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V tomto čísle:
Z APRÍLOVÉHO MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Mesto podpísalo zmluvu
o vzniku strednej školy

Vo štvrtok 26. apríla sa uskutočnilo zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom.
Najdiskutovanejšou bola téma malej vodnej
elektrárne v Šášovskom Podhradí. Strana 2.
NEDEĽNÉ KINO PRE CELÉ RODINY

Mestské kultúrne centrum začalo pred časom
s nedeľným kinom pre celé rodiny. Žiarčania sú
s touto službou spokojní, rozprávky sa tak budú
v nedeľu vysielať pravidelne. Bližšie informácie
na strane 2.
KU KAPLNKE
POVEDIE NÁUČNÝ CHODNÍK

STRANA 2

Dom v parku zmenil majiteľa
K tristoročnej kaplnke, ktorá je zasvätená Panne Márii, bude čoskoro viesť náučný chodník.
S úpravou terénu pomohla vo veľkej miere mestská eseročka, Technické služby. Viac na strane 3.
SPOMIENKY NA KONCENTRAČNÝ TÁBOR

Žiarčanka Nelli Veselá prežila počas II. svetovej
vojny takmer štyri roky v koncentračnom tábore. Na tieto kruté chvíle spomína vo svojej knihe
Generálove deti, ktorú koncom apríla uviedla
do života. Strana 6.

STRANA 2

Poslanecká kancelária
otvorená
každú stredu.
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Poslanci schválili výstavbu malej vodnej elektrárne
Vo štvrtok 26. apríla sa uskutočnilo 7. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom. Zúčastnilo sa ho všetkých 19 poslancov.
V úvode zasadnutia prebral primátor Ivan Černaj
z rúk zástupcu spoločnosti realizujúcej audit ISO
9001 certifikát. Recerfitikačný audit sa uskutočnil
ešte koncom mesiaca február, o čom sme vás už na
stránkach novín informovali.
Schválenie zmeny územného plánu mesta, ktorá sa týkala malej vodnej elektrárne v Šášovskom
Podhradí, prišlo na rad už v úvode zastupiteľstva.
Okrem petície, ktorú poslancom doručili občania
Šášovského Podhradia im ďalšiu so 700 podpismi
odovzdali počas aprílového rokovania aj vodáci
z celého Slovenska. Aj keď pred niekoľkými mesiacmi bola väčšia časť poslancov proti výstavbe
elektrárne, na zastupiteľstve už prezentovali názor,
v ktorom sa k výstavbe prikláňajú. Zastupiteľstva
sa zúčastnili niektorí občania Šášovského Podhradia, zástupca vodákov Stanislav Kytka a Bernard
Matrka, zástupca investora. Po niekoľkominútovej
diskusii poslanci schválili zmenu územného plánu
a s výstavbou malej vodnej elektrárne sa môže začať. Proti zámeru boli iba štyria poslanci: Rastislav

Uhrovič, Veronika Balážová, Katarína Dekýšová
a Richard Rišňovský. Viac informácií k tejto problematike vám prinesieme v ďalšom vydaní.
Medzi ďalšie body programu bola zaradená správa o činnosti Mestskej polície, ktorú predniesol náčelník Vladimír Mališ. Pred poslancov predstúpil aj
hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo, aby ich informoval o plnení rozpočtu mesta k 29. februáru, o prvej
zmene rozpočtu mesta a predniesol aj správu o záverečnom účte mesta za rok 2011.
O činnosti mestských obchodných spoločností
a príspevkovej organizácii informovali poslancov
riaditelia jednotlivých spoločností. Za Mestské kultúrne centrum predniesla správu bývalá riaditeľka
Alena Kršiaková a o novinkách informovala poslancov Michaela Pribilincová, súčasná riaditeľka.
Pred poslancov predstúpil aj konateľ MŠK, Jozef
Tomčáni a za mestské Technické služby Peter Antal,
konateľ spoločnosti. Výročnú správu o Útulku pre
psov s karanténnou stanicou, ktorá je v správe OZ
Strážni anjeli, predniesla Martina Vrtáková, predsedníčka združenia. Na záver aprílového zastupiteľstva odsúhlasili žiarski poslanci úpravu Rokovacieho poriadku MsZ.
(li)

Zmluva o vzniku školy v Dome kultúry podpísaná
Vo štvrtok 26. apríla bola podpísaná zmluva
o prenájme Domu kultúry medzi mestom Žiar
nad Hronom a spoločnosťou EBG z Brezna. Tá
chce budovu zrekonštruovať a otvoriť v nej Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu.
Zámer prenájmu domu kultúry odhlasovali žiarski poslanci ešte v minulom roku. Nemecká spoločnosť, ktorá bude strednú školu prevádzkovať,
má na Slovensku už dve pobočky: v Brezne a v Humennom. V Žiari nad Hronom ju pre študentov
otvorí v septembri tohto roku. Študenti, ktorí sa ju
rozhodnú navštevovať, získajú vzdelanie pre pedagógov v materských školách či sociálnych pracov-

níkov. Vzdelávať sa budú v štvorročných maturitných odboroch a v dvojročných nadstavbových.
Zriaďovateľ školy plánuje v období do piatich rokov
otvoriť 8 až 9 tried s takmer 200 žiakov. Dvadsaťročná nájomná zmluva s breznianskou spoločnosťou
ušetrí mestu Žiar nad Hronom náklady na prevádzku budovy približne vo výške 67-tisíc eur. Namiesto
nájomného investuje spoločnosť EBG financie
do rekonštrukcie budovy. Dom kultúry v súčasnosti
chátra, pretože na jeho rekonštrukciu nemá mesto
potrebné finančné prostriedky. Ich výšku mesto
odhaduje približne na 300-tisíc eur.
(li)
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Dom v parku
má nového majiteľa
V auguste 2008 vydal Stavebný úrad v Žiari
nad Hronom žiarskemu podnikateľovi povolenie na stavbu letného bufetu v areáli Parku Štefana Moysesa. Podnikateľ však namiesto bufetu
postavil v parku rodinný dom.
Keďže sa stavba nerealizovala v súlade s vydaným
stavebným povolením a projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v stavebnom
konaní, stavebný úrad začal z vlastného podnetu
konanie o odstránení stavby. Stavebník musí zbúrať tú časť stavby, ktorá bola v rozpore s vydaným
stavebným povolením a projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v stavebnom
konaní. Odstrániť treba garáž, ktorá má slúžiť ako
prístrešok pre plasty a celú prístavbu, ktorú v časti
dvora zrealizoval. Odstrániť ju musí kompletne celú
aj so suterénom, ako aj časť terasy, pretože ju urobil
väčšiu ako mal.
V rámci sporu medzi mestom a podnikateľom
o účel stavby zamietol Krajský stavebný úrad
21. septembra 2011 posledné odvolanie stavebníka. Podnikateľovi tak vznikla povinnosť uviesť stavbu do takého stavu, aby bola v súlade s pôvodnou
projektovou dokumentáciou. V opačnom prípade
mesto požaduje odstránenie stavby. Dňa 15. apríla
uplynula lehota, v ktorej sa podnikateľ mohol odvolať. Podľa našich informácií tak neurobil a mesto
Žiar nad Hronom tak vec odovzdá na konanie exekútorovi.
V týchto dňoch však stavba zmenila majiteľa. Z listu vlastníctva, ktorý je dostupný verejnosti na webovej stránke www.katasterportal.sk, však vyplýva,
že vlastníkom pozemkov a stavby označenej ako
verejné WC, už nie je žiarsky podnikateľ, ale osoba
zo Zlatých Moraviec. Ten nehnuteľnosti nadobudol
Kúpnou zmluvou zo dňa 28.11.2011 a dodatkom zo
dňa 29.11.2011. Keďže pozemky a nehnuteľnosť už
vlastní nový majiteľ, mesto sa bude radiť s právnikmi, či to niečo mení na danej veci a skutočnosti.(li)

Žiarske kino pre najmenších s pravidelným premietaním
Nedeľňajšie kino predstavenia rozprávok
pre najmenších, ktoré pred niekoľkými dňami naštartovalo Mestské kultúrne centrum, sa
stretli s pozitívnym ohlasom, a tak sa rodičia
s deťmi môžu tešiť na pokračovanie projektu
a pravidelné premietania.
Rodičom čas vysielania, ktorý je v nedeľu o15-tej
hodine, vyhovuje. „Prijateľná je pre nich aj cena
jedno euro naosobu. I keď do vysielania zaraďujeme rozprávky, ktoré už v kine odvysielané boli,
záujem o ne je pomerne veľký,“ uvádza riaditeľka
MsKC, Michaela Pribilincová. Ako však vzápätí dodáva, v pláne predstavení sa budú objavovať aj
také rozprávky, ktoré sú novinkou v slovenských
kinách. Vtedy musí byť vybrané vstupné, ktoré stanoví distribútor. MsKC pripravuje špeciálne plagáty
s programom rozprávok, kde budú uvedené všetky
informácie.

Počas Dňa detí, ktorý sa tento rok uskutoční v sobotu 26. mája, je naplánované kino pre najmenších
zdarma. „Do vysielania zaradíme rozprávku Princezná na vlásku, ktorú budeme vysielať v sobotu
26. o 17.00 hod. a v nedeľu 27. mája o 15.00 hod.
Počas tohto víkendu sa vstupné vyberať nebude,
bude to darček od MsKC ku Dňu detí,“ konkretizuje
Michaela Pribilincová.

Žiarsky Deň detí s viacerými novinkami
Tohtoročný Deň detí sa bude realizovať priamo
na námestí a iba v prípade nepriaznivého počasia
sa program presunie do priestorov MsKC. Rodičia
s deťmi sa opäť môžu tešiť na rôzne atrakcie. „Ukážky svojej práce budú prezentovať hasiči, policajti či
Technické služby, a. s. Chýbať nebudú ani hasičské,
policajné a smetiarske autá. Okrem toho súťaže

a hry pripraví aj žiarske planetárium a Centrum
voľného času,“ vymenúva riaditeľka MsKC. Program
pre deti budú moderovať chodúľoví klauni, chýbať by nemalo ani maľovanie na tvár, nafukovacie
atrakcie pre deti, trampolína a detské vystúpenia
či rozprávka. „Prvýkrát sa verejnosti predstavia aj
detské talenty, ktoré vyberieme z projektu ZAŽIAR.
Celý Deň detí sa bude niesť v téme priateľstva. Pripravujeme spoločný Sľub priateľstva všetkých detí,
rodičov a priateľov s pokusom o zápis do Guinessovej knihy rekordov,“ dodáva Michaela Pribilincová.
Súčasťou Dňa detí bude aj Deň zdravia a v tento
deň sa uskutoční aj Žiarsky mestský polmaratón.
V rámci Dňa zdravia si opäť budete môcť dať zadarmo zmerať krvný tlak pracovníkom Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, pripravené budú aj
stánky s čerstvým ovocím a so zdravou výživou.
(li)
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Z kaplnky pod Šibeničným vrchom sa môže stať pútnické miesto
Kaplnka pod Šibeničným vrchom, ktorá je zasvätená Panne Márii ako prejav
vďaky a úcty, dovŕšila vlani 300 rokov.
Žiarčania sa k tejto
kaplnke už čoskoro
dočkajú náučného
chodníka.
Mesto Žiar nad Hronom sa pravidelne stará
o svoje historické
budovy a objekty a pred časom sa rozhodlo sprístupniť a vybudovať náučný chodník práve k spomínanej kaplnke. Ako nám povedala realizátorka
myšlienky, Zuzana Čerťaská, vybudovanie takéhoto náučného chodníka nie je veľkou a finančne
náročnou investíciou. „Kaplnka aj s pozemkom, na
ktorom sa nachádza, patrí do majetku banskobystrického biskupstva. Oslovili sme ich s našou víziou
a v súčasnosti naďalej medzi sebou komunikujeme. Keďže však kaplnka nie je majetkom mesta,
nemôžeme nijako do jej rekonštrukcie či prípadných úprav žiadnym spôsobom zasahovať,“ vysvetľuje Zuzana Čerťaská, podľa ktorej mesto nevie,
v akom stave sa nachádza interiér kaplnky. Začali
preto jednať aj s Maticou slovenskou a následne aj

so žiarskym dekanátom. „Chceme zistiť, ako by sa
na prípadnej rekonštrukcii a následnom využívaní
kaplnky chceli v budúcnosti podieľať. Ak sa rozhodnú, že by chceli kaplnku sfunkčniť, niektorí veriaci,
najmä starí Križania, by určite privítali aj možnosť,
keby sa tu z času na čas konali sväté omše. Na prípadnú rekonštrukciu by určite bolo možné spraviť
aj nejakú finančnú zbierku medzi samotnými farníkmi,“ konkretizuje Zuzana Čerťaská.
Posledná rekonštrukcia kaplnky bola ešte v roku
1995. Odvtedy sa nevyužíva a objekt postupne
chátra. „Z vonka je kaplnka v pomerne dobrom
stave. Potrebné by však bolo natrieť ju a zabezpečiť ju proti prípadnému vlhnutiu,“ zdôrazňuje ďalej
Zuzana Čerťaská.

S úpravou terénu pomohli
mestské Technické služby
Z kaplnky by sa časom mohlo stať aj zaujímavé
pútnické miesto. Pred niekoľkými dňami cestu ku
kaplnke, ktorá už bola viac menej neprechodná, zadarmo vyčistili a vyrovnali nerovný terén Technické
služby, s. r. o. „Ku kaplnke sa môžete dostať smerom
z cesty z tzv. Slnečnej stráne, popri pneuservise,
kde sa nachádza cestička smerom do lesa. Kým nebola cestička vyčistená, trvalo aj polhodiny, kým sa

k nej dalo dostať. Teraz, ako ju mestské Technické
služby vyčistili a sprístupnili, kaplnku vidno hneď
zo začiatku chodníka a ľahko sa k nej dostanete,“
popisuje Zuzana Čerťaská.
Náučný chodník, ktorý má vzniknúť, by mesto
sprístupnilo v spolupráci so Slovenským turistickým klubom, ktorý by označil aj trasu pre turistov.
V spolupráci s miestnym historikom, Richardom
Kafkom, sa tiež pripravujú informačné tabule. Obsahovať budú najmä históriu samotnej kaplnky. Tak
isto je možnosť vytvorenia mramorovej tabule, ktorá by bola osadená priamo na kaplnke a obsahovala by údaje o nej. „Kaplnka už v súčasnosti spadá
do turistického chodníka. Vznikla však myšlienka
vytvoriť nový chodník – cirkevný alebo sakrálny.
Začínal by pri starom kostole, ktorý by pokračoval
Parkom Š. Moysesa až ku kaplnke. Tiež by sa pripravili značky, aj turistický sprievodca.“ V kaplnke
sa v minulosti konali trikrát do roka verejné sväté
omše, veľmi rád ju navštevoval aj Michal Chrástek.
„Poznávací chodník ku kaplnke ponúkne obyvateľom Žiaru a okolia nielen trasu vhodnú na turistiku, ale budú sa tu tiež môcť preniesť do minulosti
Svätého Kríža. Navyše, 2. júla je výročie posvätenia
kaplnky. Bolo by zaujímavé, keby sa tu pri tomto
výročí už tento rok konala svätá omša,“ dodáva
na záver Zuzana Čerťaská.
(li)

Za posledný rok prijali do útulku 228 psov
Jeden rok uplynie 1. mája od chvíle, ako prevzalo žiarsky Útulok s karanténnou stanicou od
mesta do správy Občianske združenie Strážni
anjeli. Za toto obdobie nebol utratený ani jeden
pes.
Nový správca zaviedol v útulku niekoľko zmien.
Jednou z nich je rozšírenie otváracích hodín pre verejnosť. „Predtým bol útulok pre verejnosť otvorený jednu hodinu denne. Teraz sú otváracie hodiny
rozšírené a útulok je otvorený aj v sobotu“, uvádza
Martina Vrtáková z OZ Strážni anjeli. Vďaka tomu
začalo do útulku chodiť viac ľudí, najmä rodiny
s deťmi. Psíkov si von zoberú aj na niekoľko hodín,
vyvenčia ich a opäť vrátia spokojných do útulku. Ak
si niekto psíka z určitých dôvodov nemôže adoptovať, venuje sa mu aspoň takýmto spôsobom.
„Takto si napríklad rodičia overia, či by sa ich dieťa
vedelo o psa postarať. Určitý čas ho chodí venčiť do
útulku, venuje sa mu a keď rodičia vidia, že by sa
o neho dokázal postarať, adoptujú si ho,“ vysvetľuje
Martina Vrtáková a dodáva, že aj takouto formou sa
občianske združenie snaží záujemcom o adopciu

psíka vyjsť v ústrety. Ďalšou zmenou je to, že každý
psí jedinec prejde 14-dňovou karanténnou dobou,
pričom je odčervený, očkovaný, čipovaný a každý
dospelý jedinec aj kastrovaný. „Potenciálni majitelia musia počítať s tým, že adoptovaný pes im nebude slúžiť na ďalšie rozmnožovanie. A je jedno, či
ide o čistokrvného jedinca, alebo o kríženca. Keď sa
adoptujú šteniatko, musí byť podpísaná adopčná
zmluva,“ konkretizuje ďalej vedúca združenia.
Adopčná zmluva pritom zaväzuje nového majiteľa
k tomu, aby v pohlavnej zrelosti nechal psa (u psa
je to do jedného roka a u sučky po jej prvom háraní) na vlastné náklady kastrovať.

Povinné čipovania či očkovania
sú samozrejmosťou
V útulku sa okrem spomínaných zmien uskutočnilo aj niekoľko stavebných a rekonštrukčných
úprav a pribudli aj nové zariadenia. „Zrekonštruovaná je celá kancelária. Sponzorsky sme dostali
klietky, prepravky, zateplené psie búdy, ktoré sú
v každom koterci či ultrafialovú lampu na znižovanie rizika parvovirózy u šteniatok. Pribudli aj
štyri koterce, ktoré sme v rámci útulkovej časti na
vlastné náklady dobudovali my. Kapacita sa rozšírila a minulý týždeň bol dovezený vonkajší koterec.
Karanténu sme tak dokázali rozšíriť o ďalší koterec
a k dispozícii ich teraz máme päť,“ vyratúva Martina Vrtáková, ktorá netají, že spravovať útulok je finančne pomerne ťažké. Príspevok z mesta pokrýva
mzdové náklady pre správkyňu, ktorá je v útulku
osem hodín denne. Okrem toho najviac financií ide
na kastrácie či očkovania a čipovania, ktoré sú povinné zo zákona. Darí sa to zvládať vďaka rôznym
finančným zbierkam a prispievateľom
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Prioritou je vyriešiť situáciu so psami
v osade Pod Kortinou
O psoch umiestnených v útulku informujú Strážni anjeli nielen prostredníctvom vlastnej webovej
stránky, ale aj cez sociálnu sieť facebook. Psíky sa
tak podarilo umiestniť do nových domovo po celom Slovensku, záujemcovia si však prišli pre ne aj
z Čiech, Rakúska či Švajčiarska. V samotnom Žiari je
ich v súčasnosti v nových domovoch 22. Do útulku bolo prijatých za rok pôsobenia občianskeho
združenia 228 psov, z toho tento rok 66. Pôvodným
majiteľom sa vrátilo 30 psov, adoptovaných bolo
152 psov. „V minulom roku išlo do nových domovov 88 psov a tento rok 64. Momentálne je v útulku
33 psov a v dočasnej starostlivosti je ich 12. Dvaja
psy uhynuli z dôvodu choroby, žiadny však nebol
utratený,“ zdôrazňuje Martina Vrtáková. Z celkového počtu bolo kastrovaných 99 dospelých psov plus
dve sučky, ktoré boli z Kortiny. „Podarilo sa nám komunikovať s majiteľmi z jednej časti osady, kde je
asi šesť sučiek. Dve nám už dali na kastráciu a očkovanie. Sú tam však ďalšie. Ich majitelia prisľúbili, že
nám ich tiež dajú na kastráciu a očkovanie. Potom
ich vrátime pôvodným majiteľom. Situácia na Kortine je vážna, je tam veľa túlavých psíkov. Veríme,
že sa nám tento problém podarí v dohľadnej dobe
aspoň z časti vyriešiť,“ netají blízke plány vedúca
občianskeho združenia, ktorej poďakovanie patrí
tým, ktorí združeniu akokoľvek pomáhajú. „Ako
predsedníčka chcem poďakovať správkyni, Miroslave Taranzovej, za 100 % odvedenú prácu. Psom
je k dispozícii 24 hodín denne, obetuje svoj vlastný
voľný čas a keď je niečo urgentné, vždy je ochotná
a ústretová. Poďakovanie tiež patrí všetkým členom
OZ, pretože vďaka ich obetavej práci sú výsledky
také, aké sú.“
(li)
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený
pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali
príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky
motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady
ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach.
Ľudia s environmentálnym cítením na celom svete
rôznymi akciami chcú upozorniť na fakt, že Zem je len
jedna a je pre všetkých. Zdravé životné prostredie potrebuje každý z nás, a preto sa aj Deň Zeme týka nás
všetkých.
22 tipov, aby bol Deň Zeme každý deň
•Uprednostňujme sprchovanie pred kúpaním, ušetríme až 2/3 vody. Na sprchovanie používajme úsporné
hlavice, ušetríme až 30 % teplej vody. Namontujme si
pákové batérie, predídeme tým zbytočnému púšťaniu
vody pre nastavenie tej správnej teploty.
•Šetrime vodu pri splachovaní – pomocou úsporného splachovania: nastavíme plavák v nádržke na nižšiu hladinu, alebo vložíme tehlu či plnú fľašu s vodou
do nádržky a pod.
•Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky napr.
s obsahom chlóru. Väčšinou stačí aj octová voda, roztok kryštalickej sódy, soľ, citrónová šťava či prírodné
mydlo, ktoré sú zaručeným, takmer univerzálnym
ekologickým čistiacim prostriedkom. Viac informácií sa dozviete na stránke www.priateliazeme.sk/spz
v rubrike Ekoporadňa. Uprednostňujme výrobky
od spoločností, ktorých produkty a výrobné postupy
sú šetrnejšie k životnému prostrediu.
•Pri kúpe pracích prostriedkov uprednostnime tie,
ktoré neobsahujú fosfor. Patria medzi ne aj tekuté
a gélové pracie prostriedky alebo mydlové pracie
prášky. Snažme sa plne využívať kapacitu práčky,
perme iba vtedy, keď je práčka plná a používajme
úsporné programy. Obmedzme používanie avivážnych prostriedkov. Sú ťažko biologicky odbúrateľné a
na vlastnú čistotu bielizne nemajú žiaden vplyv.
•Ak kupujeme kozmetické prípravky, uprednostňujme tie, ktoré majú overenú ekoznačku, neboli testované na zvieratách, sú vyrobené zväčša z prírodných
produktov a majú ekologický, dobre recyklovateľný
obal. Takúto kozmetiku je zvyčajne možné dostať
v špecializovaných obchodoch s bioproduktami a
zdravou výživou.

Deň Zeme

•Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho nákupu a či ho vôbec vieme
nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu. Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným
potravinám (napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina...).
Pokiaľ je to len trochu možné, pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov balených v PVC obaloch, hliníkových
plechovkách, kombinovaných obaloch. Pri nákupoch
odmietajme rozdávané plastové tašky, vrecúška a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
•Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme
a ktoré sú trvácne a dajú sa opraviť.
•Uprednostňujme lokálne produkty, ktoré nie sú
dovážané z veľkých vzdialeností a nemusia byť konzervované, stabilizované, upravované mnohými
chemickými látkami. Predídeme tým aj zbytočnému
množstvu odpadu z obalov, pretože čím väčšia vzdialenosť, tým viac obalov sa spotrebuje na prevoz. Dávajme prednosť výrobkom s označením ekologického
poľnohospodárstva.
•Začnime kompostovať biologické odpady, ktoré
vznikajú v našej domácnosti a záhrade. V žiadnom prípade ich nespaľujme.
•Označme si schránku nápisom „Nevhadzujte reklamy“, predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
•Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky),
predídeme tak zbytočným nebezpečným odpadom
(ťažké kovy).
•Zapojme sa do systému triedenia odpadu zavedeného v obci, škole, zamestnaní... Vytriedené odpady
ukladajme výlučne na miesta na to určené (určené
nádoby, zberný dvor, obecné kompostovisko, kompostáreň...).
•Umiestnime chladničky a mrazničky ďalej od sporáku a tepelných zariadení, na chladnejšie miesta. Každý
stupeň nad 20 °C zvyšuje spotrebu asi o 4 – 6 %. Pravidelne odmrazujme – 1 cm námrazy zvyšuje spotrebu
až o 75 % ! Zadnú stenu, kam sa usádza prach, pravidelne čistime, pretože prach usadený na mriežke pre
ochladzovanie zhoršuje tepelný spád (výmenu tepla
medzi mriežkou a ovzduším). Pri znečistenej mriežke
sa zvyšuje spotreba energie a chladnička sa zbytočne
prehrieva.
•Pri kúpe nových elektrospotrebičov si pozorne

Deň Zeme na „Jednotke“

Deň Zeme aj s ochutnávkou čajov
Príroda sprevádza človeka od jeho začiatkov až
po dnešný deň. Bez prírody a jej produktov by človek pravdepodobne nebol
schopný dosiahnuť tú úroveň svojho vývoja a poznania, ako ju poznáme dnes.
Naša planéta by bola pustým a nehostinným miestom.
Celá školská komunita na „Jednotke“ realizuje v škole,
v jej areáli a v blízkom okolí za aktívnej účasti rodičov a verejnosti rôzne aktivity. Svojpomocne sme si vybudovali aj bylinkovú špirálu. Za aktívnej pomoci mamičiek a starých mám
sme na jeseň zasadili nové bylinky, vyrobili sme si voňavé
obrazy, nastrihali a nasušili byliny a opäť sme pripravení zužitkovať plody našej práce.
Žiakov nechceme o prírode informovať iba teoreticky, ale
chceme, aby prírodu vnímali aj pomocou vlastných zmyslov.
Deti chcú presne vedieť ako čo vyzerá, ako čo funguje, aké je
to na dotyk, ako to vonia či aký to má úžitok. Určite si viete
predstaviť, že deti majú otázok nekonečne veľa. Preto dávame deťom čas nadobudnúť tieto skúsenosti. Jednou z aktivít,
ktoré si školská komunita pripravila pri príležitosti Dňa Zeme,
bola ochutnávka čajíkov v Čajovni. Žiaci mali možnosť vybrať
najlepší čajík, a zároveň súťažili o najvoňavejší, najchutnejší
a najužitočnejší čaj. Tešili sa ako využijú všetky zmysly. Nápoj
pre deti pripravili mamičky a staré mamy, veď z ich rúk všetko
lepšie chutí.
Mgr. Marta Marušková

všímajme štítok s informáciami, do ktorej kvalitatívnej skupiny je spotrebič zaradený. Výrobky najlepšej
kvality s najnižšou spotrebou energie sú označené
písmenom A.
•Nenechávajme v sieti nabíjačku na mobil či fotoaparát, pokiaľ sa nenabíjajú. Nabíjačky ponechané v
zásuvke spotrebujú až 10-krát viac energie ako je treba pri nabíjaní.
•Nenechávajme spotrebiče v polohe STAND BY, pretože takto nie sú vypnuté, dochádza k skrytému odberu, ročne to môže byť až 500 kWh.
•Neprekurujme, dodržiavajme doporučené teploty
v izbách (obývacia izba 20 – 22 °C, spálňa 18 °C),
každý stupeň navyše znamená zvýšenie spotreby
energie o 6 %. Používajme termoregulačné ventily na
radiátoroch, sú jednoduchou možnosťou úspory asi
10 – 15 % energie.
•Staré okná vymeňme za nové, s kvalitným zasklením. Únik tepla cez okno pri trojitom skle predstavuje len 8 %, zatiaľ čo pri jednoduchom okne až 30 %.
Ak ich nemôžme vymeniť, utesnime ich. Netesnosti
v oknách a dverách znížia teplotu o 2 stupne a zvyšujú
vykurovacie náklady o 6 – 10 %.
•Používajme úsporné žiarovky tam, kde sa svieti
dlhodobo. Nová generácia týchto žiaroviek má životnosť až 15 000 hod., čo je 15-násobok životnosti obyčajnej žiarovky. Spotreba úsporných žiaroviek je až
o 80 % menšia, preto sa ich vysoká cena rýchlo vráti.
Pre priestory, kde sa svieti len krátkodobo, sú vhodnejšie obyčajné žiarovky.
•Pri varení používajme pokrievky (úspora 150 – 300
%) ; tlakové hrnce ušetria až 50 % energie. Používajme
riad s rovnakým priemerom dna ako je priemer platničky, ak je hrniec menší a rozdiel je napr. 3 cm, strata
energie je až 30 %.
•Vyhnime sa častému a dlhšiemu používaniu mikrovlnných rúr. Už pri dvoch porciách spotrebujú viac
energie ako sporák.
•Snažme sa chodiť čo najviac pešo alebo na bicykli,
pomôžeme nielen svojmu zdraviu. Ak už sa do cieľa
nemôžme dostať pešo alebo bicyklom, využívajme
hromadnú dopravu. Najbezpečnejšia a k prírode najšetrnejšia je vlaková doprava. Skúsme ju uprednostňovať pred autobusmi a pomôcť tak k jej zachovaniu.
Pri jazde autom sa ho snažme plne využiť – jazdime
viacerí.
OŽP, Zdroj: internet – www.priateliazeme.sk

V piatok 20. apríla si v Školskom klube detí
pri Základnej škole na Ulici Dr. Janského pripomenulivýznamnýdeňpresvet–DeňZeme.
Popoludnie trávilil deti rôznymi zaujímavými
a zábavnými aktivitami spojenými s týmto
dňom. Maľovanie, strihanie, vymaľovávanie,
ale aj lepenie, skladanie z vrchnáčikov či vypĺňanie doplnovačiek.Všetko bolo sprevádzané
veselým džavotom a smiechom, čo rozozvučalo celé okolie školy. O tom, že okrem dobrej
nálady nechýbala ani usilovnosť a kreatívne
nápady, svedčia maľbami posiate chodníky
školy, žiariace všetkými farbami našej Zeme,
ako ich vie vytvoriť iba príroda alebo detská
ruka.

Žiarski školáci chránia poklady Zeme
Deň Zeme patrí našej planéte Zem, ktorú by
si mal každý z nás vážiť, a hlavne sa o ňu starať.
Keby každý z nás aspoň jeden deň v roku obetoval našej Zemi, hneď by sa nám lepšie žilo.
Keďže neexistuje zázračný zdroj energie, jediným riešením je zvyšovanie efektívnosti a hľadanie rôznych možností, aby sme plne využili
zdroje, ktoré máme. Ku Dňu Zeme prezentovali ôsmaci zo Základnej školy na Ul. Dr. Janského aktivity Zelenej školy priamo na námestí,
a to formou Infostánku. V týždni do 16. do
22. apríla sa realizovali aktivity ako čistenie
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okolia školy v rámci projektu Vyčistime si Slovensko, čistenie studničky v lokalite Lovčica
– Trubín, kde pomáhali aj rodičia, čistenie ekoparčíka v areáli školy, vychádzka žiakov Školského klubu detí do prírody a ochutnávka bylinkového čaju v altánku v areáli školy. Ôsmaci
robili anketu s obyvateľmi mesta na tému Šetrenie energie a ochrana životného prostredia.
Dozvedeli sme sa, že obyvatelia nášho mesta
už vedia šetriť energiu tak, že nahrádzajú klasické žiarovky úspornými, separujú odpad
a nevypaľujú už trávu. V rámci šetrenia dokonca do práce chodia na bicykli. Úlohou každého
z nás je dodržiavať ekologické zásady, a hlavne
chrániť životné prostredie.
Mgr. Soňa Foltánová,
koordinátorka Zelenej školy a ŠKD
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Pamätník na Slnečnej stráni je opäť prístupný verejnosti

Na tzv. Slnečnej stráni v Žiari nad Hronom sa
nachádza pamätník, ktorý je venovaný členom
rómskych rodín vyvraždených na tomto mieste
počas 2. svetovej vojny.
Už dlhšiu dobu sa o tento pamätník nikto nestaral, okolie tak zarástlo burinou a kríkmi, čím bol znemožnený prístup k samotnému pamätníku. „Prišli
sme preto s nápadom zrevitalizovať pamätník a jeho
okolie,“ uvádza sociálny pracovník, Pavel Horváth a
dodáva: „Keďže sa nám však na túto aktivitu nepodarilo zohnať žiadne finančné prostriedky, rozhodli
sme sa, že ju zrealizujeme samostatne, s pomocou
dobrovoľníkov z radov Rómov.“ Nakoniec sa to
sociálnym pracovníkom a Rómom podarilo aj
vďaka pomoci mestských Technických služieb.
„Okolie sme zbavili divoko rastúcej vegetácie a
s pomocou dobrovoľníkov upravili terén do takej
podoby, aby bol pamätník bez väčších problémov

prístupný širokej verejnosti. V súčasnosti sme zabezpečili aj obnovu písma na pamätníku, ktoré
bolo už ťažko čitateľné,“ vysvetľuje ďalej Pavel Horváth. V najbližších dňoch majú sociálni pracovníci
v pláne s deťmi, ktoré navštevujú voľnočasové aktivity v Komunitnom centre, zaniesť na pamätník
veniec. „V budúcnosti sa budeme s našimi dobrovoľníkmi o okolie pamätníka starať a udržovať ho
v stave, aby bol naďalej prístupný. Chceli by sme tu
umiestniť aj tabuľu, kde by boli informácie o danej
nezmyselnej udalosti, ktorá sa tu počas vojny odohrala,“ dodáva na záver Pavel Horváth.
(li)

Netradičné vystúpenie domácich umelcov
V piatok 13. apríla bola žiarskej verejnosti po
prvýkrát predstavená Pieseň pre Žiar. Podieľalo
sa na nej viacero domácich umelcov.
Domáci textári a hudobníci sa po prvýkrát stretli
23. marca, kedy začali spoločne tvoriť text Piesne
pre Žiar. Myšlienka na vznik spoločnej piesne skrsla
v hlave Michala Černaja, rapera a textára zo skupiny Nová Komunita: „Nápad som nosil v hlave už
dlhšiu dobu. Ale len vďaka novému vedeniu Mestského kultúrneho centra sa mi ho podaril zrealizovať. Hlavnou myšlienkou bolo spojenie domácich
umelcov, ktorí predstavujú rôzne hudobné štýly a
ktoré sú možno navonok odlišné a majú inú cieľovú skupinu poslucháčov, do jedného projektu.“
Vznikla tak spoločná pieseň, v ktorej mali zastúpenie domáci umelci prezentujúci hudobné štýly ako
hip-hop, punk, rock, pop, folk či folklór. „Projektu sa
zúčastnili hudobníci a textári zo skupín ako Sitňan,
Agáta, Nová Komunita, ale aj Lenka Libjaková and

Band, Peter Šrank či talentovaná speváčka Viktória
Černajová . Spestrením projektu bola aj účasť mužskej speváckej skupiny Sekera, ktorá v súčasnej
dobe pripravuje svoj debutový album,“ konkretizuje Michal Černaj. V blízkej budúcnosti sa Pieseň
pre Žiar plánuje nahrať aj štúdiovo. Jej verejná prezentácia by mala byť súčasťou aj tohtoročného City
festu.
Spolu so začiatkom hudobného programu bola
spustená aj vynovená webová stránka a nový
vizuál Mestského kultúrneho centra.
(li)

Do detského kútika môžete prispieť aj vecným darom

Vizualizácia budúceho detského kútika.
Ako sme vás už informovali, Mestské kultúrne
centrum chce v krátkom čase sprístupniť detský
kútik so strážením. Nachádzať sa bude priamo
v priestoroch MsKC, v bývalej internetovej kaviarni.
V súčasnosti vedenie MsKC hľadá sponzorov, ktorí
by na vybudovanie takéhoto kútika prispeli finančne, alebo prípadne aj vecným darom. „Finančný dar

potrebujeme na zakúpenie detského kútika. Okrem
finančných prostriedkov však privítame aj vecné
dary, ako napríklad trampolíny pre deti, žinenky,
skákadlá, odrážadlá, sedenie pre rodičov či koberec“,
spresňuje Michaela Pribilincová, riaditeľka MsKC.
Vedenie centra už podalo niekoľko projektov, ktoré i keby boli úspešné, nepokryjú však
celú sumu detského kútika. Potrebné je preto
hľadať sponzorské príspevky, ktoré túto sumu
doplnia. Jedným zo sponzorov je OZ Koníček bez
bariér, ktoré do detského kútika daruje molitanové skladačky. V prípade, že by ste chceli nejakým
spôsobom pomôcť i vy, obrátiť sa môžete priamo
na vedenie MsKC. Detský kútik so strážením bude
sprístupnený vždy popoludní a využívať ho budú
môcť nielen rodičia, ktorí sa chcú kultúrne vyžiť,
ale aj takí, ktorí si potrebujú napríklad urobiť nákupy. O deti sa im tu postará vyškolený personál.
(li)
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Remeslo strojal a Slovalco
získali prestížne ocenenie

Čestné uznania prevzali Bohumil Glezgo,
konateľ Remeslo strojal, s. r. o. a Igor Krátky, výrobný riaditeľ Slovalco, a.s.
Zodpovedná dodávateľská firma. Tak si
od 12. apríla môže hovoriť spločnosť Remeslo
strojal, ktorá ako dodávateľ spoločnosti Slovalco dostala čestné uznanie v rámci ocenení Via
Bona Slovakia – ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu.
To každý rok na Slovensku udeľuje Nadácia Pontis firmám, ktoré sa správajú zodpovedne k svojim
zamestnancom, zákazníkom, okoliu i životnému
prostrediu. Remeslo strojal, s.r.o. dostala ocenenie
v kategórii Twins – Zodpovedný dodávateľský reťazec za príkladnú spoluprácu so žiarskym výrobcom
primárneho hliníka. Ako uviedol technický riaditeľ
Remeslo strojal, s.r.o Peter Krčmár: „Do projektu
sme sa spolu so Slovalcom zapojili jednak z toho
dôvodu, aby sme vzájomnú spoluprácu ešte viac
posilnili, no najmä preto, aby sme sa v našej spoločnosti zlepšovali v oblasti zodpovedného podnikania.“
Remeslo strojal v súčasnosti pripravuje stratégiu
zodpovedného podnikania smerovaného k ľuďom,
mestu a jeho okoliu. „V podstate ide o to, že v oblasti energetiky, životného prostredia a bezpečnosti pri práci chceme robiť viac ako nám ukladá
legislatíva a predpisy. Chceme byť firma, ktorá sa
nadštandardne a zodpovedne správa k ľuďom
a k prostrediu, v ktorom žijú. A práve spolupráca
so Slovalcom nám v tom pomáha a je nám inšpiráciou,“ informuje technický riaditeľ.
V Remesle strojal si plánujú osvojiť viaceré postupy v oblasti bezpečnosti pri práci, ktoré v minulosti zaviedlo Slovalco.
Podľa slov konateľa spoločnosti Remeslo strojal,
Bohumila Glezgu je ocenenie Via Bona Slovakia vyústením dôrazu na poskytovanie kvalitných služieb.
„Slovalco je špičková firma, ktorá vyžaduje stopercentnú kvalitu v každej oblasti. Naša vzájomná spolupráca nás núti neustále napredovať a zlepšovať
sa. Som hrdý na našich zamestnancov, ktorí túto
filozofiu chápu a robia pre dodržiavanie kvality maximum. Preto toto ocenenie právom patrí im.“
Pripomeňme, že Remeslo strojal, s.r.o. je hlavným
dodávateľom Slovalca pri generálnych opravách
elektrolýznych pecí, v ktorých sa vyrába hliník, ako
aj pri opravách a údržbe iných zariadení, ktoré sú
dôležité pre výrobu hliníka.
(r)
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Generálove deti
V utorok 24. apríla sa v Múzeu SNP v Banskej
Bystrici konala literárna slávnosť, na ktorej bola
predstavená a uvedená do života nová kniha
Generálove deti. Jej autorkou je dlhoročná obyvateľka mesta Žiar nad Hronom, bývalá profesorka ruského jazyka na tunajšom Gymnáziu
a členka Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, Nelli Veselá.
Na Slovensku žije už viac ako päťdesiat rokov a
za toto obdobie rozdávala záujem a lásku o ruský
jazyk a ruskú literatúru stovkám, možno tisícom
študentov. Jej práca, nie ľahká a niekedy mimoriadne zložitá, bola ocenená titulmi ako Vzorný
pracovník školstva (1983), Zaslúžilý učiteľ Slovenska (1988), Top profesor v mimoškolskej činnosti
(2002), Európsky učiteľ jazykov (2006). Za jej dlhoročnú prácu v Slovenskom zväze protifašistických
bojovníkov je Ústredná rada SZPB udelila Medailu
M. R. Štefánika III. stupňa (2010).
Vo svojej knihe Nelli Veselá spomína na kruté chvíle druhej svetovej vojny, keď ako dieťa
so svojou matkou a bratom prežila takmer štyri
roky v koncentračnom tábore neďaleko Stutgartu v Nemecku. Sú to kruté spomienky na začiatok
Veľkej vlasteneckej vojny, keď fašistické Nemecko
prepadlo bývalý Sovietsky zväz. Jej otec bol dôs-

tojníkom Červenej armády, ktorý bol umiestnený
v pohraničnom meste Brest. Tu nemecké jednotky
ako prvé prekročili sovietsku hranicu, a tak rodinu
mladej Nelli zasiahla vojna naplno od prvých minút. Kniha hovorí o hrôzach vojny, o pekle v koncentračnom tábore, o hroznej tvári fašizmu, ale aj
o materinskej láske, čo ochránila deti pred smrťou,
o zrade, o potupení, o hanobení ľudskej rasy, ale
i o odvahe, vernosti, hrdosti a láske k svojej vlasti,
ktorú si dokázali zachovať v neľudských podmienkach. Knihu vydalo Občianske združenie Rossija
za finančnej podpory Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra národnostných
menšín 2011. Nad ňou prebrala záštitu a patronát
Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Slovenskej republiky. Zaujímavosťou je, že kniha je písaná
dvojjazyčne. Spomienky sú písané v ruštine a aj
v slovenčine. Je určená nielen pre tých, ktorých zaujíma história najstrašnejšej vojny v dejinách ľudstva, ale je zároveň výstrahou a poukazuje na to, čo
dokáže fašizmus v jeho najhoršej podobe. Zároveň
je veľmi dobrou učebnou pomôckou pre tých, ktorí
sa učia alebo sa budú chcieť učiť jeden zo svetových jazykov – ruský jazyk. Nelli Veselá pripravuje
prezentáciu svojej knihy aj vo svojom meste Žiar
nad Hronom.
Mgr. Ľubomír Jančo, predseda ZO SZPB

Nezabúdajme
Tento rok je to 67 rokov, čo podpísaním kapitulácie nacistickým Nemeckom skončila druhá svetová
vojna v Európe a definitívne bola oslobodená naša
vlasť. Ak si v súčasnosti pripomíname 67 rokov
od ukončenia II. svetovej vojny, naše oslobodenie
a porážka fašizmu, zvlášť nacizmu, ktorý bol charakteristickou črtou Nemecka, jeho ideológie a politiky, tak musíme zdôrazniť, že 20. storočie bolo
charakteristické vznikom dvoch svetových vojen,
ktoré postihli predovšetkým národy Európy. Ešte
nestačili zarásť hroby, zahojiť sa rany, neprestali sa
liať slzy z prežitých predstáv hrôzy a utrpenia smrti,
nestihla sa zažehnať bieda, nestihli sa opraviť a vystavať nové obydlia, nebolo času zabezpečiť množstvo vdov a sirôt z I. svetovej vojny a už sa na obzore
črtala ďalšia. Fašizmus, a najmä nemecký nacizmus,
využil a zneužil všetko pre dosiahnutie svojich cieľov, ktoré smerovali k nastoleniu svojej svetovlády,
nadčloveka Nemca a k popretiu danej civilizácie.
Preto aj tí, ktorí zo začiatku pomáhali Hitlerovi (viď
Mníchovský diktát), neskoršie sa stali členmi protifašistickej koalície, ktorej cieľom bolo zabránenie
realizácii diela skazy. II. svetová vojna začala 1.
septembra 1939, keď fašistické Nemecko napadlo
Poľsko. Tak ako plynie čas od tejto udalosti, tak od
náš, žiaľ, ale zákonite čoraz viac, nás opúšťajú jej
priami účastníci a pamätníci. Spolu s nimi ako keby
odchádzala aj historická pamäť. S plynutím času sa
objavujú nové historické fakty, ktoré spochybňujú
samotné udalosti a na povrch dejín vychádzajú pohrobkovia fašizmu, ktorí vytvárajú pre svoje ospravedlnenie nové, takzvané historické fakty. Strata
historickej pamäti u niektorých takzvaných historikov popiera všetko to, čo fašizmus a nacizmus za
druhej svetovej vojny dokázal. Popiera 6 miliónový
holokaust židovského obyvateľstva, z toho zo Slovenska vyše 60-tisíc, popiera vraždenie a vypálenie
obcí a miest na našom Slovensku, ktorých bolo viac
ako 100. popiera umučenie a zavraždenie milió-

nov vojnových zajatcov bývalej Červenej armády
Sovietskeho zväzu. Navyše samotné ukončenie II.
svetovej vojny neznamenalo pre ľudstvo koniec
vojnových konfliktov, len za tých 67 rokov odborníci ich napočítali viac ako 200. Vojna nezmizla z našej reality, je súčasťou života ľudí iných regiónov,
ale my máme vzácne šťastie prežívať nepretržite 67
mierových rokov. Prečo teda máme stáť na námestiach, pri pamätníkoch osloboditeľov a pripomínať
si ukončenie II. svetovej vojny a oslobodenia našej
vlasti? Tu si pripomíname všetky obete tejto vojny,
v ktorej bojovalo 64 štátov. Zahynulo v nej 60 miliónov ľudí, z toho takmer 13 miliónov v koncentračných táboroch. 60 miliónov zmarených nádejí na
život, 60 miliónov ľudských tragédií, 60 miliónov
nešťastných osudov. Kto spočíta slzy žiaľu otcov
a matiek nad stratou svojich najdrahších. Zahynuli celé rodiny. Na trosky boli premenené obrovské
mestá i mestečká. K tomuto utrpeniu treba pridať
trápenie utečencov a bezdomovcov, hladujúcich,
poníženie a trvalé psychické následky. Dodnes žijú
medzi nami vojnové siroty, ktoré prišli o rodičov
a svoj domov. Vo všetkých nás žije veľké srdce národa, ktorý sa ozbrojeným povstaním vzoprel proti
fašizmu a prihlásil sa do rodiny demokratických
európskych spoločenstiev. Je našou povinnosťou
z úcty k našim predkom, ich obetiam v II. svetovej
vojne, z úcty ich odkazu urobiť všetko pre pokrok
a rozkvet našej krajiny, pre vyššiu kvalitu života súčasných i budúcich generácií Slovenska. Narodili
sme sa preto, aby sme odpúšťali. Odpúšťajme, ale
nezabúdajme. Aby nezabudli aj tí, čo prídu po nás.
Nastoľujú sa otázky, prečo sa vraciame k minulosti.
Odpoveď je jednoznačná. Pretože milujeme budúcnosť. Vzdávame večnú úctu hrdinom padlých
v boji za slobodu. Česť ich pamiatke a v duchu si
šepkáme „Večnája pamjať“.
Jaroslav Bulko, predseda Oblastného výboru
SZPB
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Detský folklórny súbor Hronček
učí deti národnej hrdosti
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom obnovilo začiatkom tohto školského roku činnosť
detského folklórneho súboru Hronček. Za myšlienkou zdokonaliť detí v ľudových tradíciách
stojí Viktória Sučáková.
Spolupráca Viktórie
Sučákovej s Centrom
voľného času vznikla
v septembri minulého
roku. „Vika, ako Viktóriu
oslovujem, má za sebou
pracovné skúsenosti zo
školstva,“ hovorí Helena Gáfriková, riaditeľka CVČ a pokračuje:
„V minulosti pracovala
v školskom klube, v materskej škole a s malými
deťmi to naozaj vie. Venuje sa výtvarnému umeniu, keramike, tancu či histórii.“ O svojom ľudskom
poslaní vie Viktória rozprávať s nadšením, bez obmedzenia, a preto si riaditeľku centra získala nielen
ako človek, ale aj ako posol. „Jej posolstvo sa týka
našej národnej hrdosti, našich ľudových tradícií
a zvyklostí, aby sa mohli terajšie deti zdokonaľovať.
Bez vlastného poznania a uchovávania našej minulosti sa nedá kráčať dopredu s hrdosťou a vztýčenou hlavou. Toto je téma, ktorá ma s Vikou spojila
a na jej podnet sme začali aktívne v Centre voľného
času pracovať na založení detského folklórneho súboru Hronček.“ V minulosti už takýto súbor v meste
pôsobil, ale v poslednom období sa o tejto oblasti
dlho mlčalo. Teraz to však vyzerá tak, že znova dozrel čas. Potvrdilo to hneď prvé stretnutie rodičov
a detí na začiatku tohto školského roku, kedy prišlo
do centra 18 detí, aby položili dobrý základ pre činnosť Hrončeka. Viktória sa s deťmi stretáva dvakrát
do týždňa, v utorok a štvrtok. Cez súbor sa pokúša
prispieť k tomu, aby sa v našom meste venovalo viac
pozornosti ľudovým zvykom. „Ľudová pieseň a kultúra skrýva v sebe krásu a múdrosť, ktorú chceme
vštepovať malým deťom, ktoré bezprostredne dokážu toto dedičstvo posúvať do svojich rodín a byť
citlivejší k svojmu okoliu, zvykom, tradíciám. Centrum voľného času je hrdé na to, že žijú medzi nami
ľudia ako je Vika, ktorí dokážu svoj voľný čas venovať deťom. Viesť deti a ich prostredníctvom viesť aj
dospelých k získavaniu kladného vzťahu k svojmu
okoliu, k prehlbovaniu regionálneho i národného
povedomia, k hrdosti na vlastné tradície a zvyky.
Vštepovať deťom duchovné dedičstvo, ktoré sa
zachovalo v povestiach, legendách, rozprávkach,
ľudových piesňach, zvykoch a tradíciách,“ konkretizuje ďalej riaditeľka CVČ, ktorá verí, že Viktória
Sučáková pomôže otvoriť bránu k spestreniu mestského spoločenského života a vhodnou formou
regionálnej výchovy už v predškolskom veku naučí
deti národnej hrdosti. Hronček pôsobiaci v Centre
voľného času pod vedením Viky Sučákovej bude
môcť verejnosť vidieť pri rôznych spoločenských
udalostiach, ako je stavanie mája, Deň matiek či
Žiarsky jarmok. „Plánov máme veľa. Pokiaľ sa chcete pridať k nám, radi vás uvítame. Každý deň stretnúť človeka, je pre mňa šťastím. Také šťastie treba
polievať dôverou, ústretovosťou, spoľahlivosťou
a potom rozkvitne v priateľstvo. Verím, že stretnutie
s osobnosťou Centra voľného času, Vikou Sučákovou, prináša prvú úrodu,“ dodáva na záver Helena
Gáfriková.
(r)
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CIVILNÁ OCHRANA

KAŽDODENNÁ SÚČASŤ NÁŠHO ŽIVOTA
Týka sa to nás všetkých

Vážení čitatelia,
položili ste si niekedy otázku pri počutí sirény, čo to vlastne znamená? Ak nie, tak tu je vysvetlenie.
ČO ZNAMENÁ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA? (VAROVNÉ SIGNÁLY)

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA:
1/ hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
2/ podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
3/ počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:
VŠEOBECNÉ OHROZENIE
dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

OHROZENIE VODOU
šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje
signálom KONIEC OHROZENIA – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
Varovný signál sa ihneď po skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obcí.
Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj
ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri
takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz

vzdušný poplach.

PRESKÚŠANIE prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva
dvojminútovým stálym tónom sirén, po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase
skúšky.

Dôležité telefónne kontakty
112

TIESŇOVÉ
150

ČÍSLA

Jednotné európs ke čís l o ti es ňového vol a ni a Ha s i čs ký a zá chra nný zbor SR

155

158

Zá chra nná zdra votná s l užba

Pol i ca jný zbor SR

V Y U Ž Í V A J L I N K U 112 L E N A K N A O Z A J P O T R E B U J E Š P O M O C

159

Dôležité čísla
18 300

Mes ts ká / obecná / pol íci a

Hors ká zá chra nná s l užba

18 155

046 / 542 16 97

Vrtul níková zá chra nná zdr. s l užba Ba ns ká zá chra nná s l užba

VTU a KM MV SR Slovenská Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
(Pokračovanie nabudúce...)
V predchádzajúcom vydaní Mestských novín sme uverejnili ďalšiu časť príspevku z rubriky Civilná ochrana, v ktorom sa nedopatrením vyskytli
chyby. Touto cestou sa za chybu ospravedlňujeme a v tomto čísle uverejňujeme správnu verziu príspevku.

noviny.ziar.sk

8

MSKC

noviny.ziar.sk

2. máj 2012 | Mestské noviny

Mestské noviny | 2. máj 2012
POZVÁNKA

Spomienková oslava
k ukončeniu 2. svetovej vojny
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiari nad Hronom, Obvodný úrad Žiar nad Hronom a mesto Žiar nad Hronom si vás dovoľujú pozvať na spomienkové
oslavy 67. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
a víťazstva nad fašizmom, ktoré sa uskutočnia
vo štvrtok 10. mája o 11.00 hod. na Námestí Matice slovenskej.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále je určené pre celú rodinu. Poskytuje pohľad na naše Slnko, rozpráva o jeho význame pre život na Zemi a
vysvetľuje podstatu rozdielov medzi dĺžkou dňa
v lete a v zime. Vo svojej druhej časti sa podrobnejšie venuje Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu.
Z bezprostrednej blízkosti zažijete aj jedno z najväčších dobrodružstiev ľudstva - pristátie na jeho
povrchu. Nechýba ani prehliadka planét slnečnej
sústavy a nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú
časť tvorí ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy. Druhú časť večera
vyplní v prípade priaznivého počasia pozorovanie
Mesiaca a ostatných objektov večernej oblohy
pomocou astronomickej techniky. Dňa 4. mája
o 20.00 hod.
Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad
na oblohu
Hlbiny vesmíru sú fascinujúce, ohromujúce, občas ťažko pochopiteľné. Človek k nim už od nepamäti upiera svoje pohľady a v hlave si vytvára
vlastnú predstavu o tomto priestore. To podstatné
z príbehu tejto nevšednej cesty ľudského poznania vám vyrozpráva program vo Hviezdnej sále.
Za priaznivých poveternostných podmienok nasleduje pozorovanie astronomickou technikou. Dňa
11. mája o 20.00 hod.

do 22.5.2012. Torty sa po ukončení súťaže stávajú
majetkom vyhlasovateľa súťaže. Podrobné informácie získate na tel. č.: 045/678 13 01.

Reportáže mestskej televízie ATV
už ajj na internete.

www.tvziar.tv

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

2.5. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
3.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
4.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
5.5. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris
6.5. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1
7.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
8.5. 8.00 – 21.00 lekáreň Flora
9.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
10.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 4
11.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
12.5. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 2
13.5. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
14.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
15.5. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

5.5. MUDr. Ingrid Kupcová, Dr. Janského 2, Žiar
nad Hronom (672 22 72)
6.5. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(67 75 117)
8.5. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
12.5. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
13.5. MUDr. Natália Brašeňová, Kamenárska 208,
Hliník nad Hronom (676 13 91)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.

POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

OZNAM PRE ŽIAKOV
S INTELEKTOVÝM NADANÍM

Sladká nádhera
BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom vyhlasuje súťaž o najkrajšiu tortu
Sladká nádhera, ktorá sa uskutoční v priestoroch
POS Žiar nad Hronom dňa 29. mája v čase od 9.00
do 16.00 hod.
Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto rád pečie.
V prípade záujmu prosíme o zaslanie záväznej prihlášky, ktorú nájdete na webovej
stránke www.osvetaziar.sk, a to najneskôr

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť prihlásiť
sa do triedy pre žiakov s intelektovým nadaním
s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a matematiky v Základnej škole na Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom. Čakajú na vás efektívne
školské vzdelávacie programy, vynikajúci kolektív
žiakov a učiteľov. Žiaci sa úspešne zapájajú do viacerých olympiád a tvorivo pracujú vo viacerých
projektoch. Viac informácií sa dozviete na webovej
stránke školy www.zsjanzh.edu.sk.

Z pera čitateľa...
Už aj v našich lesoch sa nachádzajú gorily lesné,
ktoré nežijú vo svorkách, ale jednotlivo. Poľovníci ich musia sledovať, aby sa nám nepremnožili.
Keď pôjdete na prechádzku do lesa, buďte opatrní, lebo neviete, kde môžete stretnúť gorilu
lesnú. Keby ste náhodou stretli gorilu, neutekajte
pred ňou. Zostaňte stáť nehybne, ona sa postaví
na zadné a vtedy sa jej pozrite na prsty či je dlhoprstá, alebo viacprstá. Keď ste to skonštatovali,
tak nebadane „odcupkajte“ domov. Ak je to gorila
dlhoprstá, tak to nahláste na polícii, pretože osamelé gorily sa nesmú strieľať, sú zákonom chránené. Polícia príde na miesto, kde sa nachádza go-
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Hľadám domov
MAIKI

Maiki je kríženec kokeršpaniela a labradora , ktorého sa vzdali majitelia. Má
milú, priateľskú povahu,
podľa majiteľov sa znesie
aj s inými psíkmi. Prospelo
by mu, keby našiel čo najskôr nový domov. Pobyt v útulku neznáša dobre.
SUČKA BÍGLA

Na adopciu je aj táto
asi 4-ročná sučka bígla. Je veľmi priateľská a
milá, bezproblémová s
inými psíkmi. Cudzích sa
síce zatiaľ bojí, ale to sa
v novom domove určite
čoskoro zmení. Pred odchodom do nového
domova bude kastrovaná, očkovaná, čipovaná a odčervená.
FIBI

Fibi je asi 5-mesačné
šteniatko, ktoré sa narodilo v útulku a bola adoptovaná ako niekoľko týždňový šteniatko. Okrem
toho že sa jej majitelia
vzdali z dôvodu sťahovania, zanedbali aj jej
očkovanie proti infekčným ochoreniam.
SKIPPY

Skippy je mladučký
hladkosrstý psík, pravdepodobne kríženec jazvečíka. Keďže je útulok pre
neho nové prostredie, má
ešte strach a ľuďom nedôveruje, ale nie je agresívny. Dá sa ho vziať na
ruky, nechá sa pohladkať.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737.
Spravodajstvo
0917 359 492
Reklama
0917 985 855

POZOR NA „GORILY LESNÉ“

rila a spacifikuje ju. Následne sa zavrie do klietky
a odvezie do ochranného zariadenia, kde sa o ňu
starajú ochrancovia zákona. Gorily mnohoprsté
sú obzvlášť nebezpečné. Skrývajú sa v lesných
chatkách a mestá napádajú hlavne v nočných hodinách. Tento druh podlieha ministerstvu vnútra.
Tieto gorily sú schopné dostať sa až na úrad vlády,
kde sa následne živia štátnymi peniazmi. Ani si neviete predstaviť, aké množstvo financií je schopná
spotrebovať za rok. Gorily viacprsté sú veľmi opatrné, a tak sa veľmi ťažko chytajú. Keby sa tento
druh náhodou premnožil (pokiaľ sa tak už nestalo), mohlo by sa stať, že by požrali všetky skryté
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rezervy, pokiaľ ešte nejaké máme. Preto musí byť
polícia mimoriadne opatrná, aby sa nám takéto
gorily nesplašili a niekde neukryli.
Gorilu africkú so slovenskou si určite nepomýlite, tie africké majú totiž holé zadky. Korienkami
sa živia, keď nemajú dostatok potravy, aj po stromoch chodia. Tie slovenské gorily na fárach sa vozia a do hotelov sa zabávať chodia. Preto polícia
a prokuratúra naplnia zákon pravdy a zákon Boží
– nepokradneš, aby tí, ktorí zákon porušovali, boli
za to braní na zodpovednosť.
Viktor Obertáš
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PREDAJ
·Predám tehly z búračky – 18x18x38 blokové, 12x12x24
voština, 30x25x40 kvádre. T: 045/673 24 32
1/9
·Predám PC zn. Acer, Windows XP home premium, AMD
Sempron procesor, 3200+, 1,81 GHz, 2.00 GB RAM, Ge Force
GT220, LCD monitor zn. ECG, farebná tlačiareň zn. Epson. PC
zostava je vhodná do kancelárií i domáce použitie (pre deti
na hry), cena: 150 € + dohoda. T: 0907149549, ZH
3/9
·Predám nové kreslo oranžovej farby. Cena dohodou.
T: 0903 127 722

10/9

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

·Predám rohovú sedačku, zachovalá, s úložným priestorom,
15/9
rozkladacia. Cena dohodou. T: 0908 572 228

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 úplne nové stropné svietidlo. Biele dymové sklo,
priemer 40 cm, na dve 60W žiarovky. Nákupná cena: 25 €,
predaj: 20 €. T: 0908 572 228
16/9
·Predám filmové časopisy Premiere: 29 x 24 - č. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12/2000, kus/1 €, č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2001,
kus/1 €, č. 3, 4, 8, 9, 11/2002 - kus/1 €, č. 4, 7/204, č. 12/2004,
č. 1, 2, 4, 8/2005 - 23 x 17, kus/0,70 €. č. 9/2006. Total Film - 30
x 23, č. 4, 5, 6, 7, 8, 9/2000, cena: 1 €. Blok Baster 12/05, kus/1
19/9
€, Film Mag 2009, kus/1 €. T: 0902 828 424
·Predám Poster Gallery č. 2/2 €, Poster Gallery č. 4, 5/3 € kus.
Každý obsahuje 16 veľkých plagátov. Rock-Metal + Bootleg.
Kalendáre 60 x 42: Clif Richard, N´Sync, David Bowie, George
Michael/2 €. Každý má 12 plagátov na celý rok.
T: 0902 828 424
20/9
·Predám detskú postieľku pre bábiky + matrac, vankúšik
a perinka (ružová), Chou-Chou, cena: 10 €, detský pavúk na
kolieska pre bábiky (bielo-ružovo-modrý), cena: 2 €, detský
nafukovací vankúšik na sedenie (ružový), Disney princezné,
cena: 2 € a detskú autosedačku pre bábiky (ružová), ChouChou, cena: 100 €. T: 0904 071 702, 045/672 62 37
27/9

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
·Predám 2-izbový byt, tehlový, v pôvodnom stave,
2/3 s balkónom, 55 m2, Ul. A. Kmeťa. Cena: 26 000 € + dohoda
možná. T: 0903 520 687
2/9
·Ponúkam na predaj 3-izbový byt v osobnom vlastníctve
na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici. Byt sa nachádza
v 8-poschodovom panelovom dome na Patrovskej ulici
na 8. poschodí. Bytový dom je zateplený so zateplenou izolovanou strechou. Byt má 3 obytné izby, loggiu; všetky izby
sú ostierkované, okná plastové, kúrenie ústredné, plávajúca
podlaha a nová kuchynská linka. Bytové jadro je pôvodné.
Vzdialenosť školy, škôlky, obchodu, autobusu do 100 m.
Na sídlisku je aj detské ihrisko; v blízkosti sú lúky, lesy, cca
4 km vzdialené jazero Studenec, vhodné na rekreáciu, cca
15 km vlek Salamandra. Cena: 30 000 €. kontakt: db3@
zoznam.sk
6/9
·Ponúkam na predaj záhradku s chatkou pri Lutilskom potoku. Cena dohodou. T: 0908 940 572
9/9
·Predám 2-izbový byt v centre na 3. poschodí, po kompletnej rekonštrukcii. T: 0944 068 666
11/9
·Predám veľký 3-izbový byt v Ostrom Grúni, čiastočne zrekonštruovaný. Cena dohodou. T: 0902 592 219
12/9
·Predám 2-izbový byt, komplet prerobený, 3 loggie. Byt má
63 m2 a krásny výhľad na okolitú prírodu. Bez ďalších investícií. T: 0904 050 060
17/9
·Ponúkam na predaj veľký slnečný 2-izbový byt po celkovej
rekonštrukcii: podlahy, jadro, stierky. Dom je zateplený a má
plastové okná. T: 0948 050 060
18/9
·Predám záhradu s chatkou a pivnicou v osade Kutiny. Rozloha 5 árov. Cena dohodou. T: 0911 515 287
22/9
•V intraviláne Kosorína predám pozemok s výmerou 3380
m2, alebo dva až tri pozemky, každý s výmerou približne 800
m2. Cena dohodou. T: 0948 906 022, 045/679 61 56
24/9
•Predám RD v Kosoríne na pozemku 1026 m2. Cena dohodou. T: 0948 906 022, 045/679 61 56
25/9

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
·Ponúkam do prenájmu 3-izbový tehlový byt v centre mesta. T: 0911 450 248

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
M. Chrásteka, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena:
18.990,00 EUR (pôvodná cena 21.000,00 EUR), výmera:
25 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, v pôvodnom stave. Nová cena: 23.000,00 EUR,
(pôvodná cena 26.000,00 EUR), výmera: 33 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Hurbanova, čiastočná rekonštrukcia. Cena: 23.000,00 EUR, výmera: 37 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave. Cena: 21.000,00 EUR,
výmera: 40 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, v pôvodnom stave. Nová cena: 23.000,00 EUR
(pôvodná cena 25.000,00 EUR), výmera: 42 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum
mesta, kompletná rekonštrukcia. Cena: 35.000,00 EUR, výmera: 54 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 29.000,00 EUR, (pôvodná cena
32.000,00 EUR), výmera: 55 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, v pôvodnom stave. Cena: 31.500,00 EUR, výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských
hrdinov, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 38.990,00
EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských
hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 31.000,00 EUR,
výmera: 63 m2
•2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari nad Hronom,
Ul. SNP, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 39.660,00
EUR, (pôvodná cena 43.660,00 EUR), výmera: 62 m2
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari nad
Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave. Nová cena:
19.900,00 EUR, (pôvodná cena 23,.000,00 EUR), výmera:
64 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena: 35.000,00
EUR, (pôvodná cena 36.900,00 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena:
42.000 EUR, (pôvodná cena 43.000 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, čiastočná rekonštrukcia.
Cena: 42.000,00 EUR, výmera: 69 m2
•3-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave. Nová cena: 30.000,00
EUR, (pôvodná cena 32.000,00 EUR), výmera: 73 m2
•3-izbový panelový byt so štyrmi loggiami v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 39.500,00 EUR, výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 50.000,00 EUR,
výmera: 76 m2
•3-izbový panelový byt v Hliníku nad Hronom, centrum
obce, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 42.000,00 EUR,
výmera: 75 m2

•3,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 52.000,00 EUR,
výmera: 81 m2
•3,5-izbový panelový byt v Hliníku nad Hronom, centrum
obce, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 37.000,00 EUR,
výmera: 81 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám. Matice
slovenskej, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 69.500,00
EUR, výmera: 112 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 67.000,00 EUR, výmera: 80 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 47.900,00 EUR, výmera: 83 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 41.000,00 EUR, výmera: 85 m2
DOMY:
•RD v Ladomerskej Vieske, v pôvodnom stave. Cena:
23.990,00 EUR, zastavaná plocha: 90 m2, výmera pozemku: 311 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000,00 EUR, (pôvodná
cena 26.500,00 EUR), zastavaná plocha: 118 m2, výmera
pozemku: 595 m2
•RD v Lutile, v pôvodnom stave. Cena: 27.500,00 EUR,
zastavaná plocha: 418 m2, výmera pozemku: 812 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena:
59.000,00 EUR, (pôvodná cena 68.000,00 EUR), výmera
pozemku: 1.679 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave.
Cena: 37.500,00 EUR, zastavaná plocha: 156 m2, výmera
pozemku: 1.156 m2
•RD v Kosoríne, novostavba. Nová cena: 102.400,00
EUR, (pôvodná cena: 143.000,00 EUR), zastavaná plocha:
188 m2, výmera pozemku: 1.552 m2
•RD v Hliníku nad Hronom, v pôvodnom stave. Nová
cena: 49.000,00 EUR, (pôvodná cena 55.000,00 EUR), zastavaná plochy: 746 m2, výmera pozemku: 925 m2
POZEMKY:
•stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť „Banská
Hodruša“), siete pri pozemku. Cena: 100.000,00 EUR, výmera: 2.408 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 178.150,00 EUR, výmera:
5.090 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.
Cena: 100.000,00 EUR, výmera 3116 m2
OSTATNÉ:
•záhradná chatka v Žiari nad Hronom, časť Kutinky, pôvodný, zachovalý. Cena: 11.500,00 EUR, zastavaná plocha:
24 m2, výmera pozemku: 633 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
14/9

·Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový zateplený byt
v ZH. Plastové okná, plávajúce podlahy, nová linka, sanita.
Voľný od mája 2012. T: 0907 320 411
21/9
•Prenajmem obchodno-administratívne priestory v ZH.
Úžitková plocha: 112 m2, mesačný nájom: 350 €. Akcia: prvý
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nájom za 1 €, ďalších 6 mesiacov nájom 300 €. V prípade platieb za celý rok načas, decembrový nájom za polovicu, parkovisko k dispozícii zadarmo. T: 0915 781 238
26/9

AUTO MOTO
·Predám 4 ks zimných pneumatík, rozmer: 165/65 R 14 790,
spolu s diskami, cena: 70 €. T: 0907 149 549, ZH
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Svet s tebou ma baví...

ˇ
Podakovanie

Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie
primátorovi mesta Ivanovi Černajovi, ako aj Lívii
Hricovej z MsÚ – Odboru starostlivosti o obyvateľa za pomoc, ktorú mi poskytli.
Mária Waldhauserová

Blahoželanie

Nech tento krásny deň
dá vám úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok
dá vám iba šťastný krok.
Nech vaša dobrá
duša a srdce rastie,
nech vám dá Boh lásku a šťastie.
Dňa 2. mája sa dožíva krásnych 75 rokov pani
Helenka Šebestyánová.
Všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia jej
zo srdca praje Mária Waldhauserová.

Blahoželanie

Dňa 21. apríla oslávila
1. narodeniny
Klárika Jankovová.
Ako ten čas rýchlo letí a už ti
na torte jedna sviečka svieti.
Nech vždy ti úsmev
na tváričke žiari.
Nech tvoje očká
svietia ako hviezdičky.
Veľa zdravia, šťastia ti zo srdiečka želajú rodičia, starí rodičia Jankovoví a strýc Tibo s manželkou a dcérou Natálkou.

4/9

·Predám nadstavbu z vojenskej V3S, vhodná ako stavebná
búda. Cena: 300 €. T: 0905 831 911
7/9
·Predám VOLVO XC90 2.4 D5, SUV/Off-Road, 4x4, A5, vyr.:
5/2003, výkon: 120 kW / 163 PS, palivo: Diesel, prevodovka:
Automat (5 st.), počet miest na sedenie: 7, objem valcov:
2401 cm3, počet dverí: 5, farba: zeleno - čierna, výbava: klíma, el. sťahovanie okien, ťažné, navigačné, DVD, zimné +
13/9
letné gumy. Cena 9 000 €. T: 0905 200 270

DARUJEM
·Darujem mladú sučku jazvečíka, len do dobrých rúk.
T: 0905 863 500

5/9

SLUŽBY
·Hľadám pani na upratovanie. T: 0948 141 429

8/9

·Ponúkam krátkodobú starostlivosť o psov zo ZH a okolia.
Všetky info a objednávky na tel. č.: 0919 260 231
28/9

PREDAJ
·Predám domáce kino Sony (39 EURO), tyčový ponorný mixér Phillips (11 EURO), nový elektrický pílkový nôž (9 EURO),
videorekordér s príručkou (33 EURO, potrebné prečistiť mechaniku). T: 0910 295 897
31/9

Riadková inzercia
v Mestských novinách zadarmo
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SPOMIENKA

Dňa 24. apríla uplynulo
1. výročie od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý
otec
Ján Pytliak.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou v srdci spomína manželka Mária,
syn Michal, dcéra Zuzana s manželom a deťmi.
SPOMIENKA

Mať zdravé dieťa je tým najväčším šťastím.
Rodičia mu môžu vybrať škôlku, školu, ísť s ním
na ktorékoľvek ihrisko, či zapísať ho do krúžku.
Ale čo keď sa narodí dieťatko, ktoré je nejakým
spôsobom znevýhodnené? V našom meste žije
mnoho takýchto detí. Či už ide o telesné alebo
mentálne postihnutie, príp. nejaký druh zdravotného oslabenia. Zamysleli sme sa niekedy
aké možnosti vzdelávania a využívania voľného
času majú tieto deti?
Aby sme rodičom takýchto detičiek aspoň trochu uľahčili život, dlhodobo v OZ Okáčik Žiar nad
Hronom pripravujeme rôzne integračné projekty
nielen miestneho či regionálneho, ale aj celoslovenského charakteru. Už od septembra minulého
roka realizuje združenie projekt pod názvom Svet
s tebou ma baví za podpory Nadácie pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom.
Hlavnou myšlienkou projektu je spojiť dva svety
– svet zdravých so svetom zdravotne znevýhodnených detí. Svet plný radosti, bez obmedzení, so
svetom prekážok a izolácie. A že sa nám to darí,
dokazuje aj muzikál s rovnomenným názvom. Jeho
prípravy sú už v plnom prúde. Deti nacvičujú tanečné choreografie, zhotovujeme kulisy, maľujeme
plagáty, budeme sa učiť texty... Tento integratívny
projekt je originálny – vytvára hudobno-dramaticko-tanečné obrazy, a tak prepája hudbu s divadlom
a tancom s výtvarnými prejavmi.
Originálny je tým, že v ňom účinkujú zdravotne
znevýhodnené deti spolu s ich zdravými rovesníkmi. Deti so zdravotným znevýhodneným získavajú
práve prostredníctvom inkluzívneho prostredia reálny pohľad na svet a sú súčasťou procesu začlenenia. Vzájomne sa učia komunikovať otvorene bez
bariér a predsudkov, rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí v reálnych situáciách. Zvládnutie mnohých prekážok máme vo svojich rukách, no neraz potrebujeme niekoho, kto nás
povzbudí a poskytne nám potrebnú podporu. Cez
aktivity projektu chceme podporovať detí v plnšom spojení so sebou a v zmysluplnej interakcii
s okolím, dať im pocit istoty a vzájomného rešpektu, vytvárať prostredie, v ktorom sa cítia rovnocenní
a akceptovaní. Projekt obohacuje všetkých, ktorí sa
na jeho príprave podieľajú. Dáva príležitosť rozvíjať
svoj talent, získať nové zručnosti, spoločne sa zabávať, pracovať v skupine, spestriť si voľný čas. Vytvára podmienky na sebarealizáciu, na prezentáciu
talentu a spolu s tým dáva pocit radosti. Premiéra
muzikálu bude 1. júna a už teraz sa spolu s deťmi
veľmi tešíme.
Ľubica Mokrošová, OZ Okáčik
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Ten, kto ho poznal,
ten si spomenie,
kto ho miloval,
nikdy nezabudne.
Dňa 20. apríla sme si pripomenuli 1. výročie nečakaného
odchodu nášho
Alexandra Turčana.
Za tichú spomienku ďakuje manželka,
dcéra s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Keď ten, koho človek naozaj
ľúbi, odíde navždy,
neexistuje spôsob, ako sa
vyrovnať so žiaľom a bolesťou.
Dňa 1. mája si pripomíname 2 roky od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil manžel, ocino a starký
Ing. Alexander Holička.
O tichú spomienku prosia manželka Juliana
a syn Juraj s rodinou.

Chicago Caffé Bar
prijme čašníčku.
Kontakt: 0911 819 359
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Bájky a báje na „Dvojke“

Vzácna návšteva v cirkevnej škole
Po veľkonočných prázdninách čakalo žiakov
2. B triedy v Základnej škole s materskou školou
Štefana Moysesa milé prekvapenie. Do triedy
k nim zavítala vzácna návšteva.
Elise Ainsworth, 6-ročná slečna z Veľkej Británie,
strávila s druhákmi tri vyučovacie hodiny, aby sa
spolu s nimi učila anglický jazyk, zašportovala si
v obnovenej telocvični a podelila sa so spôsobom
a priebehom vyučovania na St. Mary Magdalen´s catholic schol Penwortham, ktorú navštevuje
v meste Preston. Nechýbala ani slovensko-anglická
modlitba Otče náš, ktorú sa žiaci spolu s Elise pomodlili v školskej Kaplnke Božieho milosrdenstva
a zaspievali náboženské piesne. Obe strany neskrý-

vali zo stretnutia radosť a nadšenie. Po spoločnom
agapé pri ovocnej pochúťke sa celá trieda s Elise
rozlúčila s uistením, že kedykoľvek opäť zavíta
na Slovenko, žiaci z cirkevnej školy ju vždy srdečne
privítajú na pôde svojej školy.
sr. Alžbeta

Umelecké cítenie žiarskych školákov

Vľavo: Karin Kucbelová, Veronika Benčová,
Andrejka Valušková a vpredu Ninka Krajčíková.
Mesiace marec a apríl sa v Základnej škole
na Ul. Dr. Janského niesli v znamení spevu
a recitácie. Deti sa pripravovali na obvodné
kolá v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín;
a v speváckych súťažiach Spievam, spievaš
a Slávik Slovenska.
Chodbou školy sa niesli tóny piesní Lucky Bílej,
Kristíny, Zuzky Smatanovej, ale aj rezkých ľudových

piesní. A, samozrejme, nechýbali ani verše známych
slovenských autorov. Deti si usilovne zháňali ľudové kroje, ktoré im naozaj veľmi pristali. Samotné súťaže ukázali, aké máme na ,,Jednotke” talenty.
Súťaž Spievam, spievaš:umelá pieseň: na 2. mieste sa umiestnila Karin Kucbelová a čestné uznanie,
čiže pekné 4. miesto, získala Andrejka Valušková, ľudová pieseň: v 1. kategórii sa na 2. mieste
umiestnila Ninka Krajčíková, v 3. kategórii skončila
na 2. mieste Veronika Benčová a v 4. kategórii získala Čestné uznanie Andrejka Valušková.
Súťaž Slávik Slovenska:v 1. kategórii získala
2. miesto Ninka Krajčíková, v 2. kategórii si odniesla
Čestné uznanie Veronika Benčová a v 3. kategórií sa
na 3. mieste umiestnila Andrejka Valušková.
V súťaži Hviezdoslavov Kubín patrilo krásne
2. miesto Soničke Herkovej.
PaedDr. Soňa Neštinová

„Štvorka“ opäť dostala dôveru rodičov
V dňoch 12. a 13. februára sa v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Žiar nad Hronom konal zápis žiakov do prvého
ročníka. Základná škola na Jilemnického ulici
po dlhšej dobe dostala dôveru rodičov a zapísali sme viac ako 40 žiakov.
Dôvera sa buduje len pomaly, niekedy ťažko
a môže sa za jednu sekundu stratiť. Mojou ambíciou po príchode do funkcie riaditeľa školy bolo
vytvoriť vynikajúci tím ľudí, ktorý bude ochotný
pre dosiahnutie cieľa urobiť maximum. Ako piliere
úspechu sme spoločne postavili dobrú klímu a atmosféru v škole, jasné špecifikovanie poslania a cieľov našej školy. V rámci postavenia medzi školami
v meste sme ťažisko postavili na vzájomnú spoluprácu, úctu a dobré medziľudské vzťahy medzi
učiteľmi jednotlivých škôl, riaditeľmi a zástupcami
zriaďovateľa. Nesnažili sme vytvárať medzi školami
nezdravé konkurenčné prostredie vytváraním jazykových a matematických tried, ale vytvorili sme
nový predmet Zdravý životný štýl, ktorý sa vyučuje
v anglickom a nemeckom jazyku od prvej triedy.

Je úzko prepojený s praxou, bežným životom, preto ho žiaci ľahko zvládajú a sekundárne sa rýchlo
zlepšujú v cudzích jazykoch. Išli sme vlastnou cestou v mnohých aktivitách, nevedeli sme, aký bude
výsledný efekt nášho snaženia.
Riaditeľa školy nemôže nič viac potešiť, ako keď
dokáže zmotivovať ľudí k aktivitám, ktoré im nediktuje, ale vychádzajú z vnútra učiteľov, rodičov, žiakov a ostatných. Vnútorný záujem „školskej rodiny“
o dianie v našej škole sa nedá ničím zaplatiť, podplatiť a ani kúpiť. Naposledy som bol počas jarných
prázdnin milo prekvapený iniciatívou zástupkýň,
učiteľov, vychovávateľov, ale aj nepedagogických
pracovníkov vybudovaním oddychovej „wifi zóny“
v priestoroch školy.
Zo spomenutých dôvodov a z príležitosti Dňa
učiteľov chcem všetkým svojím spolupracovníkom,
pedagogickým aj nepedagogickým, poďakovať
za ich prístup k práci a popriať im, aby im práca bola
príležitosťou pre seba uplatnenie, sebarealizáciu,
a to na prospech im a všetkým našim spoluobčanom.
PaedDr. Marian Majzlík,riaditeľ školy

Mesiac marec je
každoročne
poslom knihy. Tento
rok školská knižnica v Základnej
škole na Ul. M. R.
Štefánika pripravila aktivity pre žiakov pod názvom Akí sme?
Dvojka číta bájky a dávne báje.
Žiaci 1. až 5. ročníka pracovali s bájkami. Čítali
si ich, hrali divadielka, zhotovovali domino-karty.
Boli na nich nakreslené zvieratá a napísané ľudské
vlastnosti, ktoré zvieratá predstavujú. Žiaci hľadali
aj informácie o autoroch bájok, niektorí sa dokonca pokúsili napísať svoju vlastnú bájku. Žiaci 6. až
9. ročníka pracovali s dávnymi bájami. Zhotovili
prezentácie a plagáty o bájach. Zoznámili sa s bájami rôznych národov. Tieto tvorivé a netradičné činnosti s knihou pomohli vzbudiť záujem žiakov o čítanie, pochopiť rôzne ľudské vlastnosti stvárnené
v bájkach a poznať mýty starých Slovanov o vzniku
sveta.
Mgr. Sylvia Beňová

Hravé učenie
Žiaci III. A, III. B
a IV. B triedy zo Základnej školy na Jilemnického ulici so
svojimi
triednymi
učiteľkami navštívili
jediné vedecko-zábavné centrum pre
deti a mládež na Slovensku – Atlantis Science Center v Leviciach. Vyskúšali si viaceré dômyselné činnosti založené
na fyzikálnych zákonitostiach, ako napríklad
ovládať mini bager, vyfúknuť obrovské bubliny...
Na vlastné oči mohli vidieť púštnu búrku, vodný vír
či zemetrasenie. Vďaka tomu prežili nezabudnuteľné chvíle plné zábavy, hry a učenia.

„Štvorka“ účastníkom

Veľkonočnej olympiády
Žiaci
Základnej
školy
na Jilemnického ulici sa pripojili
k svojim rovesníkom a zmerali si
sily na Veľkonočnej olympiáde,
ktorú zorganizovalo 3. apríla
Centrum voľného času. V zaujímavých súťažiach chlapci
ukázali, ako dokážu nielen šibať
a bežať s korbáčom, ale aj strieľať z vodnej pištole. Dievčatá svojimi výkrikmi a viazaním stužiek
dokázali, že sú pripravené na blížiace sa sviatky
a s radosťou očakávajú svojich kúpačov. Našou najšikovnejšou olympioničkou sa stala Emma Ruislová
z III. A triedy.
„Štvorka“

Návšteva Mestskej knižnice Michala Chrásteka
Už je marec, Mesiac knihy, za nami, ale musíme
sa s vami podeliť o zážitok. Jedno marcové dopoludnie sme sa my, deti z materskej školy spolu
so svojimi učiteľkami vybrali do Mestskej knižnice.
Teta „knihovníčka“, ako ju deti nazvali, nás veľmi
milo privítala a usadila v priestore detskej knižnice.
Porozprávala nám o knihách, ktoré tu majú. Zapojila deti do rozprávky o líštičke. Deti boli aktívne.
Rozprávali sa o zvieratkách, princeznách, čarodejni-

ciach, o rôznych postavách, ktoré deti poznajú z rozprávok. Potom sme spoločne prešli do oddelenia,
kde si deti mohli knihy poprezerať a navzájom si ich
medzi sebou vymeniť. Teta„knihovníčka“ im vysvetlila, že môžu prísť s rodičmi, starými rodičmi a knihy
si požičať aj domov a opäť ich vrátiť. Nesmú ich však
poškodiť. Bola veľmi spokojná s našou návštevou a
na pamiatku deťom rozdala záložky do knihy. Deti
si ich v škôlke vyfarbili a založili medzi stránky svo-
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jej obľúbenej knihy.
Deti sľúbili, že určite prídu do knižnice aj
so svojimi rodičmi. My vieme, že dnes v uponáhľanej dobe máme málo času pre povinnosti, ale
niekedy v rámci prechádzky navštívte Mestskú
knižnicu. Je tam príjemné prostredie a knihy „voňajú“ príbehmi. Pracovať s knihou je veľmi dôležité.
Neustále bude platiť: „Sme to, čo čítame...“
Darina Pinková, MŠ na Ul. Dr. Janského
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Zverko s Foltánom potvrdili na Českom pohári svoje kvality
CYKLISTIKA

V dňoch 21. a 22. apríla sa v Kyjove konali medzinárodné cyklistické preteky Cofidis Cup, zaradené do Českého pohára v cestnej cyklistike.
Organizátorom pretekov bol Cyklistický klub
Dacom Pharma Kyjov a pretek sa išiel pod názvom Na kole regionem Kyjovské Slovácko.

tor a náročná kopcovitá trať dokonale preriedili
peletón v jednotlivých kategóriách, a tak do cieľa
prichádzali jednotlivci alebo rozdrobené skupinky
pretekárov. Žiarski cyklisti mali svoje zastúpenie
v kategóriách starších žiakov a kadetov. Starší žiaci absolvovali pretek na 2 okruhy v dĺžke 30 km.
O kvalitný výsledok v tejto kategórii sa postaral
líder priebežného poradia Slovenského pohára
starších žiakov Adrian Foltán, ktorý potvrdil svoje
kvality a obsadil pekné tretie miesto. Výborne si
počínal aj talentovaný Henrich Hasch, ktorý skončil
na 16. mieste. Matej Foltán zaostal a bol klasifikovaný na 19. mieste. Víťazom tejto kategórie sa stal
pretekár TJ ZČE Plzeň Jan Eibish.

Zverko pútal pozornosť aj v Čechách

David Zverko, 1. miesto.
Na tomto výborne zorganizovanom medzinárodnom podujatí sa úspešne predstavili aj žiarski
cyklisti. V sobotu 21. apríla bol odštartovaný v obci
Strážovice u Kyjova cestný pretek jednotlivcov. Pretek sa jazdil na okruhu dlhom 15 km a viedol z Strážovíc cez Věterov, Sobulky, Kyjov s cieľom na vrchu
stúpania pri obci Strážovice. Chladné počasie, vie-

Kategória kadetov absolvovala pretek na štyri
okruhy v dĺžke 60 km. Najväčšiu pozornosť a rešpekt súperov pútal slovenský cyklista v žiarskom
drese, David Zverko. Obavy súperov boli opodstatnené a naplnili sa do bodky. Zverkov únik v druhom
okruhu zachytil iba úradujúci majster ČR Adam Ťoupalík z Tábora. Dvojica „uprchlíkov“ vzorne spolupracovala a vytvorila si vyše dvojminútový náskok,
ktorý si udržala až do cieľa. V záverečnom stúpaní
sa Zverko odpútal od svojho súpera a s prehľadom zvíťazil. Výborný výkon podal aj Juraj Bellan,
ktorý prišiel v hlavnej skupine a bol klasifikovaný
na 7. mieste. Kristián Zimány a Nicolas Jelža boli
klasifikovaní na 21. a 26. mieste. Matej Truban nestačil na kopcovitej trati a skončil na 32. mieste.
V nedeľu 22. apríla pokračoval Český pohár cyklistickým kritériom v uliciach mesta Kyjov. Pretek
sa išiel ako Memoriál Jakuba Mrnky. Kritérium
sa jazdilo ako bodovací pretek na okruhu dlhom
1500 metrov. Starší žiaci absolvovali 15 okruhov
bodovacej jazdy. Víťazstvo v tejto kategórii si vybojoval pretekár tímu Mapei Cyklo Kaňkovský,
Roman Benc. Náš najúspešnejší starší žiak, Adrian Foltán, obsadil pekné 6. miesto. Matej Foltán

Tretie miesto Adriana Foltána.
a Henrich Hasch boli klasifikovaní v hlavnej skupine
na 20. a 22. mieste. Kategória kadetov absolvovala
bodovací pretek na 21 okruhov a prvenstvo si v tejto kategórii odniesol pretekár ČEZ Cyklo Team Tábor Adam Ťoupalík. David Zverko v neprehľadnom
preteku zapríčineným zo strany rozhodcov skončil
na nepopulárnom 4. mieste. Aktívne v kritériu jazdil Juraj Bellan, ktorý po výbornom výkone obsadil
8. miesto. Prvoročiaci Kristián Zimány, Matej Truban a Nicolas Jelža po priemernom výkone obsadili
29., 32. a 33. miesto.
V dňoch 28. a 29. apríla pokračoval Slovenský
pohár v cestnej cyklistike pretekmi Kriterijnej ligy
v Dudinciach a cestným pretekom v Krupine, ktorý je pre kadetov zároveň nominačným pretekom
pre účasť na Závode míru nejmladších v českom Jevíčku v dňoch 4. až 6. mája.
F.S.

Zápas na domácej pôde Žiarčanom nevyšiel, s prehrou aj v Krtíši
FUTBAL

Majstrovstvá regiónu STRED
19. kolo: Veľký Krtíš – FK Žiar nad Hronom
3:1 (1:0)
Gól: Macejko.
Zápas začali lepšie domáci, keď začal prevahou
súpera. V 10. min. sa hra vyrovnala a iniciatíva bola
na kopačkách Žiaru. Žiar si vypracoval niekoľko
sľubných príležitostí, ale ani jednu nedokázal premeniť v gól. Trest za nepremenené šance prišiel
v 27. min., keď pri rohu domácich brankár podbehol loptu a šťastným gólom sa domáci ujali vedenia. Po inkasovanom góle sa hra odohrával v strede
ihriska. Ku koncu polčasu po rýchlom protiútoku
súperov útočník prešiel cez polovicu ihriska a obišiel aj brankára. Inkasovali sme gólom do šatne. V
druhom polčase bol Žiar jasne lepším mužstvom
na ihrisku. Aj keď Hanus nepremenil vyloženú šancu, dočkali sme sa zníženia na 2:1 v 60. min., keď
Macejko s prehľadom premenil pokutový kop. V 77.
min. sa domáce družstvo Krtíša prvýkrát dostalo na

našu polovicu a zvýšili na 3:1. Po inkasovanom góle
sa už len dohrávalo, aj keď snahu Žiaru o zníženiu
skóre nemožno uprieť.
20. kolo: FK Žiar nad Hronom – Závažná Poruba 0:1 (0:1)
Slabý a nevýrazný výkon súpera Žiaru vôbec nepreveril. Naopak, hostia zo Závažnej Poruby dokázali s viacerými hráčmi útočiť, ale aj brániť. Súper
mal viacero gólových šancí, s ktorých nám strelili
jeden gól. Číž viacero zneškodnil, keď niekoľkokrát
stál už len jeden proti jednému. Z nášho mužstva
môžeme vyzdvihnúť výkon dvojice stredných obrancov Jozefa Rozenberga a Martina Gajdoša.
Tabuľka
1. MŠK Martin
20 15 3 2 59:19 48
2. MŠK Žilina B
20 14 3 3 57:17 45
3. CSM Tisovec
20 11 3 6 29:18 36
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4. Baník Kalinovo
5. Baník V. Krtíš
6. MŠK K. N. Mesto
7. MFK B. Bystrica
8. L. Štiavnica
9. Ďanová
10. ŠK Z. Poruba
11. FK Žiar n. Hr.
12. MFK N. Baňa
13. FK Čadca
14. Tatran K. n. Kys.
15. MŠK Turany
16. L. Lúčka

19
20
19
20
19
19
20
20
20
18
19
19
20

9
10
9
9
8
9
7
7
7
4
4
4
2

6
3
3
3
5
2
6
3
0
5
4
3
2

4
7
7
8
6
8
7
10
13
9
11
12
16

29:11
36:42
41:35
41:38
41:25
34:28
29:29
34:41
31:52
29:31
20:40
22:50
16:72

33
33
30
30
29
29
27
24
21
17
16
15
8

Zdroj: www.fkziarnadhronom.sk
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Na žiarskom polmaratóne si môžete zabehnúť aj so Sajfom
POLMARATÓN

3. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu
sa uskutoční v sobotu 26. mája. Účasť opäť potvrdil aj známy moderátor, a zároveň účastník
niekoľkých maratónov, Matej Sajfa Cifra.
Ešte pred polmaratónom si môžu rekreační bežci
zabehnúť beh zdravia na trati dlhej 1,1 kilometra. Samotný polmaratón sa začne o 13-tej hodine
pri Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika. Bežci
na ňom odbehnú štyri okruhy po vopred určenej
trase, pričom každý okruh má dĺžku 5 271 metra.
Účastníci polmaratónu sa budú klasifikovať v niekoľkých kategóriách, tie sú opäť rozdelené na mužské a ženské. Hlavná kategória mužov je určená pre
ročníky narodenia 1973 – 1994, M40 pre ročníky
1963 – 1972, M50 pre ročníky 1953 – 1962 a M60
pre ročníky 1952 a staršie. Hlavná ženská kategória je pre ženy narodené v rokoch 1973 – 1994, Ž40
pre ročníky 1963 – 1972 a Ž50 pre 1962 a staršie.
Traťový rekord mužov drží Imrich Magyar z AC
Nové Zámky s časom 1:08:54 a rekord žien Sylvia
Šebestián z AŠK Grafobal Skalica s časom 1:25:28.
Ani tento rok nebudú počas polmaratónu chýbať
rôzne sprievodné podujatia. Pre deti predškolského veku a žiakov na I. stupni základných škôl budú

pripravené samostatné súťaže v disciplínach ako
skok do diaľky, slalom či hod penovou loptou.
Všetky informácie, vrátane propozícií či trasy Žiarskeho polmaratónu, nájdete na webovej stránke
www.ziarnadhronom.sk.

Žiarski bežci vyzvali do súboja
slovenských olympionikov
V rámci 3. ročníka Žiarskeho mestského polmaratónu sa uskutoční aj štafetový beh, do ktorého sa
môžu zapojiť firmy, organizácie či rodiny. Štafeta
sa beží na 4 x 5 000 metrov s tým, že prvý bežec
v štafete odbehne 6 100 metrov. Prvý bežec môže
byť v prípade záujmu klasifikovaný aj v celom polmaratóne.
Tento rok vyzvali žiarski bežci z Atletického klubu
do súboja slovenských olympionikov, s ktorými si
chcú zmerať sily v štafetovom behu. „Účasť nám už
potvrdili Martin Vrábeľ a Marek Matiaško, oslovili
sme aj Romana Blažeka a Petra Pipu. Proti nim sa
postavia naši žiaci Samo Čaba, Lukáš Muha, Martin
Kollár a Martin Balún,“ hovorí Miroslav Čaba z AK
Žiar nad Hronom. Do štafety žiarskeho polmaratónu sa tak zapoja aj osobnosti slovenského športu.

V minulosti sa zúčastnili niekoľkých svetových podujatí či dokonca olympijských hier. Martin Vrábeľ
je bývalým československým reprezentantom na
dlhých tratiach a biatlonista Marek Matiaško reprezentoval Slovensko na ZOH 2006 v Turíne či v roku
2002 v Salt Lake City. Petr Pipa je slovenský reprezentant v maratóne, víťaz Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach z roku 1994. Roman Blažek sa
zúčastnil LOH v Barcelone v roku 1992, kde v chôdzi
na 20 kilometrov skončil na 6. mieste. Bude preto
zaujímavé sledovať, ako si tieto legendy budú počínať v súboji so žiarskymi bežeckými nádejami.
(li)

Beh oslobodenia mesta
V piatok 20. apríla sa na futbalovom štadióne
v Žiari nad Hronom uskutočnil už 24. ročník Behu
oslobodenia mesta. Hlavnými organizátormi boli
mesto Žiar nad Hronom – Odbor školstva a športu, Centrum voľného času a MŠK – Atletický klub.
Súťaž bola rozdelená na niekoľko kategórií. Zúčastnilo sa jej 293 pretekárov.
Výsledky:
Beh 100 metrov, chlapci 2006 a mladší: 1. Matej Kret, AK Žiar nad Hronom, 2. Lukáš Menšík, V.
MŠ, 3. Marán Laho, V. MŠ.
Beh 100 metrov, dievčatá 2006 a mladšie: 1. Karin Krátka, 2. Zuzka Valentová, V. MŠ, 3. Adriana
Teszarovicsová, V. MŠ.
Beh 400 metrov, chlapci 2005 – 2004: 1. Adrián Kukučka, ZŠ s MŠ Š. Moysesa (1:30,15), 2. Šimon Melaga, II. ZŠ (1:32,90), 3. Miroslav Medo, II.
ZŠ (1:33,50).
Beh 400 metrov, dievčatá 2005 – 2004: 1. Nina
Krajčíková, I. ZŠ (1:27,52), 2. Ema Nagyová, II. ZŠ
(1:33,62), 3. Karolína Vidová, I. ZŠ (1:37,48).
Beh 800 metrov, chlapci 2003 – 2002:
1. Adam Hríň, IV. ZŠ (2:52,84), 2. Denis Tílesch, ZŠ
Ang., Kremnica (3:03,67), 3. Timotej Ziman, I. ZŠ
(3:06,08).
Beh 800 metrov, dievčatá 2003 – 2002: 1. Sára
Balážová, II. ZŠ (3:15,56), 2. Vladimíra Zelinová, ZŠ
Lovčica (3:17,49), 3. Monika Bieliková, ZŠ Ang.,
Kremnica (3:18,38).
Beh 1900 metrov, chlapci 2001 – 2000: 1. Kristián Klouda, ZŠ Ang., Kremnica (6:49,24), 2. Jakub
Ďurianír, ZŠ Ang., Kremnica (6:56,14), 3. Samuel
Horváth, II. ZŠ (7:07,28).
Beh 1500 metrov, dievčatá 2001 – 2000:
1. Jesica Čechová, IV. ZŠ (5:27,96), 2. Zuzana Krajčíková, Gym. Žiar nad Hronom (5:29,99), 3. Ema
Murgašová, A.K. Danica, Zvolen (6:07,13).
Beh 3000 metrov, chlapci 1999 – 1998: 1. Ad-

rián Foltán, IV. ZŠ (10:52,87), 2.Jaroslav Supuka, IV.
ZŠ (11:02,17), 3. Branislav Obert, IV. ZŠ (11:08,2).
Beh 1900 metrov, dievčatá 1999 – 1998:
1. Diana Žabková, ZŠ Ang., Kremnica (7:08,68),
2. Lenka Fekiačová, Gym. Žiar nad Hronom
(7:27,99), 3. Ivka Majzlíková, IV. ZŠ (8:19,94).
Beh 3000 metrov, chlapci 1997 – 1996: 1. Lukáš Muha, IV. ZŠ (10:05,51), 2. Martin Kollár, ZŠ P.
Križku, Kremnica (10:36,44), 3. Dominik Mesík, ZŠ
Vyhne (10:48,23).
Beh 1900 metrov, dievčatá 1997 – 1996:
1. Natália Haschová, AK Žiar nad Hronom
(7:53,04), 2. Michaela Širáňová, ZŠ P. Križku, Kremnica (8:19,86), 3. Veronika Matejíčková, ZŠ s MŠ Š.
Moysesa (8:31,71).
Beh 3000 metrov, chlapci 1995 – 1994: 1. Jakub Forgáč, AK Žiar nad Hronom (9:32,0), 2. Peter
Smelák, Gym. Žiar nad Hronom (9:47,21), 3. Rasti-
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slav Mihálik, Gym. Žiar nad Hronom (10:04,58).
Beh 1900 metrov, dievčatá 1995 – 1994:
1. Petra Grecová, Gym. Žiar nad Hronom (8:19,86),
2. Lívia Netolická, Gym. Žiar nad Hronom (8:31,71),
3. Alžbeta Klimanová, Gym. Žiar nad Hronom (8:5
2,19).
(r)
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Mladší mini basketbalisti postúpili na majstrovstvá Slovenska
BASKETBAL MLADŠÍ MINI

10. kolo: BK MŠK Žiar nad Hronom – BC Prievidza 59:29
Strelci: Horváth 20, Novák 10, Olajec 8, Krajčovič
7, Bača 6, Grochal 4, Šonkol 2, Golebiowski 2.
BK MŠK Žiar nad Hronom – BC Prievidza 45:43
Strelci: Horváth 10, Bača 9, Kucej 8, Krajčovič 4,
Ďurica 4, Novák 4, Grochal 2, Šonkol 2, Golebiowski
2.
V sobotu 21. apríla sa žiarskym mladším mini
basketbalistom podaril prvý veľký úspech. Dokázali poraziť družstvo Prievidze, ktoré malo
veľké ambície zúčastniť sa finálového turnaja
v Žiline.
Cesta za postupom nebola vôbec ľahká, čo ukázali aj prvé dva prehraté zápasy, ktoré sme odohrali
v januári na palubovke v Prievidzi. Aj napriek týmto
prehrám sme pokračovali v ďalšom tréningovom
nasadení a s odhodlaním vrátiť Prievidzi dve prehry, ako aj zmazať 28 bodové manko. To sa nám

podarilo hneď v prvom zápase, ktorý sme vyhrali
o 30 bodov. Hneď od začiatku prvého zápasu Žiarčania dominovali vo všetkých herných činnostiach
a veľmi dobrou osobnou obranou zaskočili talentovaných prievidzských hráčov. Bola sa radosť pozerať na rýchlu a nápaditú hru žiarskych chlapcov,
ktorí nemali problém bodovo zakončiť z rýchleho
protiútoku alebo z postupného, po nacvičených
signáloch. Minútu po minúte zvyšovali svoj náskok a s posledným hvizdom rozhodcu svietil
na ukazovali bodov stav 59:29 pre Žiar. Asi ani
najväčší optimista neveril, že hneď v prvom zápase sa nám podarí zmazať bodové manko z Prievidze. Všetci sme sa veľmi tešili, ale bola pred nami
ešte jedna ťažká úloha, a to vyhrať aj druhý zápas.
Chlapci si boli vedomí toho, že len výhra aj keď o jeden bod im zaručuje účasť na Majstrovstvách Slovenka. Prvú štvrtinu sme zvládli veľmi dobre a po
veľmi peknej kolektívnej hre sme ju vyhrali 17:5. To

však súpera vôbec nezastrašilo a v druhej štvrtine
vyrovnal stav na 23:23. Nerozhodným stavom skončila aj tretia štvrtina, a to 33:33. Hra bola vyrovnaná
a miestami až veľmi tvrdá. Ale chlapci sa nezľakli
a povzbudzovaní divákmi, ako aj spoluhráčmi z lavičky, doviedli zápas do víťazného konca. Pochváliť
treba naozaj všetkých hráčov za odvedený výkon
na palubovke, bojovnosť, povzbudzovanie a celkový prístup k týmto dôležitým zápasom.
Postup na Majstrovstvá Slovenska mladších mini
si pod vedením trénera Juraja Horvátha a asistenta
Jozefa Janoviča vybojovali: Samuel Horváth, Daniel
Bača, Filip Olajec, Jakub Krajčovič, Maxim Šonkol,
Matúš Tomášik, Marek Novák, Matej Ihring, Marek
Grochala, Jakub Švec, Hugo Kucej, Matej Golebiowski, Richard Truben, Patrik Ďurica, Adam Dekýš,
Richard Kotlárik.
Juraj Horváth, tréner

Rozlúčka so súťažou s dvomi prehrami
BASKETBAL I. LIGA MUŽI - VÝCHOD

11. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom – MŠK Iskra
Petržalka 63:92 (35:39)
Strelci: Oravec 13, Štefanec 12, Kráľ 11, Kaliak 9,
Kysela 7, Moravčík 6, Soustružník 5.
12. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK AŠK
Slávia Trnava 59:88 (34:40)
Strelci: Moravčík 15, Bulko 11, Kráľ 10, Oravec 8,
Kysela 7, Štefanec 6, Kaliak 2.
Predposledným dvojkolom ukončili basketba-

listi MŠK BK Žiar nad Hronom svoje účinkovanie
v 1. lige na domácej palubovke. Obe stretnutia
sa skončili rovnakým bodovým rozdielom v skóre v neprospech domácich o 29 bodov.
Dá sa povedať, že vyrovnaný priebeh mali obe
stretnutia iba do polčasu, keď si hosti v sobotu aj
v nedeľu udržiavali mierny náskok pred Žiarčanmi.
V druhých polčasoch už nedokázala domáca obrana vzdorovať útočnému tlaku našich súperov, kto-

rými boli v sobotu basketbalisti Petržalky a v nedeľu Trnavčania. Aj v útoku viazla kombinácia,
a tým vznikalo malo streleckých pokusov. Rozlúčka
so súťažou na domácej palubovke tak bola po oba
hracie dni charakterizovaná prehrami. Treba však
pripomenúť, že s družstvami ašpirujúcimi na víťazstvo v skupine o 1. až 8. miesto.
Tibor Jány, tréner

Foltán lídrom Slovenského pohára
CYKLISTIKA

V sobotu 14. apríla bola časovkou jednotlivcov v Trnave odštartovaná dlhodobá súťaž
Slovenského pohára v cestnej cyklistike. Žiarski
cyklisti v „etape pravdy“ potvrdili rolu favorita
a dobrú pripravenosť na sezónu.
Organizátorom úvodného kola Slovenského pohára bol Cyklistický klub Olympik Trnava. Trať časovky jednotlivcov viedla z Trnavy v smere na Malženice. Profilom mierne zvlneným išlo o nie príliš
náročnú časovku, no silný nárazový vietor dokonale
preveril fyzickú pripravenosť cyklistov. Mladší žiaci
absolvovali časovku na 5 km a jej víťazom sa stal
časom 09:36,15 pretekár CyS Žilina Štefan Michalička pred Andrejom Antalom z TJ Slávia ŠG Trenčín.
Najrýchlejším zo žiarskych cyklistov bol v tejto kategórii Matúš Černek, ktorý obsadil časom 10:14,80
tretie miesto. Výborne si počínali aj Adam Foltán,
ktorý obsadil piate miesto a Tomáš Kamenský, ktorý vo svojom premiérovom preteku obsadil pekné
desiate miesto. Kategória starších žiakov absolvovala časovku na 10 km a svoje prvé tohtoročné
víťazstvo si na svoje konto pripísal časom 14:28,76
žiarsky cyklista Adrian Foltán. Ten podal na trati
bezchybný a vyrovnaný výkon, výborne si poradil
s nepríjemným nárazovým vetrom a jasne zvíťazil
pred Žilinčanmi Matúšom Stočekom a Tomášom
Personom. V bodovanej desiatke sa na ôsmom
mieste umiestnil Matej Foltán a Henrich Hasch. Ján
Gajdošík a Jakub Varhaňovský po iba priemernom
výkone obsadili 18. a 19. miesto. Aj v kategórii kadetov putovalo víťazstvo do Žiaru nad Hronom,

a to v podobe Juraja Bellana, ktorý na trati dlhej
15 km dosiahol čas 22:30,79 a bezpečne zvíťazil
pred klubovým spolujazdcom Nicolasom Jelžom.
Výborný výkon podali aj Matej Truban a Kristián
Zimány, ktorí obsadili piate a šieste miesto. Na základe mimoriadnych výsledkov v sezóne 2011 bol
náš najúspešnejší kadet David Zverko pre sezónu
2012 „ostaršený“ a pre preteky Slovenského pohára preradený do kategórie juniorov. Zverko vo svojej premiére u juniorov potvrdil svoj mimoriadny
talent a na trati časovky 20 km dlhej dosiahol čas
28:34,67 a zaostal za víťazným Máriom Daškom z TJ
Slávia ŠG Trenčín len o štyri sekundy a obsadil pekné druhé miesto.
Matej Truban v kategórii kadetov druhý
V nedeľu 15. apríla pokračovali preteky Slovenského pohára druhým kolom, ktoré sa išlo v Suchej
nad Parnou. Cestný pretek sa išiel ako VI. ročník
Župnej olympiády mládeže a jeho organizátorom
bol opäť Cyklistický klub Olympik Trnava. Trať
druhého kola Slovenského pohára viedla zo Suchej
nad Parnou cez Košolnú, Dlhú, Dolné Orešany, Horné Orešany do cieľa v Suchej nad Parnou. Mierne
zvlnený okruh dlhý 23 km nebol svojim profilom
príliš náročný, a preto sa o víťazovi v jednotlivých
kategóriách rozhodovalo až v záverečnom hromadnom špurte. Kategória mladších žiakov absolvovala jeden okruh. Jej víťazom sa stal pretekár CyS
Žilina, Štefan Michalička, pred výborne jazdiacimi
Žiarčanmi Matúšom Černekom a Adamom Foltánom. Tomáš Kamenský po bojovnom výkone obsa-
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Prvé tohtoročné víťazstvo Adriana Foltána.
dil bodované desiate miesto. O víťazovi kategórie
starších žiakov sa po 46 km rozhodovalo v špurte
vedúcej šesťčlennej skupiny, v ktorej mali žiarski
cyklisti zastúpenie v talentovanom Adrianovi Foltánovi a stále sa zlepšujúcom Henrichovi Haschovi.
Foltán s prehľadom zvíťazil pred Alexom Zemanom z ŠKC Dubnica a Matúšom Štočekom z CyS
Žilina. Po dvoch víťazstvách sa tak Adrian Foltán
ujal vedenia v Slovenskom pohári starších žiakov.
So stratou vyše dvoch minút boli v hlavnej skupine
klasifikovaný Ján Gajdošík na 12. mieste, Matej Foltán na 16. a Jakub Varhaňovský na 20. mieste. V kategórii kadetov, ktorí absolvovali trať dlhú 69 km,
o svojom víťazstve rozhodol v záverečnom špurte
vedúcej 26-člennej skupiny pretekár ŠKC Dubnica,
Ferdinand Barták, pred našim Matejom Trubanom.
Nicolas Jelža obsadil nepopulárne 4. miesto, Kristián Zimány 5., Juraj Bellan 11. a Filip Gašpar po kolízii
26. miesto. Víťazom kategórie juniorov, ktorí absolvovali pretek na 92 km, sa stal maďarský pretekár
Bence Nagyernei z SZKE Szekszárd. David Zverko
prišiel v hlavnom peletóne a bol klasifikovaný na
13. mieste.
F.S.
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Mladí basketbalisti držia s európskymi tímami krok
MŠK BK Žiar nad Hronom na Easter Euro Basket Prague 2012
BASKETBAL

Pre výkonnostný rast mladých basketbalistov
je dobré konfrontovať sa aj s európskymi tímami. Veľký medzinárodný basketbalový turnaj
v Prahe Easter Euro Basket Prague 2012, ktorý
sa uskutočnil v dňoch od 5. do 9. apríla za účasti
viac ako 130 mládežníckych družstiev zo Srbska, Slovinska, Litvy, Nemecka, Maďarska, Veľkej Británie, Dánska, Česka, Švajčiarska, Talianska, Poľska a Slovenska bol k tomu vynikajúcou
príležitosťou.
Vidieť hrať basketbalistov z celej Európy na 10 ihriskách výstavnej haly č. 1 v Pražskom výstavnom
areáli na Letňanoch bol pre žiarskych starších minibasketbalistov obrovský zážitok. O piatich dňoch
strávených v Prahe ani nehovoriac, zastavené eskalátory v pražskom metre ostanú už len úsmevnou
spomienkou na malých chlapcov, ktorí musia vyskúšať naozaj všetko.
Veľmi potešiteľný je fakt, že vicemajstri Slovenska sa v najsilnejšie obsadenej kategórii BOYS2000
nestratili. V skupine odohrali päť vyrovnaných zápasov, kde objektívne nemali len na neskorších
víťazov turnaja, Berlínčanov. Tých však dokázali
v úvodnom piatkovom zápase agresívnou obranou
potrápiť a nastrieľať im slušných 42 bodov.
Sobotné dva zápasy proti Čechom z Mariánskych Lázní a slovinskému Miklavžu sa
niesli plne v réžii Žiarčanov, ktorí dobre bránili a v útoku sa dokázali lepšie presadiť.
Nedeľa priniesla veľmi vyrovnané zápasy s rýchlymi
Švajčiarmi a húževnatými Srbmi. VAUD Selection

Starší minižiaci MŠK BK Žiar nad Hronom, účastník turnaja EASTER EURO BASKET PRAGUE
2012. Horný rad zľava: Jozef Štábel – asistent, Marek Vinarčík, Marek Novák, Filip Šarkozy, Richard Holička, Tomáš Mokroš, Viliam Majer, Jakub Nagy, Norika Páleníková, Norbert Nagy – tréner.
dokázali v závere zápasu strhnúť víťazstvo na svoju
stranu. Odpoveď Slovákov prišla až po záverečnom
hvizde, a tak sa z víťazstva o jediný bod tešili Švajčiari. S Belehradom dokázali malí Žiarčania diktovať
hru a viesť celý zápas. Iba vyfaulovanie kľúčových
hráčov v nezvládnutom závere zápasu prinieslo
opäť smoliarsku tesnú prehru a tým aj boj o konečné 7. miesto.
Na Veľkonočný pondelok odohrali hráči MŠK BK
Žiar nad Hronom posledný zápas turnaja s českým
BK Opava. Opäť vyrovnaný zápas, tentoraz však
so šťastným záverom a jednobodovým víťazstvom
Žiarčanov.
Viac ako umiestnenie na turnaji je dôležitejší fakt,
že chlapci dostali nový impulz vo svojom športovom aj osobnostnom raste. V mladších mládežníckych kategóriách držíme v basketbale s európskymi tímami krok. Rozdiel vidieť v prístupe hráčov.
Nemecký alebo srbský zverenec nad pokynom
trénera ani len neuvažuje a splní ho presne a s maximálnym nasadením. Slovenský mladý športovec
sa ešte predtým zamyslí, pozrie na rodiča a potom
vyskúša nejakú ľahšiu, menej bolestnú variantu.

Dril, maximálne nasadenie, disciplína a rešpektovanie trénerskej autority je určite ťažšou, ale jedinou
cestou pre športovca, ktorý chce byť úspešný raz aj
v seniorskej kategórii.
Za výkony na turnaji patrí všetkým 14 hráčom
tímu starší minižiaci MŠK BK Žiar nad Hronom obrovská pochvala, rodičom a sponzorovi poďakovanie za veľkú podporu.
Norbert Nagy, tréner
Výsledky tímu:
Skupina B:
MŠK BK Žiar nad Hronom SVK – Berliner Verband2
D 42:53
MŠK BK Žiar nad Hronom SVK – Slovan Mariánske
Lázně CZ 50:26
MŠK BK Žiar nad Hronom SVK – Košarkarska šola
Miklavž SLO 36:30
MŠK BK Žiar nad Hronom SVK – VAUD Selection
CH 42:43
MŠK BK Žiar nad Hronom SVK – Cerak Belgrad
SRB 44:47
O konečné 7. miesto:
MŠK BK Žiar nad Hronom SVK – BK Opava CZ
48:47

Liptov Orient Festival
V sobotu 21. apríla sa mladučká brušná tanečnica Adrika Šmondrková zo Žiaru nad Hronom
zúčastnila Medzinárodného festivalu a súťaže
v orientálnom tanci Liptov Orientov Festival
2012 v Liptovskom Mikuláši, ktorú organizovalo
Liptovské tanečné centrum Liptovský Mikuláš.
Súťažiace hodnotila porota, členovia ktorej pochádzajú zo Slovenska, Čiech, Grécka, Maďarska,
Egypta a Kuby. Ako nám povedala mama mladej
tanečnice, Jana Šmondrková, Adrika súťažila v juniorskej kategórii ako sólo tanečnica a získala krásne

druhé miesto. „Vzhľadom na to, že je to podujatie
s medzinárodnou účasťou, príprava na súťaž bola
náročná. Adrika navštevovala súkromné hodiny
u profesionálnej tanečnice Kalili z Piešťan a poctivo trénovala aj doma,“ konkretizovala, a zároveň
vyjadrila poďakovanie: „Touto cestou by sme chceli
veľmi poďakovať Helenke Gáfrikovej, riaditeľke
Centra voľného času v Žiari nad Hronom za to, že
umožnila Adrike v ich priestoroch trénovať náročný
tanečný štýl SAIDI, čo je tanec s palicou.“
(r)

