení
do žrebovania, venujte sa pohybu aspoň 4 týždne za sebou. Ak budete aktívni 6 a viac týždňov,

budete zaradení do prémiového žrebovania.
Objem pohybu nesmie byť menší ako 210 minút v
týždni, nie však v jednom dni. Ide o pravidelnosť,
preto si ho rozdeľte na každý deň aspoň po 30 minút, alebo aspoň do 4 dní v týždni. V účastníckom
liste do tabuľky zaznačíte, ktoré aktivity ste robili
a ako dlho, pre každý deň. Po ukončení cvičenia
účastnícky list nezabudnite odovzdať na RÚVZ
so sídlom v Žiari nad Hronom, v poradni zdravia,
najneskôr do 12. júna. Do súťaže sa môžu zapojiť aj deti od 7 do 18 rokov ako podporovatelia
kampane. Ich úlohou je získať dospelého (rodiča,
príbuzných, známych), absolvovať s ním aspoň
4 podujatia spojené s pohybom a napísať o nich
krátky list. Tento záznam pripojiť k listu účastníka,
ktorého získal a podporuje. Do žrebovania sa dostane toľkokrát, koľkých účastníkov získa. Bližšie
informácie získate: Regionálny úrad verejného
zdravotníctva – Oddelenie podpory zdravia v Žiari
nad Hronom, tel. čísl: 045/678 20 63, 678 20 62,
e-mailom: kostanova@ruvzzh.sk, malatincova@
ruvzzh.sk. Bezplatne vás tiež vyšetria v poradni
zdravia, pred súťažou aj po nej.
(r)

Žiarčan hrá v drese pražského klubu
(Dokončenie zo14. strany)
ktorí majú reprezentáciu, nemajú prázdniny a voľno ani vtedy. Ja budem mať čas na rodinu tento rok
možno dva týždne. Do Žiaru sa vraciam väčšinou
na prázdniny, teraz som sa dostal domov po približne dvoch mesiacoch. Neoplatí sa mi cestovať každý
týždeň domov, pretože v piatok mám ešte školu
a keď idem do Žiaru autobusom, cestovanie trvá
8 hodín. Pricestoval by som tak až večer a v nedeľu
by som sa už musel vracať späť do Prahy. Ani pre
rodičov to už nie je také jednoduché chodiť pravidelne za mnou. Sme si preto veľmi vzácni.“

Všetci úspešní ľudia sa obetujú
a venujú tomu, čo napĺňa ich život
Vlado priznáva, že tak ako každý športovec, aj on
má svoje vzory. „Samozrejme, každý v basketbale
asi obdivuje Michaela Jordana. Mne sa však páči aj

Vlado s trénerom.
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Allen Iverson. K nemu sa prikláňam najviac, pretože podobný štýl hrania mám aj ja. Iverson je rýchly,
nízky a má dobrú strelu. Z euroligových tímov sa mi
páči hráč gréckeho Olympiakosu, Dimitris Diamantidis. On je zase, rovnako ako ja, rozohrávač.“
Za posledné roky vyrástli výborní basketbalisti aj
v Žiari: Milan Žiak, Miro Kráľ, Richard Grznár, Tomáš
Nemčok, Marian Kyseľa či Andrej Slávik, pôsobiaci
v extraligových družstvách. Určite aj v mládežníckych družstvách vyrastajú ďalší talentovaní mladí
hráči ako Jakub Nagy, Samo Horváth či Vlado Kašša. Pražský klub, v ktorom Vlado hrá, je adeptom
na víťaza ligy. Vďaka tomu s klubom absolvuje
všetky medzinárodné turnaje, čo je pre mladého
talentovaného hráča perfektný odrazový mostík
do budúcnosti.
V dňoch od 29. marca do 1. apríla sa Vlado
so svojím tímom zúčastnil jedného z najprestížnejších turnajov juniorov v Miláne, kde podľahli
prvýkrát až v semifinále, a to výberu amerického
Ohia, neskoršiemu víťazovi celého turnaja a v boji
o 4. miesto jednému z najlepších talianskych výberov. Nakoniec obsadili 4. miesto. Vrchol pre pražský tím bude Final four U 19, ktoré sa bude konať
od 26. do 28. apríla v Prahe. Je to najväčšia udalosť
mládežníckeho basketbalu v Čechách s účasťou
trénerov a agentov.
Odborníci opisujú Vlada ako taktického hráča,
ktorý na palubovke premýšľa. „Tým, že som stredný
rozohrávač, som skôr mozog tímu. Musím, samozrejme, aj ja odrábať prácu. Viesť loptu, dostať nás
do pozícií, z ktorých môžeme vystreliť. Všetko, čo sa
však vymyslí, by som mal vymyslieť ja spolu s trénerom. Som pravá ruka trénera na ihrisku. Cítim,
že hrám so staršími chlapcami. Hra je rýchlejšia,
agresívnejšia a proti mne sú väčší a silnejší chlapci.
Tým, že som tam ale už viac rokov a že vždy hrávam
so staršími, v Prahe trénujem s prvým týmom, už
to veľmi nepociťujem,“ vysvetľuje Vlado a priznáva, že basketbal by chcel na profesionálnej úrovni
hrávať aspoň do svojej štyridsiatky. „Keď sa mi budú
vyhýbať zranenia, mohlo by sa to podariť,“ dodáva
na záver talentovaný basketbalista zo Žiaru.
(li)
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Začíname behať
– začíname chudnúť
Možno aj vy patríte me
medz
dzi
dzi
dz
tých,
ý ktorí chcú začať behávať. Či už kondične, alebo rekreačne, určite sa vám zíde
zopár užitočných rád, ako
„to“ robiť správne. Svoje
otázky môžete posielaťť
do našej redakcie na adresu mn@ziar.sk. Pravidelne vám
na ne bude odpovedať Miroslav
Čaba, ktorý sa bežeckej problematike venuje už 23 rokov.
Pomáha mi beh vy- fformovať spodnú
časť brucha, podbruško? Otázka je konkrétna a k veci. Beh je pre človeka prirodzený pohyb, znamená to, že pri ňom zapájate takmer
všetky svaly, ktoré máte. Ak prebehnete napríklad 10 km, brušné svaly napnete asi 10 000x!
Vyskúšajte si to doma alebo v posilňovni. Ja si
to neviem ani len predstaviť. Ak však chcete
nejaké špeciálne posilňovanie tejto svalovej
partie, odporúčam skracovačky (je to cvik na
lavičke s rýchlym obmedzeným pohybom).
Ako nenabrať zzhodené kilogramy naspäť?
To je veľmi ľahké. Ak sa vám podarilo behaním schudnúť,
ú znamená to, že ste trénovali správne a vaše telo prijalo túto činnosť
ako prospešnú a príjemnú. Je to stav, keď aj
vaša myseľ prijala beh tak isto a vy nebudete
mať dôvod uvažovať o zmene tohto režimu.
Vezmete to ako súčasť životného štýlu a beh
sa stane tou časťou vášho dňa, na ktorú sa
budete tešiť. No a v ňom už nie je priestor na
recidívu nadváhy.
Miroslav Čaba je tiež jedným
ý z hobbyy 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.
Tak a je to tu! Jar so všetkým, čo k tomu patrí.
Kratšie noci, rukávy, sukne, prestávky medzi
úsekmi. Pri športovaní, cítime nedostatok slnka oveľa viac. Sme unavení, alibistickí, nevýkonní. Ale s tým je koniec. A koniec je aj s ťažkými 300-vkami, 20 x 300 m v tempe 3:30/km
je poriadna porcia. Tento tréning som ukončil
a nadviažem naň pestrejšími „pyramídami“.
Zlepšujem sa aj v špeciálnom tempe a veľkým
povzbudením pre mňa je komentár Matinky
Merkovej, že podľa tréningov by som mohol
mať aj vyššie ambície, ako 1:38. Kontrolný „slepý beh“ na 10 km potvrdil, že som na dobrej
ceste – 48:09 v pohodovom úsilí ma teší. No
a dlhé, voľné behy, to je odmena.
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Žiarskym plavcom sa darilo, víkend plný medailí
PLAVCI - 3. KOLO BANSKOBYSTRICKÉHO POHÁRA

Trénerka M. Mesárošová s Hanou Pittnerovou (vľavo) a Viktóriou Málikovou (vpravo).
V sobotu 13. apríla sa konalo 3. kolo banskobystrického pohára v plávaní, ktoré sa uskutočnilo v našom meste. Na plavárni sa stretlo
158 plavcov, aby v poslednom jarnom kole zabojovali o pohár.
Plaveckého preteku sa zúčastnilo 20 domácich
plavcov. Počtom prvenstiev bol najúspešnejší Alex

Karkuš, ktorý zabodoval hneď v šiestich disciplínach (50 VS, 100 VS, 200 VS, 200 M, 100 M, 50 Z),
v disciplíne 50 M bol tretí. Tereza Veselá prvenstvo
potvrdila v troch disciplínach (50 M, 50 Z, 100 Z),
druhé miesto si vyplávala dvakrát (50 VS, 100
VS), tretia bola v disciplíne 100 PP. Taktiež trikrát
prvenstvo obhájil aj Martin Andreánsky (50 M, 50
VS, 100 VS), druhé miesto mu patrí v disciplíne
100 PP. Jakub Debnár bol prvý dvakrát (100 Z, 100
P), druhé miesto si vyplával v disciplíne 50 P, trikrát
obsadil tretie miesto (50 VS, 100 VS, 200 P). Michaela Rišňovská si prvenstvo vybojovala v disciplíne
50 M, trikrát druhá bola v disciplíne 50 VS, 100 PP
a 200 PP. Ema Barančoková bola strieborná v troch
disciplínach (50 M, 50 Z, 100 VS), bronzové miesto
jej patrí v disciplíne 50 VS. V boji o pohár stále bojujú Martin Andreánsky (1. miesto), Alex Karkuš
(2. miesto), Tereza Veselá (3. miesto) a Radoslav
Košta (3. miesto).
Z najmenších plavcov, ktorí súperia o medaily,
si spravodlivo rozdelili medaile Viktória Máliková
a Hana Pittnerová. V disciplíne 25 m voľný spôsob
striebro získala Viktória a bronz Hana, v disciplíne
25 m prsia si striebro vyplávala Hana a v disciplíne
25 m znak bola bronzová Viktória. Obe sa tak mohli

pochváliť jednou striebornou a jednou bronzovou
medailou. Záverečnou disciplínou bola štafeta,
kde prvenstvo v kategórii „C“ obsadilo družstvo
v zložení Fedor Stajník, Tereza Veselá, Alexandra
Koštová a Andrej Považan. V kategórii „A“ druhé
miesto vybojovalo družstvo v zložení Ema Barančoková, Samuel Beňo, Michaela Rišňovská a Alex
Karkuš.
Kompletné výsledky ostatných plavcov nájdete
na www.plavanie.mskziar.sk.
PK MŠK Žiar nad Hronom

Plavci (zľava): Ema Barančoková, Tereza Veselá,
Alex Karkuš, Michaela Rišňovská a Richard Černaj.

XXII. Pohár primátora v tanečnom športe
Pohár primátora patrí medzi najstaršie podujatia organizované bez prerušenia na Slovensku. Estrádna sála MsKC privítala i v tomto roku
viac ako 200 tanečných párov zo Slovenska
i Maďarska, niektorí však nepricestovali pre nepriaznivé počasie. V 14. tanečných triedach súťažilo aj 10 párov z tanečno - športového klubu
Stella.
V najvyššej tanečnej triede B v štandardných tancoch vo finále tancoval Stanislav Kubáň a Zuzana
Prausová a vytancovali si 4. miesto a Jaroslav Ihring s Natáliou Varechovou 8. miesto. V latinsko
amerických tancoch sa predviedli Stanislav Kubáň
a Zuzana Prausová, ktorí obsadili 9. miesto a Jaroslav Ihring a Natália Varechová 10. miesto. V tejto
kategórii súťažilo 18 párov.
V juniorských súťažiach sa najlepšie darilo páru
Tomáš Legíň a Isabella Kúšová, ktorí obsadili
3. miesto v štandardných a 4. miesto v latinsko-amerických tancoch. V junioroch IIC tancovali
ešte štandardné tance Martin Kollár a Dominika
Krčmárová (6. miesto), Andrej Hric a Soňa Herková
(10. miesto). V latinsko-amerických tancoch Martin
s Dominikou skončili na 10. mieste a Andrej so Soňou na 12. mieste. V junioroch ID nás reprezentoval
Filip Gáfrik a Ema Kollárová, kedy si v štandardných
tancoch vytancovali 7. miesto a v latinsko-amerických tancoch 11. miesto.
V tanečnej kategórii dospelých D si štvrté miesto
vytancovali Denis Kmeť a Jana Laurová v štan-

dardných tancoch a Marek Hlaváč, Sofia Gelienová
10. miesto, Roland Zubek a Tamara Rozembergová 14. miesto. V latinsko-amerických tancoch sa
do finále prebojoval Marek Hlaváč so Sofiou Gelienovou, skončili na 6. mieste, Roland Zubek a
Tamara Rozembergová (14. miesto), pričom v tejto
kategórii súťažilo16 párov.
Za TŠK STELLA ešte súťažili v triede začínajúcich párov Martin Žňava a Petrana Herková, ktorí

skončili na 8. mieste a najmladší reprezentanti na
svojej prvej súťaži Patrik Franta a Timea Turčanová
na 14. mieste.
Organizácia súťaže bola už tradične hodnotená
na výbornú i vďaka podpore mesta, MsKC a ochote
rodičov, ktorí nezištne pomohli pri realizácii už tradičného podujatia.
Ing. Stella Víťazková, hlavná trénerka klubu

