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Radnica plánuje zosúladiť symboly mesta s heraldickými pravidlami
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Symboly mesta Žiar nad Hronom
sú erb, vlajka, farby mesta a insígnie
mesta. Hlavné symboly mesta erb,
vlajka a farby sú však v rozpore
s heraldickými pravidlami erbovej
tvorby a nemôžu tak byť zapísané do
Heraldického registra SR. Radnica
preto plánuje poslancom predložiť
nové všeobecne záväzné nariadenie.
Definíciu symbolov a ich používanie
upravuje VZN č. 4/1995 o používaní a
ochrane symbolov mesta. „Pôvodnú
úpravu svojich symbolov vykonalo mesto
ešte v roku 1992, kedy bola mestským
zastupiteľstvom schválená podoba
súčasného erbu mesta, vlajky a farieb
mesta,“ informuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž a ako ďalej
vysvetľuje, v rozpore s heraldickými
pravidlami erbovej tvory sú hlavné
symboly mesta erb, vlajka a farby. V tejto
podobe tak nemôžu byť zapísané do
Heraldického registra SR.
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O zosúladení symbolov mesta Žiar
nad Hronom s heraldickými pravidlami
existuje vzájomná korešpondencia
Ministerstva vnútra SR a mesta Žiar nad
Hronom. „O aktualizované vyjadrenie sme
ministerstvo požiadali 23. júna minulý
rok. V tomto roku sme dostali odpoveď,
ktorá sa odvoláva na odporúčania
v spomínanej korešpondencii,“ približuje
ďalej Martin Baláž. V roku 1992 MsZ
schválilo ako oficiálny erb mesta návrh
akad. sochára Ladislava Bódiho, ktorý
bol znova potvrdený v roku 1995 vo
VZN č. 4/1995. „Tento erb je dodnes
oficiálne schváleným symbolom mesta
Žiar nad Hronom a oficiálne používaný.
Keďže tento erb bol vytvorený a
prijatý bez konzultácie s heraldickou
komisiou a obsahuje v sebe prvky,
ktoré sa nestotožňujú s pravidlami
tvorby heraldických symbolov, v roku
1995 heraldická komisia uskutočnila
rokovanie so zástupcami mesta Žiar
nad Hronom a následne listom vyzvala

mesto na úpravu erbu,“ podotýka Baláž
s tým, že v liste sú spomínané aj výhrady
a odporúčania. Heraldická komisia
odporúča, aby erb Žiaru nad Hronom mal
túto podobu: v modrom štíte z dvoch
strieborných zvlnených pruhov vyrastá
zlatý (pozn. neskôr sa zmenil na biely)
kríž, zo základu ktorého na obe strany
vychádzajú po dva rozširujúce sa zlaté
lúče. Tajomník heraldickej komisie, dnes
jej predseda, Ladislav Vrtel, dokonca
správny variant erbu pre mesto Žiar nad
Hronom vytvoril. „Keďže oficiálne prijatý
erb mesta heraldická komisia nemohla
zaradiť do heraldického registra, bol do
neho zaradený návrh erbu od Ladislava
Vrtela. Dodnes je teda možné pre mesto
Žiar nad Hronom nájsť dve varianty erbu,“
objasňuje ďalej Martin Baláž.

Pri vlajke je problémom
výber farieb

Heraldická komisia vyzvala mesto
na úpravu svojich symbolov opätovne
v roku 2005. Mesto na výzvu zmenou
svojho oficiálneho symbolu nereagovalo,
a tak skutkový stav ostal rovnaký. „Jeden
variant erbu je oficiálny symbol, druhý
variant v heraldickom registri MV SR
a v heraldickej mape miest a obcí SR.
Vlani sme sa z vlastnej iniciatívy obrátili
na Ladislava Vrtela so žiadosťou o
objasnenie disproporcií v symbolike
mesta Žiar nad Hronom, keďže v tom
čase sme ešte nemali informácie o
komunikácii a korešpondencii medzi
oboma inštitúciami,“ spresňuje Martin
Baláž.
Aktualizované
vyjadrenie
heraldickej komisie dostalo mesto až
tento rok v apríli. Na základe tohto
listu bude na májovom zasadnutí
MsZ poslancom predložený materiál,
ktorý ich informuje o nezrovnalostiach
mestských symbolov s oficiálnymi
heraldickými pravidlami. Podobne ako
erb mesta nie je v súlade s heraldickými
pravidlami ani vlajka, ktorá pozostáva z
troch častí rovnakej šírky, a to modrého,

strieborného a zlatožltého. „Podľa
slovenských heraldikov je problémom
výber farieb. Sivá ani strieborná nepatria
medzi vlajkové farby a takáto vlajka
by bola anomáliou medzi ostatnými
mestskými a obecnými vlajkami, a preto
ju heraldická komisia nemôže odporučiť
na zapísanie do heraldického registra,“
prízvukuje Baláž.

Rozhodnúť musia poslanci

Dlhodobo sa pre mesto používajú
dva erby – jeden oficiálny a druhý, po
úpravách Vrtela, ktorý je zverejnený
aj v heraldickej mape miest a obcí
Slovenska. Tak dochádza často k
disproporciám pri používaní erbu mesta
rôznymi organizáciami alebo v rôznych
materiáloch, ktoré nevydáva mesto Žiar
nad Hronom. „Neporušujeme žiadny
zákon ani pravidlá. Ak je erb, ktorý je
oficiálne schválený, tak ho mesto môže
používať. Na druhej strane, ak nespĺňa
heraldické pravidlá, ktorými sa tvoria
erby, tak ho heraldická komisia nemôže
zapísať do heraldického registra.
S poslancami chceme diskutovať na
túto tému, a teda či sa prispôsobíme
heraldickým
štandardom,
alebo
budeme mať neoficiálnu vlajku, ktorá

v heraldickom registri nie je zapísaná
a erb, ktorý je v heraldickom registri
zapísaný iný, a preto sa dajú nájsť jeho
dve verzie,“ podotýka ďalej Martin
Baláž. A keďže všeobecne záväzné
nariadenie môžu odsúhlasiť iba poslanci,
na zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční
v piatok 20. mája, dostanú na rokovanie
aj vysvetľujúci materiál, ku ktorému sa
budú môcť neskôr vyjadriť. V novom
VZN by bol definovaný ako oficiálny erb
mesta Žiar nad Hronom návrh Ladislava
Vrtela, ktorý je dnes súčasťou heraldickej
mapy, spĺňa všetky heraldické kritériá,
pričom ponecháva symboliku a význam
súčasného erbu mesta, ktorý navrhol
akad. sochár Ladislav Bódi. Súčasťou
nového VZN by bola aj zmena vlajky
mesta, v ktorej by sa sivá farba nahradila
farbou bielou a tá istá zmena by sa prijala
aj pri definícii farieb mesta. „Týmito
zmenami by mesto Žiar nad Hronom po
približne 20 rokoch vyhovelo námietkam
heraldickej komisie a zosúladilo svoje
symboly s medzinárodnými štandardami,
ktoré sa používajú pri tvorbe oficiálnych
symbolov ako sú erb, vlajka a podobne,“
dodáva na záver Martin Baláž.
(li)

Bezdomovci už v parku nocovať nebudú, mesto pivnice pod kaštieľom zahradí
Pivnice pod kaštieľom sa stali
nocľahárňou pre bezdomovcov. Nanosili si sem matrace a fľašami od alkoholu zaplnili takmer celý priestor.
Mesto sa rozhodlo zakročiť a vstup do
parku im úplne zamedziť.
Aby sa bezdomovci viac do pivníc pod
kaštieľom nedostali, mesto zabezpečí
ich uzatvorenie. „Vstupy zahradíme

doskami, ktoré budú v prípade potreby
demontovateľné. Zamedzíme tak vstupu
bezdomovcov do týchto priestorov, ktoré
využívali na prespávanie,“ informuje
prednosta MsÚ Juraj Miškovič. Mesto
počíta aj s úpravou priestranstva, kde
kedysi stál starý mlyn. Ten v 90-tych
rokoch vyhorel. „V spolupráci s miestnym
archeológom Petrom Mosným chceme

odhaliť základy mlyna, ktorý stál pri
vstupe do parku. Zároveň tu osadíme
informačné tabule, kde si budú môcť
návštevníci parku prečítať historické
údaje o tomto mieste,“ podotýka ďalej
Miškovič s tým, že túto plochu chce mesto
taktiež zrekultivovať, vyčistiť starý náhon
a upraviť zeleň tak, aby sa pod ňou nedalo
prespávať a schovávať. K úprave zelene
pristúpi mesto aj v samotnom Parku Š.
Moysesa. „Chceme, aby v parku boli všetky
stromy a kroviny vyvetvené do takej
výšky, aby sa pod nimi nedalo schovať
a následne atakovať človeka. Park musí
byť bezpečný pre jeho návštevníkov,“
prízvukuje ďalej prednosta.

Vstup do parku zrekultivujú

Pivnice pod kaštieľom už bezdomovci využívať nebudú.

Na parcele pri vstupe do Parku Štefana
Moysesa z Ulice SNP sa nachádza skládka
kamenia a zeminy. Keďže mesto chce
rekultivovať aj vstup do parku, vyzvalo
pôvodcu skládky, aby ju do stanoveného
termínu odstránil. „Nie je prijateľné, aby
sa do parku vchádzalo cez smetisko.
Následne po odstránení skládky sa

V budúcnosti by malo byť v tomto priestore záchytné parkovisko.
miesto zrekultivuje a upraví sa zeleň,“
konkretizuje prednosta a ako ďalej
vysvetľuje, upravenie tejto plochy súvisí aj
s petíciou za preloženie jarmoku. „Problém
je v tom, že predajcovia prichádzajú
na jarmok už niekoľko dní vopred
a zaparkujú na Hviezdoslavovej ulici, kde
čakajú na začiatok jarmoku. Túto plochu

by sme preto chceli využiť aj ako záchytné
parkovisko pre týchto predajcov,“ hovorí
ďalej prednosta a dodáva, že plocha by
zároveň slúžila aj ako záchytné parkovisko
pre návštevníkov parku či kultúrnych
podujatí v parku, ako je napríklad City
fest.
(li)
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Kresby na stenách podchodu zobrazujú históriu
aj súčasnosť mesta
Práce na maľovaní žiarskeho podchodu
v týchto dňoch finišujú. Kresbám, ktoré
budú zdobiť jeho steny, vdýchol život
talentovaný 23-ročný Patrik Žňava.
Nápad na vynovenie interiéru žiarskeho
podchodu skrsol v hlavách členov
občianskeho združenia ZaŽiar. V rámci
projektu Žiarsky podchod rukami mladých
sa spustila súťaž a tú vyhral práve Patrik.
Na svoj projekt získal 300 eur, ktoré použil
na nákup materiálu. Návrh podchodu
zobrazuje zoskupenie fotiek budov,
pamiatok a miest, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou mesta alebo jeho histórie. Kresby
tak zachytávajú žiarske kostoly, delo z II.
svetovej vojny, fontánu na námestí, kaštieľ

Kresby zachytávajú Moysesa
aj budovu nového kostola.
či postavu biskupa Štefana Moysesa.
V týchto dňoch už Patrik pracuje na
posledných úpravách, finálna podoba
kresieb je takmer hotová. K obnove
podchodu sa však prispeje nielen víťazným
návrhom, ale aj pripevnením informačnej

Patrik maľoval v podchode
niekoľko týždňov.
tabule, ktorá bude slúžiť na propagáciu
mládežníckych podujatí a aktivít.
Projekt sa uskutočnil vďaka podpore
firmy Baumit z programu Tu sa nám páči,
tu chceme žiť.
(li)

Fontány prechádzajú každoročne predsezónnou údržbou
V meste máme tri funkčné fontány.
Všetky prevádzkuje samospráva. Dve
spustia ešte pred letnou sezónou, fontána v kruhovej časti námestia začne
striekať vodu až po dokončení letného
pavilónu.
Každoročne pred spustením prechádzajú fontány predsezónnou údržbou. Kým
fontána v Parku Štefana Moysesa už vodu
strieka, novej, ktorá je v zelenej časti ná-

mestia, nedávno zaplavilo šachtu. Preto je
potrebné najskôr vysušiť jej pohon. Hneď
po sprevádzkovaní bude aj táto spustená.
V súčasnosti mesto plánuje výstavbu letného pavilónu v kruhovej časti námestia,
ktorého súčasťou je aj tretia fontána. S jej
spustením sa počíta až po dokončení
pavilónu, čo by malo byť do konca júna.
Ešte predtým sa však zrekonštruuje
poškodené dno fontány.
(li)

Najnovšiu fontánu si obľúbili
najmä deti.

V areáli nemocnice pribudne takmer 30 parkovacích miest
Jedným z hlavných problémom
žiarskej nemocnice je už dlhodobo
akútny nedostatok parkovacích miest.
Tie už onedlho pribudnú na mieste
starej vrátnice. S jej búraním sa začalo
v prvej polovici mája.
Stará vrátnica už dlhšiu dobu neslúžila
svojmu pôvodnému účelu. Vedenie
nemocnice sa preto rozhodlo pre jej
zbúranie. „Predpokladáme, že do augusta
by malo byť parkovisko v podobe, ako si
to pavilón vyžaduje. V areáli nemocnice
pribudne 28 parkovacích miest, 4

miesta budú vyhradené aj pre zdravotne
postihnutých,“ informovala riaditeľka
žiarskej nemocnice Eva Páleníková.
Samostatný vstup do nemocnice budú
mať sanitky a aj pacienti. Zamedzí sa tak
tomu, aby v areáli neparkoval hocikto.
Sanitky a záchranka budú aj naďalej jazdiť
priamo, tento systém zostane zachovaný.
Ďalšie parkovacie miesta pribudnú aj
na pozemkoch pri pavilóne B, to však až
v prípade, keď bude celý blok dostavaný.

Na mieste vrátnice pribudne
28 parkovacích miest.

Deti sa učili od profesionálnych
záchranárov
V priestoroch Základnej školy na
Ulici M. R. Štefánika si žiarske deti
osvojovali základy poskytovania
prvej pomoci. V piatok 6. mája ich to
zážitkovou formou učili profesionálni
záchranári.
Zážitkový kurz pripravila pre vybrané
školy spoločnosť Falck pri príležitosti
10. výročia pôsobenia na Slovensku.
Kurzu sa zúčastnili predškoláci a žiaci
prvého stupňa základných škôl.
Hravou formou si osvojili základy
poskytovania prvej pomoc, ako je
napríklad oživovanie, ošetrenie odrenín
a naučili sa aj ako správne privolať
odbornú pomoc. Zážitkový kurz viedli
inštruktori, ktorí sú profesionálnymi
záchranármi. „Zachrániť ľudský život
vie aj dieťa. V krízových situáciách
sa dokáže chovať veľmi dospelo a
pomôcť svojim najbližším pri úraze či
vážnom zranení. Preto je vzdelávanie
detí našou prioritou,“ vysvetľuje hlavnú
motiváciu k zorganizovaniu tejto akcie
Jana Mračnová, výkonná riaditeľka
Falck neziskovej organizácie. Aktivitu
privítalo aj mesto Žiar nad Hronom.
„Zážitkový kurz vnímame ako výbornú
príležitosť, pri ktorej sa už malé deti
môžu naučiť ako postupovať, ak by sa
náhodou ocitli v krízovej situácii. To, že
ho organizujú profesionálni záchranári,
má pre nás pridanú hodnotu,“ hovorí
Adriana Giláňová, vedúca Školského
úradu Žiar nad Hronom. Podujatia
sa zúčastnil aj viceprimátor Ladislav
Kukolík, ktorý je sám lekárom
a primárom žiarskeho OAIM. „Sme radi,
že spoločnosť Falck, ktorá sa venuje
staniciam záchrannej služby, prišla
s týmto projektom aj do Žiaru nad
Hronom. Zábavnou formou sa snažia
deti priviesť k tomu, že poskytovanie
prvej pomoci je veľmi dôležité v živote
a môže pri včasnom a správnom
postupe zachrániť ľudský život,“ hodnotí
a dodáva, že je presvedčený o tom, že

aj malé dieťa dokáže zachrániť ľudský
život: „Vzhľadom k tomu, že pracujem na
OAIM a pracoval som aj na záchranke,
mali sme už aj výzvy od detí, ktoré
zavolali na číslo 155. Privolanie lekárskej
pomoci je veľmi dôležitou súčasťou
prvej pomoci. Ja osobne som ako otec
moje ešte 3 – 5-ročné deti učil, ako
majú pri resuscitácii postupovať. Do
dnešného dňa si to pamätajú a už sú to
dospelí ľudia.“
Nadnárodná skupina Falck vznikla
v Dánsku v roku 1906 a v súčasnosti
je
najväčším
prevádzkovateľom
záchranárskych,
hasičských
a tréningových služieb na svete.
Pôsobí v 45 krajinách a má viac ako
38 tisíc zamestnancov. Na Slovensku
pôsobí Falck 10 rokov, v Bratislave sídli
jeho centrála pre strednú a východnú
Európu. Podujatie sa uskutočnilo pod
záštitou neziskovej organizácie Falck a
jej projektu SOFUS.
(li)

(li)

Bylinková záhrada v centre mesta
Komunitné centrum pokračuje vo svojej činnosti – podporte projekt svojím hlasom
Komunitné centrum v Žiari
nad Hronom pokračuje vo svojej
činnosti opäť od 1. apríla. Komunitní
pracovníci pracujú najmä s Rómami
v osade Pod Kortínou.
Jedným zo základných cieľov
komunitnej práce je aj poskytovanie
odbornej pomoci obyvateľom, ktorí sa
ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.
Mesto na obnovenie činnosti centra
dostalo dotáciu od splnomocnenca
vlády v sume jedenásťtisíce osemsto
eur. Peniaze z implementačnej agentúry
však stačia na menej zamestnancov ako
bolo vlani. Zo štyroch sa tak počet znížil
na troch, pričom terénni pracovníci
sú iba dvaja. „Štyria terénni pracovníci
akurát pokrývali potreby komunity,
Komunitní pracovníci sa vo veľkej
ktorá narastá a problémy v nej narastajú.
miere venujú aj rómskym deťom.
Dvaja ľudia zrejme stačiť nebudú,“
priznáva Monika Minárová, vedúca „Cieľom práce centra je poskytnúť
Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ. odbornú pomoc všetkým obyvateľom
na komunitnej, ale aj individuálnej
báze,“ približuje Samuel Kováč,
odborný garant KC a pokračuje: „Pomoc
Priestory komunitného centra sa poskytujeme tým obyvateľom, ktorí sú
nachádzajú na Ulici M. Chrásteka, v nepriaznivej sociálnej situácii a nie
v budove tzv. Jadranov. V súčasnosti sú schopní sami, prípadne s pomocou
v ňom pracujú traja ľudia – odborný iných nájsť primerané riešenie svojho
garant, odborný pracovník a pracovník. sociálneho problému. Jedným zo

Pomoc sa poskytuje ľuďom
v nepriaznivej sociálnej situácii
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základných cieľov komunitnej práce je
tiež formou komunitno-občianskeho
vzdelávania vytvárať predpoklady
a podmienky na zvyšovanie všeobecnej
či vzdelanostnej úrovne obyvateľstva.“
Medzi pravidelné aktivity komunitného
centra patrí príprava na školskú
dochádzku a vyučovanie, rôzne
športové a pohybové aktivity, záujmová
činnosť či pracovná rehabilitácia.
„V komunitnom centre tiež deťom
pomáhame s domácimi úlohami
a prípravou na vyučovanie, dohliadame
na stabilizáciu osady Pod Kortínou
v rámci nakladania s odpadom a snažíme
sa zlepšovať hygienické podmienky
tu žijúcich ľudí,“ dodáva Samuel Kováč
a ako podotýka, komunitné centrum
poskytuje aj sociálne poradenstvo,
ochranu práv a právom chránených
záujmov a zabezpečuje rôzne
komunitné a skupinové aktivity podľa
želaní, potrieb a záujmov obyvateľov.
Projekt Komunitné centrum Žiar nad
Hronom sa realizuje v rámci NP PVSSKIKÚ,
vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.
(li)

Mestské kultúrne centrum sa rozhodlo zapojiť do súťaže, v ktorej
môže získať 1 300 eur na projekt
Bylinková záhrada. Organizátor
súťaže zaradil tento projekt medzi tri
najlepšie. Svojím hlasovaním môžete
pomôcť aj vy.
Projekt Bylinková záhrada bol hodnotiacou komisiou zaradený medzi tri
najlepšie v regióne. Postúpil do druhého
kola, v ktorom už o jeho podpore rozhodnú zákazníci. Každý zákazník, ktorý
do 7. júna nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane pri
každom nákupe jeden hlasovací žetón.
Ten vhodí do hlasovacieho boxu. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch
podporu vo výške 1 300 eur na realizáciu
aktivít od júna do novembra tohto roku.
„Priestory v okolí Mestského kultúrneho
centra sú nevyužité. Radi by sme ich
preto zmenili na bylinkovú záhradku,
ktorá poskytne priestor na vzdelávanie
i oddych,“ približuje Jela Šuleková zo
žiarskeho MsKC, ktorá je zároveň autorkou projektu. V prípade, že sa podarí
projekt bylinkovej záhrady, obyvatelia
mesta budú mať možnosť oboznámiť sa

Bylinková záhrada by vyrástla v
areáli MsKC.
s liečivými bylinkami, ktoré nepoznajú.
„Navyše získajú vedomosti o tom, ako sa
pestujú, ako vyzerajú a najmä aké blahodárne účinky majú na ľudský organizmus. V čase kvitnutia jednotlivých byliniek budú mať tiež možnosť navariť si a
ochutnať kvalitný liečivý čaj s domácim
medom,“ dodáva Jela Šuleková.
V prípade, že bude žiarsky projekt
podporený, bylinková záhrada vznikne
v nevyužitých priestoroch okolia
žiarskeho Mestského kultúrneho centra.
Záhrada poskytne obyvateľom mesta
priestor na pestovanie a spoznávanie
jednotlivých druhov liečivých rastlín
a ako Jela Šuleková dodáva: „Zároveň tak
chceme zabrániť, aby niektoré druhy vymizli vďaka zhoršujúcemu sa životnému
prostrediu z flóry.“
(li)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Zachovávanie mesta
V súčasnosti mesto pristupuje k úprave priestorov pred
vstupom do parku. Je to miesto
s výnimočnou historickou, ale aj
kultúrnou minulosťou a zasluhuje
si to.
Ako sme v minulom čísle informovali,
stála tu budova krížskeho mlyna,
o ktorom vybudovaní sa hovorilo už
pri zakladaní mesta. Jeho základy sú
bezpochyby stredoveké. Budova, ktorá
na tomto mieste stála, spolu s ďalšími
budovami tvorila určité hospodárske
zázemie mesta. Stála tu aj píla, ktorá

Štít s ľudovým motívom.
využívala mlynský náhon. Na starších
pôdorysoch sú identifikovateľné dve
stavby, ktoré, podľa predpokladu, boli
taktiež súčasťou areálu. Prestavbou,
alebo ak chceme výstavbou, nového

mlyna na starých základoch v roku
1777 biskupom grófom Františkom
Berchtoldom
vznikla
mohutná
baroková stavba nesúca všetky
známky tohto stavebného štýlu. Na
priečelí budovy bol v štvorlístkovej
kartuši
barokovými
číslicami
vytesaný rok jej výstavby. Bola to
jediná pôvodná a dobre zachovalá
baroková stavba v meste Žiari nad
Hronom, v ktorom stavebné pamiatky
zachovalé z tohto obdobia sú viac ako
skromné. Nie sú vlastne žiadne. Preto
zbúranie budovy mlyna v „novom
období“ po roku 1989 bolo viac ako
barbarské. Preto si ceníme postoj

Priaznivci sci-fi a fantasy sa dočkajú vlastného festivalu aj v Žiari
Už o niekoľko týždňov sa môžete
stať súčasťou dvojdňového festivalu
sci-fi, fantasy, hier a japonskej
kultúry. Žiarsky Geekfest sľubuje
dva dni kvalitného programu plného
prednášok, skvelých filmov a zábavy.
Sci-fi i fantasy sú témy s obrovským
množstvom fanúšikov po celom svete.
Festivaly, ktoré sa podobným témam
venujú, dorazili už aj na Slovensko. Ak
však chcete byť ich súčasťou, musíte
cestovať do hlavného mesta. A keďže
na strednom Slovensku dlhodobo
absentoval festival, ktorý by sa
podobným témam venoval, skupina
mladých ľudí zo Žiaru nad Hronom sa
rozhodla priniesť niečo podobné aj do
nášho mesta. „V celom programe festivalu
budú mať návštevníci možnosť vypočuť
si rôzne prednášky, či už odborné, alebo
také, ktoré pôjdu hlbšie do jednotlivých
tém a žánrov,“ približuje Marek Páleník,
hlavný koordinátor festivalu a ako príklad
uvádza tvorbu H. R. Gigera, autora
vizuálu filmového Votrelca. Organizátori
na príprave podujatia spolupracujú
aj s japonským veľvyslanectvom,
ktoré prinesie kaligrafický workshop
a prednášku o kultúre i samotnom
Japonsku.

Spolupráca s japonským
veľvyslanectvom

Festival sa uskutoční počas dvoch dní,
a to v sobotu 25. júna a v nedeľu 26. júna.
„Súbežne pôjdu počas dňa prednášky
v dvoch miestnostiach, na výber tak
bude z približne tridsiatky prednášok.
Okrem toho nebudú chýbať odborné
workshopy, napríklad so spisovateľmi,
úspešným komiksovým ilustrátorom,
ale aj s majiteľom žiarskej čajovne.
Každý prednášajúci príde s vlastnou

Ilustrácia: Brian „Sensej“ Terrero
prednáškou, pričom sa snaží vojsť do
hlavnej festivalovej témy, ktorou je
fantasy, sci-fi, hry, a to spoločenské aj
počítačové, filmy, seriály, kinematografia,
literatúra, hudba a umenie. Popritom sa
budú premietať rôzne filmové novinky,
pričom s japonským veľvyslanectvom
rokujeme o tom, že by sme priniesli aj
nejaký film z japonskej kinematografie.
Môžeme tiež prezradiť, že z možno menej
známych filmov sa nám podarilo zohnať
veľmi dobrý študentský film Orpheova
pieseň, ktorý je natočený na základe
komiksového a fantasy autora Neila
Gaimena,“ konkretizuje ďalej Marek.

Kostýmová súťaž aj kreslenie
na kreatívnu stenu

Tešiť sa môžete aj na sprievodné
podujatia, z ktorých spomenieme
možnosť zahrať si spoločenské hry
či zasúťažiť si. Ukončená je aj súťaž
o maskota festivalu, ktorý bude tvárou
aj budúcich ročníkov. „Ďalšou súťažou,
do ktorej sa môžu záujemci zapojiť, je
kostýmová súťaž. Tie sú o tom, že sa
človek prezlečie za nejakú postavu, napr.

z hry, seriálu, filmu či knihy. Malo by to byť
zo žánru anime, sci-fi i fantasy,“ vymenúva
Marek a ako prezrádza, v súčasnosti je na
festivaloch najväčší záujem o kostýmy zo
seriálu Hra o tróny či z filmu Avengers.
„My sme sa však rozhodli staviť aj na
inú časť, a to nielen na kostým, ktorý
niekoho napodobňuje, ale aj originálny,
ktorý má v niečom predlohu, pričom
si to môže pretaviť do svojej podoby,
podľa toho, čo za danou témou vidí on.
To bude nová možnosť pre návštevníkov,“
podotýka Marek a do pozornosti dáva
aj ochutnávku čajov, predajné stánky
s občerstvením, tričkami, bižutériou či
antikvariáty s knihami zameranými na
danú tému. Celý deň bude k dispozícii aj
kreatívna stena na kreslenie a návštevníci
festivalu tak budú tvoriť spoločné dielo.
„Chceme dať priestor nielen fanúšikom
komunity nadšencov sci-fi či fantasy
žánrov, ale aj širokému okoliu. Je tu
niečo nové, čo ešte nepoznajú, čo tu
ešte nebolo a pozerajú sa na to možno
s odstupom. Je to však úplne normálne,
kde sa môžu dozvedieť niečo o kultúre
iných krajín či o iných žánroch literatúry,
na akú sú bežne zvyknutí. Niečo podobné
na strednom Slovensku chýbalo. Veľa
ľudí to však má ku nám bližšie ako do
Bratislavy, takže veríme, že tým, ktorým
sa za podobným festivalom nechcelo
cestovať do hlavného mesta, prídu práve
ku nám vyskúšať si a ochutnať atmosféru
podujatia,“ dodáva Marek Páleník.
Viac informácií o podujatí získate aj na
webovej stránke www.ziarskygeekfest.
sk ako aj na facebookovej stránke.
Organizátormi podujatia sú D20 –
Klub spoločenských hier v spolupráci
s Mestským kultúrnym centrom v Žiari
nad Hronom a antikvariátom Tuborgaha.
(li)

a prácu súčasného vedenia mesta
a jeho zástupcov, ktorí pristupujú
k ochrane pamiatok a histórii mesta s
takou zodpovednosťou a láskou.
Nie je to práca zbytočná, ktorá
po čase zanikne. Výsledky v tejto
oblasti prinášajú aj svoje ovocie,
a to vo vzťahu obyvateľov k svojmu
mestu, čo je vidieť aj v súčasnosti,
kedy prebiehajú opravy a čiastočná
rekonštrukcia obytných domov.
Je len chvályhodné, keď vidíme,
ako sa zveľaďujú a pri ich oprave
sa v mnohých prípadoch dbá na
zachovanie, alebo novú prezentáciu
výzdoby fasád z historických rokov

50-tych. Vchodové znamenia, ten
mimoriadny fenomén mesta, sa
všade zachováva a nie ich úpravou,
ale prezentáciou originálneho stavu
pamiatky. Mimoriadne potešujúce je,
že na štítoch sa objavujú pôvodné
tematické vyobrazenia ľudových
motívov po tom, čo originály boli
prekryté a tým pre budúcnosť
zachované. Stále viac sa mesto Žiar
nad Hronom stáva našim mestom,
mestom Žiarčanov, a to je to, čo ho
zachová pre časy budúce. Aby tí, ktorí
prídu po nás vedeli, v akom krásnom
meste sme žili.

Mgr. Peter Mosný, archeológ

Zlodej okradol dve ženy,
vznikla im škoda 200 eur
Polícia varuje pred vreckovými
zlodejmi, ktorí dokážu prehľadať
kabelku za pár sekúnd. Preto si
počas nákupov nenechávajte svoje
peňaženky v kabelkách položených
v nákupných košíkoch. Svoje o tom
vedia aj dve ženy, ktoré okradli počas
nákupu v Žiari.
Ešte začiatkom apríla v popoludňajších
hodinách okradol páchateľ 47-ročnú
ženu počas nákupu v obchodnom
dome na Ulici SNP. „Z kabelky jej ukradol koženú peňaženku,“ informuje
krajská policajná hovorkyňa Mária
Faltániová a konkretizuje: „Mala v nej
osobné doklady, dve bankomatové
karty, doklady od vozidla a peniaze.
Poškodená mala kabelku prevesenú cez
plece, pričom bola riadne zazipsovaná
a zapnutá. Zacítila, ako niekto do nej
drgol, avšak tomu nevenovala žiadnu
pozornosť. Krádežou jej vznikla škoda
odhadnutá na 150 eur.“ Už o pár dní na
to, v podvečerných hodinách, úradoval zlodej znovu. Aj tentoraz okradol
ženu, 49-ročnú Žiarčanku, ktorej zobral
koženkovú peňaženku z kabelky, ktorú
mala po celý čas pri sebe. „Krádežou
jej vznikla škoda odhadnutá na 50 eur.
V obidvoch prípadoch začali policajti
trestné stíhanie pre prečin krádeže a po
páchateľoch pátrajú,“ dodáva Faltániová.
Vreckoví zlodeji využívajú najmä situácie, kde sa zdržiava väčší počet ľudí,
pretože sa spoliehajú na anonymitu.
Skúsený vreckár vie kabelku prehľadať
za pár sekúnd. Preto si počas nákupov nenechávajte svoje peňaženky
v kabelkách položených v nákupných

Nenechávajte si peňaženky v
taškách položených v košíkoch.
košíkoch. Peniaze nepatria ani do zadného vrecka nohavíc, je vhodné si ich
odložiť do vnútorného vrecka odevu
alebo do vnútorného vrecka kabelky,
ktoré sa dá zapnúť. Niekedy sa stáva, že
páchateľ namiesto peňaženky ukradne
obeti celú tašku, ktorú má položenú
v nákupnom košíku. A viac ako strata
peňazí nám môže prekážať vybavovanie
nových osobných dokladov, ktoré často
nosíme v peňaženkách. „V peňaženkách
okrem peňazí a dokladov nosíme aj kreditné karty. Malo by byť
samozrejmosťou, že pri platobných kartách nesmieme nosiť napísaný na lístku
PIN kód,“ podotýka Mária Faltániová
a ako dodáva, pri vreckových krádežiach
nie je rozhodujúca výška spôsobenej
škody: „Podľa trestného zákona môže
byť páchateľ, ktorý si prisvojí cudziu vec
tým, že sa zmocní veci, ktorú má iný na
sebe alebo pri sebe, potrestaný odňatím
slobody až na 2 roky.“
(li)

Sociálny taxík využívajú Žiarčania najmä na návštevu lekára a na nákupy
Služba sociálneho taxíka funguje
v našom meste od začiatku minulého
roka. Za obdobie jedného roka
absolvovali taxikári takmer 10-tisíc
jázd. Najčastejšie ich služby využívajú
tí, ktorí sa potrebujú dopraviť
k lekárovi alebo si nakúpiť.
Službu poskytujú dve taxislužby, jednou
z nich je aj žiarska Ala taxi. „Za prvé dva
mesiace v tomto roku sme mali takmer 500
jázd mesačne,“ hovorí taxikár František
Šipkovský a ako dodáva, klientov, ktorí
sociálny taxík môžu využívať, vozí najmä
na návštevy k lekárovi alebo na nákupy.
„Klienti nás už poznajú a dôverujú nám.
Mám s nimi nepísané pravidlo, že pokiaľ
zavolajú deň vopred a povedia, že hneď
ráno potrebujú odvoz k lekárovi, nestane
sa, že by museli čakať preto, že ich v to
ráno niekto predbehol a zavolal skôr.
Jednoducho, ak vedia, že sú objednaní
k lekárovi a potrebujú tam byť skoro ráno,
stačí deň vopred zavolať a zarezervovať si
čas,“ približuje ďalej František Šipkovský.
V prípade, že sa mu na požadovaný
termín nedá prísť a čas je už rezervovaný

pre niekoho iného, klienta odporučí na
druhú taxislužbu, ktorá službu sociálneho
taxíka v meste vykonáva.

Jazdy iba počas pracovného
týždňa, maximálne však tri
prepravy denne

Od 1. mája tohto roku platia pre
sociálny taxík nové pravidlá. Jedným
z nich je napríklad aj to, že klient platí za
prepravu, nie za počet osôb. Privítajú to
najmä tí klienti, ktorí taxislužbu využívajú
v rodine viacerí. Príkladom sú najmä
manželské páry, ktoré napríklad za jeden
deň za štyri jazdy zaplatili osem eur,
keďže sa platilo jedno euro za osobu. „Aj
preto nám za prvé mesiace v tomto roku
vyskočili také vysoké čísla jázd. Počítal sa
každý človek. Po novom to bude inak,“
vysvetľuje František Šipkovský, ktorý víta
aj to, že sociálny taxík už nebude jazdiť
aj cez sobotu, iba počas pracovného
týždňa. „Od začiatku bol sociálny
taxík počas soboty len veľmi málo
využívaný. Zrušenie sobotných jázd preto

Klienti sociálneho taxíka Františkovi Šipkovskému dôverujú.
považujem za rozumný krok,“ podotýka.
Po novom si však klient nemôže objednať
neobmedzený počet jázd za deň. Nárok
má maximálne na tri prepravy denne.

Klienti taxikárovi dôverujú

Jednu jazdu v sociálnom taxíku sme
absolvovali aj my a boli sme svedkami
toho, že o túto službu je v našom meste
naozaj veľký záujem. Len na trase

z domova dôchodcov pred jednu z bánk
na námestí musel taxikár vybaviť tri
telefonáty, pričom každý sa týkal práve
objednania sociálneho taxíka. Treba tiež
podotknúť, že s každým z volajúcich sa
taxikár dohodol a objednávku vybavil.
Jedným z pravidelných klientov Františka
Šipkovského je aj pán Stanislav, ktorý žije
v žiarskom domove dôchodcov. „Sociálny
taxík využívam od začiatku fungovania

služby. Najčastejšie potrebujem odvoz
na návštevu k lekárovi, do lekárne pre
vyzdvihnutie liekov a občas aj na nákupy.
So službou som spokojný a pánovi
Šipkovskému maximálne dôverujem,“
netají Stanislav a ako dôkaz uvádza fakt,
že nie raz sa mu stalo, že taxikárovi dal
peniaze či bankomatovú kartu a on mu
urobil aj nákup.
V prípade, že spĺňate podmienky na
možnosť využitia sociálneho taxíka,
nezabudnite si pripraviť občiansky
preukaz a rozhodnutie Sociálnej
poisťovne o priznaní starobného, resp.
invalidného dôchodku, ktorým sa
vodičovi taxislužby preukážete. V prípade
klienta, ktorý potrebuje doprovod, je
potrebné preukázať sa preukazom ŤZP s
doprovodom.
Telefonický kontakt na sociálny taxík:
0907 270 750, 0904 496 400 (p. Šipkovský)
a 0907 250 316 (p. Kicko). Obe taxislužby,
ktoré vykonávajú služby sociálneho
taxíka, sú zároveň aj bežné taxíky, ktorých
služby môže využiť ktokoľvek.
(li)

IV.
4

Mestské noviny | 19. máj 2016

SPEKTRUM

e-mail: inzercia@echo.sk

Veľké dobrodružstvo v Dubaji očami letušky Veroniky
Sny sa musia plniť. S touto
myšlienkou som poslala svoj životopis
do ďalekých Emirátov, ani nedúfajúc,
že si moju túžbu precestovať celý
svet raz aj naozaj splním. Niekto čaká
na odpoveď od leteckej spoločnosti
aj rok, ja som v priebehu dvoch
mesiacov prešla pozvaním na
pohovor, samotným niekoľkodňovým
pohovorom v Bratislave, zdravotnými
testami, výpoveďou v práci, rozlúčkou
s rodinou a blízkymi, až po môj odlet.
Život sa mi otočil naruby a čakala ma
obrovská zmena.
Často dostávam otázku, aké sú
vlastne požiadavky na prácu palubnej
sprievodkyne. V skutočnosti ich
nároky nie sú extrémne. Každý musí
spĺňať vekovú hranicu 21 rokov, výšku
minimálne 160 cm s dosahom 212 cm na
špičkách, perfektnú angličtinu a žiadne
viditeľné tetovania. Ani po absolvovaní
pohovoru nedokážem s určitosťou
potvrdiť ostatné kritériá. Musíte byť
veselý, komunikatívny, flexibilný a mať
niečo extra, čo ich zaujme. Samotné

každom kole eliminovali niekoľkých ľudí,
až nás do posledného individuálneho
pohovoru, z pôvodných 70 adeptov
zostalo len pár. Zhoda náhod spôsobila,
že nás v ten deň zo Žiaru vybrali rovno
dve. Všetci sme nedočkavo očakávali ich
takzvaný “zlatý“ telefonát, v ktorom nám
oznámili, že sme prijatí. Ja som ten svoj
dostala výnimočne rýchlo, v priebehu
dvoch týždňov. Ostávalo len absolvovať
zdravotné vyšetrenia a očkovania
a v piatok trinásteho som nasadla do
lietadla smer Dubaj.

Prvý rok lietania bol úžasný

Letuška Veronika.
výberové konanie bolo pre mňa veľmi
inšpiratívne. Pripomínalo mi skôr konkurz
na herečku, neustále nás sledovali,
dokonca aj počas prestávok. Prebiehalo
v niekoľkých kolách, okrem skúšky z
angličtiny a psychologického testu sme
postupne dostávali rôzne zvláštne úlohy
a museli ich v skupinách vyriešiť. Po

Môj odchod bol sprevádzaný
strachom, ale aj veľkým očakávaním.
Nevedela som, čo život v arabskom
svete, ani práca palubnej sprievodkyne
obnáša, realita ma však príjemne
prekvapila. Všetko mali pre nás dokonale
zorganizované. Ubytovaní sme boli
v plne zariadených novopostavených
apartmánoch s posilňovňou a bazénom
na streche. Mala som to šťastie, že všetci
moji spolužiaci z výcviku bývali na tom
istom poschodí, čo bolo veľkou výhodou,

lebo som sa nikdy necítila sama, keď aj
náhodou bola moja spolubývajúca na
dlhšom lete. Platiť sme si museli za jedlo
a telefón, energie a voda boli zadarmo.
Prvých šesť týždňov nás čakal náročný,
ale aj veľmi zaujímavý výcvik v oblasti
leteckej bezpečnosti, obsluhy, prvej
pomoci, sebaobrany, ako aj správneho
líčenia a obliekania podľa štandardov
spoločnosti. Po jeho absolvovaní sme
mohli začať spoznávať svet. Keď som
v Emirates začínala v roku 2008, bolo nás
približne 10 000, minulý rok už to číslo
zdvojnásobili. S nárastom spoločnosti
priamo úmerne rástol počet mesačne
nalietaných hodín, a klesal počet
voľných dní. Môj prvý rok lietania však
bol úžasný. Bežne som po dvoch letoch
dostala 4 dni voľna. Tie som buď využila
na cestu domov, alebo na nejakú “rýchlo
dovolenku“. Jednou z našich výhod boli
totiž aj lacné letenky a zľavy na rôznych
hoteloch.
Môj život v Dubaji rada často
prirovnávam k seriálu Priatelia. Bolo nám
veselo, dvere sme mali vždy otvorené,

spoločne sme si varili, cestovali po svete,
zabávali sa a zdieľali všetky naše radosti aj
bolesti. Voľné dni sme radi trávili v jednom
z mnohých miestnych hotelových
bazénov, popíjajúc chladené kokteily
a ochutnávajúc celosvetové špeciality.
Pondelkové večery patrili miestnemu
“letuškovskému“ klubu. Postupne však
voľna bolo menej a menej, lietali sme veľa
hodín, často celé noci. Spolubývajúcu
som už pomaly ani nestretávala a únava
spôsobila, že mojou najlepšou priateľkou
sa stala posteľ; či už tá moja v Dubaji,
alebo hociktorá iná hotelová. Rodina mi
chýbala čím ďalej tým viac, a tak prišiel
môj čas sa s lietaním rozlúčiť.
Život v Dubaji mi dal toho veľa.
Vďaka tejto skúsenosti som sa veľa
naučila o rôznych kultúrach, krajinách
a náboženstvách, stala som sa
tolerantnejšou a mám priateľov po celom
svete.
V ďalšom pokračovaní vám prezradím
pár zážitkov z lietania a cestovania po
svete.
(vn)

Profesor Belo Felix: Žiar bol pre mňa naozaj veľká škola, vďaka tomuto mesto som tým, kým som
Profesor Belo Felix je slovenský hudobný
skladateľ a vysokoškolský učiteľ a ako pedagóg
pôsobil aj v Žiari nad Hronom. Vo februári mu
pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských
práv bolo udelené ocenenie Čestný občan.
Profesor Belo Felix sa narodil v Divíne. Na
Vyššej pedagogickej škole v Bratislave študoval
kombináciu hudobná výchova – slovenský jazyk.
„V tom období fungoval systém umiestneniek.
Tak som sa dostal do Žiaru nad Hronom,“ spomína
Belo Felix s tým, že v našom meste vtedy dlho
nepobudol: „Už o mesiac, ako som bol do Žiaru
umiestnený, som nastúpil na dva roky na vojenskú
službu. Keď mi vojenská služba skončila, dostal
som z okresného výboru oznámenie, že so mnou
počítajú aj naďalej, nie však už v meste Žiar nad
Hronom. Miesto som mal zabezpečené, vybrať
som si však mohol zo šiestich dedín. Jednou
z nich bola aj Veľká Lehota.“ Nejakú dobu tak
pôsobil v tejto dedine, odkiaľ ho neskôr preložili
do Hronského Beňadika. Počas tohto pôsobenia
založil s kamarátom zo Žarnovice jazzové kvinteto.
„Na skúšky som do Žarnovice chodil na pionieri,“
hovorí s úsmevom a pokračuje: „Po tom, ako
sme hrali na prehliadke v Žiari, všimol si nás aj
riaditeľ Závodného klubu Bohuš Hrnčár. Aj on
chcel takú kapelu a keďže v Žiari mu chýbala,
dal mi ponuku, že mi vybaví miesto a preloženie,
ak budem pracovať v Závodnom klube. Tak som
sa dostal do Žiaru.“ Neskôr začal spolupracovať
s orchestrom, ktorý pôsobil pri Závodnom klube.
„V tom čase som začal učiť na 1. základnej škole
ako učiteľ hudobnej výchovy a slovenského jazyka.
To bolo v školskom roku 1963/64,“ približuje Belo
Felix a dodáva: „Popritom som ešte chodil na kurz
angličtiny, o ktorú bol v 60-tych rokoch veľký
záujem. Vyučoval som ju aj na gymnáziu, až do
roku 1969, kedy sa s príchodom Sovietov prestala
vyučovať. Ako učiteľ som sa tak potom venoval už
iba hudbe.“

Čokoľvek sa v Žiari s deťmi robilo,
všade som bol zainteresovaný

Počas pôsobenia v našom meste sa Belo Felix
zoznámil aj so svojou manželkou. „Narodila sa
nám prvá dcéra a dali sme ju pokrstiť. Zmienil som
sa o tom v zborovni, kde sa našiel niekto, kto to
„bonzol“ a ešte ten týždeň ma vyhodili zo strany, do
ktorej som vstúpil za Dubčeka. Učiť ma však nechali
aj naďalej, pretože čokoľvek sa v Žiari robilo s deťmi,
všade som bol zainteresovaný a potrebovali ma,“
hovorí dnes o neľahkej dobe bez zatrpknutia.
Ako učiteľ pôsobil na žiarskej „Jednotke“ až do
roku 1979. Toto obdobie však považuje za veľmi
stresujúce, pretože panovala absolútna autorita
plánu. Navyše, práve v tom období dostal Belo
Felix ponuku z banskobystrického rozhlasu,
pre ktorý už komponoval a robil hudobného
redaktora: „Povedal som im, že som bol vylúčený
zo strany. A hoci som konkurz vyhral, vtedajší
riaditeľ rozhodol, že ma nemôžu prijať. Ja som
svojich kolegov poprosil, aby povedali, že kvôli

nahraných v rozhlase. To je dosť, keď zoberieme
do úvahy, že som sa tomu nevenoval na plno,
keďže som najmä učil a komponovanie bola iba
moja vedľajšia činnosť,“ podotýka s tým, že hoci
skladal a aj stále skladá piesne, nepovažuje sa za
skladateľa: „Predovšetkým som učiteľ. Aj v práci,
keď som robil, tak som sa snažil rozvíjať tvorivosť
detí s tým, aby aj oni zakúsili radosť z tvorby. Vždy
som sa preto cítil ako pedagóg, či už pri deťoch,
Môžeme bez nadnesenia povedať, že profesor alebo neskôr pri študentoch, a neskôr aj vtedy, keď
Belo Felix celý svoj život zasvätil deťom. Aj vtedy, som viedol semináre pre učiteľov.“
keď už učil na vysokej škole, stále robil s deťmi
a naďalej dochádzal do Žiaru. „V Banskej Bystrici
bola škola s rozšírenou hudobnou výchovou, aj tam
som robil s deťmi. Neskôr so študentmi. Mnoho
z vecí, ktoré sme robili aj tu, v Žiari, sa neskôr
Dnes profesor Felix priznáva, že na začiatku
dostali do učebníc hudobnej výchovy. Môžem tak
učiteľskej kariéry bol ako asi každý mladý začínajúci
povedať, že všetko začínalo v Žiari.“ V šľapajach
učiteľ. „Človek si so sebou nesie školu a myslí si,
svojho otca pokračujú aj jeho dve dcéry, ktoré sú
že všetko vie. Najmä veci, ktoré sám dobre nevie
obe veľmi dobré hudobníčky. „Ako chlapec som
a snaží sa dokázať, že to musia vedieť aj deti. Potom
hral na husliach, lebo otec bol dedinský kantor
som prišiel na to, že je to inak. Ale nebol som zlý
a veľmi dobrý huslista. Preto keď som začal chodiť
učiteľ. Výhodou malého mesta bolo, že ma poznali
do školy, hneď ma začal učiť hrať práve na husliach.
z pôsobenia v kapele, a tak som mal autoritu,
Ale takým spôsobom, že mi prehodil struny a hral
najmä medzi ôsmakmi a deviatakmi. Mal som
som naopak. To bol zdroj posmechu a keďže ja som
platne, ktoré nikto iný v okolí nemal. Nosil som na
bol uzavretý a citlivý, plakal som kvôli tomu. Neskôr
hodiny svoj gramofón a svoje platne, napr. Beatles,
som začal skúšať na harmónium, ktoré mal otec
Bee Gees či Boba Dylana. Myslím si, že som bol
doma. A on, keď videl, ako mi to ide, nechal husle
celkom obľúbený učiteľ a so svojimi žiakmi som si
tak a kúpil starý klavír. Neskôr som začal chodiť do
vypestoval dobrý vzťah. S niektorými sa stretávam
hudobnej školy, pokračoval som aj počas štúdia na
dodnes,“ prezrádza a netají, že udelenie Čestného
strednej škole. Tu sme už mali aj kapely a ku klavíru
občianstva od nášho mesta ho veľmi prekvapilo.
som pridal aj saxofón. Na vysokej škole v Bratislave
„Nepočítal som s takouto oficiálnou poctou. Mal
som hral v rôznych kapelách. Kariéru hudobníka
som šťastie na dobrých ľudí, ktorých som stretol
som skončil angažmánom v Banskej Bystrici
a ktorí sa mi neotočili chrbtom. Zatajili určité veci
v bare, kde sme hrali dva mesiace. Vtedy som
a vďaka nim a vďaka tomu, že som nemal žiadne
zistil, že toto robiť nechcem,“ približuje s tým, že
funkcie, som sa mohol tvorbe venovať naplno.
počas pôsobenia v dedinách mal od hudby pauzu
Získal som rôzne skúsenosti, ktoré som neskôr
a k hraniu sa opäť vrátil až po príchode do žiarskeho
využil, keď som prišiel učiť na vysokú školu. Práve
Závodného klubu. Pre orchester písal aranžmány,
tam som zaviedol to, čo som získal v detskom
hral na klavíri a bol dirigentom. V už spomínanej
divadle – tvorivú dramatiku. Dnes je detské divadlo
Jonike kvintet robil kapelníka. Komponovať
väčšinou iba s reprodukovanou hudbou, ja som sa
začal Belo Felix v 70-tych rokoch, pričom veľa do
snažil, aby aj deti hrali na nástrojoch a aby spievali,
Československého rozhlasu v Bratislave. Vyhral aj
aby hudba korešpondovala s tým, čo je na javisku,“
niekoľko súťaží a jeho pesničky sa začali hrávať.
dodáva na záver profesor Belo Felix.
„Svojho času som mal približne 50 skladieb
(li)
dochádzal. „Žiaru ďakujem za to, že som tu mal
možnosti. Iste, keby som zostal v strane, tak som
možno riaditeľom školy alebo inšpektorom, to by
však pre mňa nebolo. Pretože všetci tí, ktorí boli
vo funkcii, museli plniť nejaké príkazy a ja som bol
relatívne slobodný človek.“

Som predovšetkým učiteľ,
až potom skladateľ

čomu ma zo strany vylúčili, nenašiel sa však nikto,
každý sa bál. Tak som povedal, že viac s nimi robiť
nebudem.“ Neskôr stretol Mariku Szolnokyovú,
ktorá už v tom čase robila v Pionierskom dome.
„Vyžaloval som sa jej a ona mi na to povedala,
že majú jedno voľné miesto. Spolu sme išli za
riaditeľom Jánom Kľučiarom. Všetko som mu
povedal a on sa rozhodol, že to riskne a berie ma.
V Pionierskom dome som pôsobil až do roku 1987.“
A ako to už býva, neskôr opäť zaúradovala náhoda.
Počas jeho pôsobenia v Pionierskom dome si ho
všimla aj Lýdia Janáková, ktorá s ním bola v krajskej
kultúrnej komisii a dostala za úlohu založiť Mestský
dom pionierov v Banskej Bystrici. „Vybrala si ma
do svojho tímu a vtedy som pracovne zo Žiaru
odišiel. Rodina tu však zostala, lebo sme tu dostali
byt. Súčasne, celkom náhodou, som sa stretol
s vedúcim katedry hudobnej výchovy, Šaňom
Melicherom, s ktorým sme sa poznali zo zväzu
skladateľov. Navrhol mi, aby som externe učil.
V roku 1991 som sa prihlásil do konkurzu a odvtedy
som pôsobil na fakulte v Banskej Bystrici,“ hovorí
o začiatkoch pôsobenia na vysokej škole.

Keďže som nemal funkcie,
bol som relatívne slobodný človek

Naše mesto však nebolo výlučne pracovným
pôsobiskom profesora Felixa. Založil tu aj niekoľko
kapiel, medzi nimi tiež slávnu Jonika kvintet. „Robili
sme veľké javiskové programy. Najnovšie hity
sme spolu s Paľom Pethöm otextovali a uvádzali
ich po slovensky. V tom období som začal veľa
komponovať a mnohé z vecí sme hrali na zábavách.
Či už s Jonikou alebo s Experimentom, s ktorým
sme hrávali aj v rozhlase. Žiar nad Hronom bol pre
mňa naozaj veľká škola, vďaka tomuto mesto som
tým, kým som,“ priznáva a nezabúda ani na žiarske
divadlo. Najskôr to bolo divadlo v Pionierskom
dome, neskôr spevácky zbor Hrončatá a tiež
divadelný súbor, ktorý viedla Marika Szolnokyová.
„Pre zbor som komponoval detské tanečné
piesne. Spievali zväčša moje skladby a so svojimi
vystúpeniami sme pochodili krížom – krážom celé
Slovensko.“ Ďalšie divadlo, v ktorom v Žiari pôsobil,
bol divadelný súbor Atď. Spolu s jeho režisérkou
Irenou Novotnou sa zúčastnili niekoľkých
predstavení aj v zahraničí. „Mali sme veľmi dobré
inscenácie. S predstavením od Kyrmezera sme hrali
v Čechách, Rakúsku, Francúzsku, Maďarsku a na
treťom svetovom festivale v Lingene, vtedajšej
Nemeckej spolkovej republike,“ hovorí o období,
kedy už síce nebol v Žiari, ale stále do mesta

Mal som šťastie na dobrých ľudí,
ktorí sa mi v ťažkých chvíľach
neotočili chrbtom

Profesor Belo Felix, Čestný občan mesta Žiar nad Hronom.
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PRÍMESTSKÉ TÁBORY CENTRA VOĽNÉHO
ČASU

FajnNové leto s CVČ
Trojdňový maratón plný zábavy ukončený
opekačkou s kempovaním v CVČ.
Termín: 6.7. – 8.7.2016 od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 9 €/deň pre členov, 10 €/deň pre nečlenov
V cene je zahrnuté:
obed, pitný režim, materiál.
Neobyčajné dobrodružstvo
Neobyčajné
dobrodružstvo
vlakom
na východ Slovenska, plný zábavy
a spoznávanie nových vecí.
Termín: 18.7. – 22.7.2016 od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 12 €/deň pre členov, 13 €/deň pre
nečlenov (v cene je dvojdňový výlet do Košíc).
Ak je záujem len o dvojdňový výlet do Košíc,
cena je 30 € na dieťa.
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné,
materiál, cestovné.

JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA POZÝVA
NA DOVOLENKOVÝ POBYT PRI MORI
Jednota dôchodcov Slovenska – Základná
organizácia Žiar nad Hronom oznamuje
svojim členom, ale aj nečlenom, že
organizuje dovolenkový pobyt pri mori v
Chorvátsku – Makarská riviéra, destinácia
Gradac v termíne od 17.6. do 26.6.2016
cez cestovnú kanceláriu v Žiari nad
Hronom. Hotelové ubytovanie, polpenzia
raňajky a večere formou bufetových
stolov, autobusová doprava. Cena: 344
€. Komplexné cestovné poistenie: 11 €.
Informácie a prihlásenie sa na tel. čís.
mob.: 0902132999 alebo v mestskom Klube
seniorov v klubové dni utorok, štvrtok od
13.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcom
telefonickom dohodnutí. Neváhajte poďte
s nami na dobrú dovolenku, miesta sa
zapĺňajú, prihláste sa čím. Ján Truben,
predseda ZO-JDS Žiar nad Hronom

Leto v plnom prúde
Voda, slnko zábava a dobrá nálada nás budú
sprevádzať celým týždňom v CVČ.
Termín: 8.8. – 12.8.2016 od 7.30 do 15.30 hod.
Cena: 9 €/deň pre členov, 10 €/deň pre
nečlenov
V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupné,
materiál, cestovné.
Termín podania prihlášok je do 24.6. 2016.
Zmena programu vyhradená. Prihlášky a bližšie
informácie nájdete na stránke CVČ www.cvczh.
edupage.org, alebo sa môžete informovať
osobne v čase od 8.00 do18.00 hod. v CVČ na Ul.
M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom, prípadne
telefonicky: 045/673 33 48, 0905 295 556.

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
LSPP pre stomatológiu
zabezpečuje dočasne LSPP vo Zvolene.
LSPP pre stomatológiu zabezpečuje
dočasne LSPP vo Zvolene.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA
Mesiac v mýtoch a skutočnosti 2 – Malý
krok pre človeka
Dňa 20. mája o 20.00 hod.
Maurícius
Cestopisno-relaxačný program. Dňa 26. mája
o 19.00 hod.
Planetárium deťom – Martin a hviezda
Program pre predškolákov. Dňa 27. mája
o 18.00 hod.
Večer pod hviezdnou oblohou – Náš
pohľad na oblohu
Multimediálny program o nevšednej ceste
ľudského poznania. Dňa 27. mája o 20.00 hod.
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DOSPELÝCH
Miesto prevádzky: Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom
19.5. 15.30 – 7.00 hod. MUDr. Ivan Palúch
20.5. 15.30 – 7.00 hod. poliklinika ProCare
21.5. 7.00 – 7.00 hod. Kremzdrav
22.5. 7.00 – 7.00 hod. MaBra
23.5. 15.30 – 7.00 hod. Lavie
24.5. 15.30 – 7.00 hod.
MUDr. František Rusnák
25.5. 15.30 – 7.00 hod. RS Med
26.5. 15.30 – 7.00 hod. Nobamed
27.5. 15.30 – 7.00 hod. MUDr. Jozef Šuška
28.5. 7.00 – 7.00 hod.
VLD – MUDr. Ľubica Brodová
29.5. 7.00 – 7.00 hod. Caddik
30.5. 15.30 – 7.00 hod. Subasio
31.5. 15.30 – 7.00 hod.
MUDr. Darina Šušková

Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
19.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
20.5. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika,
21.5. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia.
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
22.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Iris
23.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
24.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
25.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
26.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň
Archangelika. Ul. Dr. Janského 1529
27.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
28.5. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
29.5. 20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň
30.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
31.5. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
Lekáreň Alpinia je otvorená v sobotu od
8.00 do 12.00 hod.Lekáreň v Tescu a v
Kauflande sú otvorené do 20.00 hod.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Mesto Žiar nad Hronom ako vyhlasovateľ
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší
návrh na prenájom „Nebytových priestorov
REŠTAURÁCIA“ na Ul. Š. Moysesa 46,
965 01 Žiar nad Hronom s celkovou
výmerou 308,52 m2, vyhlásenej v súlade
s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením § 281288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov
týmto oznamuje, že obchodná verejná
súťaž bola úspešná a komisia na svojom
zasadnutí dňa 02.05.2016, po dôkladnom
posúdení doručených súťažných návrhov,
konštatovala, že najvýhodnejšia ponuka pre
mesto Žiar nad Hronom bola predložená
Ing. Milanom Kosmeľom, SNP 12, 966 81
Žarnovica, IČO: 17 803 331, registrácia
v Živnostenskom registri Okresného úradu
v Žiari nad Hronom, číslo živnostenského
registra: 612-1139.
(r)
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Jubilejný ročník Súťaže mladých záchranárov
V utorok 10. mája sa v priestoroch
žiarskeho kúpaliska uskutočnil už 20.
ročník Súťaže mladých záchranárov
civilnej ochrany. Zúčastnilo sa ho viac
ako 20 družstiev zo Žiaru, Banskej
Štiavnice a Žarnovice.
Súťaž je určená pre základné školy,
osemročné gymnáziá a centrá
voľného času. Cieľom podujatia je
prostredníctvom
súťaží
družstiev
pripraviť žiakov na možné riziká, ktoré vyplývajú napríklad z pôsobenia živelných
pohrôm, havárií či rôznych katastrof.
Žiaci si tak zároveň overia a precvičia
svoje vedomosti, ktoré získali v rámci
civilnej ochrany obyvateľstva, posky-

Zdravotná príprava.

Príprava na možné riziká.

tovania prvej pomoci a hasenia malých
požiarov. Odborníci na stanovištiach ich
tiež naučili poskytnúť pomoc v prípade
mimoriadnych udalostí a nechýbala
ani zdravotná príprava, kedy predviedli
poskytnutie prvej pomoci a ošetrenie.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKAtkov
Žiarila z teba láska
a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si
medzi nami,v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 22. mája si pripomenieme
1. výročie úmrtia našej drahej
sestry a tety
Irene Marie Vallovej.
S láskou spomínajú
sestra a synovec s rodinou.
SPOMIENKAtkov

Dňa 23. mája
si pripomíname
25 rokov
od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustila milovaná sestra,
krstná mama a teta
Lýdia Švecová.
S láskou spomínajú krstný syn
a sestry s rodinami.
SPOMIENKAtkov
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich
spomienkach
budeš stále žiť.
Dňa 23. mája si pripomenieme
30 rokov od chvíle,
keď nás po tragickej nehode
vo veku 38 rokov opustil
náš milovaný otec, manžel, brat,
švagor a kamarát
Štefan Vaš.
Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku
spolu s nami.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAtkov
Kto bol milovaný,
nebude nikdy
zabudnutý.
Dňa 23. mája
si pripomíname
12 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil môj brat
František Karvaš.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína sestra Mária s rodinou.

SPOMIENKAtkov

Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka ako večný
plameň
v našich srdciach zahorí.
Dňa 30. mája 2009 a 24. mája 2012
nás navždy opustili moji rodičia
Jozef Beňo a Mária Beňová.
S láskou spomína syn Stanislav
s manželkou Oľgou, vnučka Stanka,
Mirko s manželkou, pravnučka
Kristínka a Mirko.
SPOMIENKAt
Dňa 18. mája
uplynulo 25 rokov,
čo nás
navždy opustil
náš milovaný
manžel a otec
Ján Kmeťka.
Za tichú
spomienku
ďakujú manželka
a deti s rodinami.
odin

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí
na poslednej ceste
odprevadili nášho
drahého syna, manžela,
otca a starkého
Dušana Eliáša,
ktorý nás navždy opustil dňa
4. mája 2016 vo veku 58 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca manželka, dcéry
s rodinami, mama a sestra s rodinou.

SPOMEŇTE SI AJ VY
NA SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH
PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÝCH NOVÍN.
BLAHOŽELANIA A SMÚTOČNÉ
SPOMIENKY ČI POĎAKOVANIA
ZADARMO IBA V NAŠICH NOVINÁCH.

Výchovno-vzdelávací proces si školáci
obohatili aj o atraktívne prvky, ako je
napríklad streľba z pušky, hasenie malých
požiarov či orientovanie sa v prírode
s použitím azimutu.
(li)

Školáci žiarskej „Štvorky“ si užili výhru
v bojnickej ZOO
Žiaci žiarskej „Štvorky“ sa v piatok
6. mája konečne dočkali svojej výhry.
V súťaži Školská ZOOmánia, ktorú organizovala spoločnosť Tesco, vyhrali
ešte v júni minulého roka exkurziu
pre celú školu.
Školáci si výhru zaslúžili vďaka usilovnému registrovaniu pokladničných
bločkov za nákupy v hodnote nad 10
eur. „Program exkurzie bol zaujímavý
pre všetkých, no deti primárneho
vzdelávania sa okrem samotnej prehliadky zoologickej záhrady zúčastnili
aj prednášky o zvieratkách v novo
zrekonštruovanej ZOO škole,“ približuje
zástupkyňa riaditeľa školy Drahomíra
Hanzlíková a dodáva: „Interaktívna
beseda bola nielen poučná, ale pre
žiakov i príťažlivá. Popri krásnych
zážitkoch si deti domov priniesli puzzle so zvieratkami a súbor pracovných
listov, ktoré im umožnia zoznámiť sa
s faunou hravou a veku primeranou formou.“
(r)

Prijímacie skúšky do súkromnej základnej školy
Súkromná základná škola v Hliníku nad Hronom vyhlasuje prijímacie skúšky na školský rok 2016/2017 do hudobného odboru, výtvarného odboru, tanečného odboru, literárno-dramatického odboru a predškolské programy Yamaha hudobnej
školy: Rytmické krôčiky a Prvé krôčiky k hudbe, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. a 27. mája od 14.00 do 17.00 hod. v SZUŠ
v Hliníku nad Hronom, 25. mája v čase od 14.00 do 17.00 hod. v elokovanom pracovisku v Žiari nad Hronom v priestoroch
Komunitno-integračného centra na Ul. Dr. Janského a 25. mája od 14.00 do 16.00 hod. v elokovanom pracovisku ZŠ Vyhne.
Prihlášku a bližšie informácie o prijímacích skúškach nájdete na www.szushlinik.sk. Telefónne číslo riaditeľky školy: 0915
706 363.

Prečítajte si
DETSKÉ

PRE DOSPELÝCH

•Abby Hanlon: Doktorka Magorka
•Jory John, Mac Barnett: Miles
a Niles
•Maja von Vogel: Tri Pátračka –
Škandál vo vysielaní
•Lincoln Peirce: Veľký frajer Nate
oslavuje

•Dmitry Glukhovsky: Metro 2035
•Peter May: Muž z ostrova Lewis
•Marta Fartelová: Anjel v pekle,
diabol v nebi
•Kathryn Taylor: Daringham Hall –
Dedičstvo
•Robert Galbraith: V službách zla

Pozor na krádeže
vlámaním
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Žiari nad Hronom
zaznamenalo v poslednom období
zvýšený nápad krádeží vlámaním
do domov, spoločných priestorov
obytných domov a do pivníc.
Tretina zlodejov patrí do skupiny
takzvaných spontánnych páchateľov,
ktorí využijú situáciu, keď ľudia
zanedbajú základné bezpečnostné
opatrenia, ako sú napríklad
otvorené okná, nezamknuté dvere,
voľne sa povaľujúce náradie,
ľahko prekonateľná zámka a
podobne. Medzi nami žije veľa ľudí
v panelových domoch na sídlisku.
Je vhodné dohovoriť sa s ostatnými
nájomníkmi o bezpečnostných
pravidlách, aby všetci zamykali
vchodové dvere do domu, aby na
chodbách, v pivnici a vo výťahu bolo
vždy funkčné osvetlenie. Susedia
by mali byť solidárni, v prípade
ohrozenia pomôcť, alebo zavolať
políciu, neznámych ľudí nevpúšťať
do domu, ak ich niekto stretne na
schodisku, spýtať sa ku komu idú.
Akékoľvek informácie o pohybe
neznámych ľudí a prípadnej trestnej
činnosti oznámte telefonicky na
tiesňovú linku 158, alebo osobne
na Obvodné oddelenie Policajného
zboru v Žiari nad Hronom na Ulici
Chrásteka 123.
(r)
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V medailovej štatistike žiarski karatisti na prvom mieste
Memoriál Jozefa Juhaňáka s rekordnou účasťou

S výrazne staršími chodcami podal
Benjamín Lakosil skvelý výkon

KARATE

ATLETIKA

Memoriál Jozefa Juhaňáka je turnaj
venovaný spomienke na kľúčovú
postavu v dejinách žiarskeho karate
– trénera Jozefa Juhaňáka, ktorý nás
opustil na sklonku roka 2005. Nechal
tu však za sebou úspešný karate klub,
ktorý žne úspechy nielen doma, ale aj
na medzinárodnej scéne.
Už 11. ročník turnaja sa uskutočnil v
sobotu 7. mája v žiarskej ZUS aréne za
účasti 300 pretekárov z 37 klubov z celého
Slovenska. Turnaj sa stáva z roka na rok
populárnejším, najmä vďaka kategóriám
určeným začiatočníkom. Tento rok boli
veľkým lákadlom aj krásne medaile robené
na mieru žiarskou firmou. Súťažilo sa v
disciplínach prekážková dráha agility,
súborné cvičenia kata a športový zápas
kumite vo vekových kategóriách od 5
do 15 rokov. Karatisti z MŠK Žiar nad
Hronom nastúpili v celej svojej sile –
od prípravkárov až po ostrieľaných
pretekárov a opäť zabojovali. So ziskom
13 zlatých, 7 strieborných a 11 bronzových

1. miesto v agility, Jozef Šipkovský.

Šimon Sečkár.

kovov sa umiestnili v medailovej štatistike Striebro: kumite: Alexandra Kalamárová,
Timea Kučerová, Erik Sklenka, Viktória
na 1. mieste.
Snopková, agility: Karolína Kortišová,
VÝSLEDKY
Radoslava Kučerová, Mathias Uhrík.
Zlato: kumite: Aris Nikolas Čela, Bibiána Bronz: kumite: Urban Beňo, Karin
Černáková, Adam Dolnický, Ivana Hanáková, Radoslava Kučerová, kata:
Gahírová, Nina Jelžová, Natália Rajčanová, Urban Beňo, Ivana Gahírová, Karolína
Patrícia Vanková, Zdenko Vanka, Veronika Kortišová, Viktória Pavlová, Jozef
Viglašská, kata: Timotej Gašpar, Šimon Šipkovský, Lea Tesáková, agility: Peter
Sečkár, Ester Šišková, agility: Jozef Barcík, Maxim Uhrík.
Šipkovský.

Generálka pred majstrovstvami mladším žiakom vyšla
BASKETBAL
OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJOV STRED – MLADŠÍ ŽIACI

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA Prievidza 82:44 (27:6, 43:12,
61:32)
Body: Balogh 20, Kret 14, Ďurica 12, Bobok 11, Sirotný 6, M. Kosmeľ
5, Baláž 4, Tončík 4, Ziman 4, Galko 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA Prievidza 73:48 (25:16, 43:21,
61:38)
Body: Balogh 16, Ďurica 15, Kret 15, Tončík 11, Ziman 8, Galko 4,
Baláž 2, Bobok 2.
V domácej odvete nenechali Žiarčania nič na náhodu a proti
výškovo disponovaným hosťom z Prievidze hrali od začiatku
maximálne rýchlo a agresívne. Tento zápas poňali ako generálnu
skúšku svojich herných systémov a konečné vyladenie svojej
formy a psychickej pohody. Tá im vyšla k maximálnej spokojnosti.
Dvadsaťbodovú prehru z Prievidze na domácej palubovke
súperovi vrátili už v prvej štvrtine prvého zápasu. Nedali súperovi

na útok žiadny priestor. V útoku sa presadzovali v hre jeden
na jedného, ale predviedli aj veľa pekných akcií založených na
presných a rýchlych prihrávkach. Napriek absencii dvoch hráčov
základnej rotácie predčili Prievidžanov vo všetkých činnostiach
a víťazstvo rozdielom dvoch tried v prvom a triedy v druhom
zápase je prísľubom dobrých výkonov na turnaji, na ktorý sa celú
sezónu usilovne pripravujú.
Norbert Nagy, tréner a Ladislav Balogh, asistent

Proti Žiline v dvoch zápasoch bez bodu
BASKETBAL - STARŠÍ MINI

MBK Viktória Žilina - MŠK BK Žiar nad Hronom 37:30
(10:9,10:12,9:1,8:8)
Body: Tončík 12, Vonkomer 6, Štefanča, Melaga 4, Galko 3, Kňažko
1.
MBK Viktória Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom 44:23
(10:4,10:7,14:3,10:9)
Body: Tončík 9, Vonkomer, Štefanča 3, Považan, Barcík, Kňažko,
Melaga 2.
Keďže sme mali postup na MSR zaistený, snažili sme sa vyskúšať
viacerých hráčov a dodržiavať pokyny z tréningov. Tri štvrtiny sa
nám to darilo, ale potom sa zase sa prejavili naše chronické chyby.
Každý začne hrať svoj basketbal, nedodržujú sa pokyny trénera,
slabá obrana, v útoku vnikáme bezhlavo do troch hráčov. Tomuto
scenáru zodpovedal aj druhý zápas.
Valéria Fridrichová, tréner a Peter Vívoda, asistent

Poslednú aprílovú nedeľu sa v Banskej
Bystrici
uskutočnili
Majstrovstvá
banskobystrického kraja v rýchlej chôdzi
prípravkárov, mladších žiakov a dorastu.
Aj napriek nepriaznivému počasiu
podali chodci z Atletického klubu MŠK
Žiar nad Hronom pekné výkony.
V kategórii najmenších sa na trati dlhej
1000 m ukázal aj Benjamín Lakosil. Podal
úžasný výkon s výrazne staršími chodcami
o 2 až 4 roky a umiestnil sa na 4. mieste
s časom 7:47,20. V mladších žiačkach sa na
2000 m trať postavila Barborka Brnáková,
kde viedla tuhý boj počas celej trate
s jej hlavnou konkurentkou P. Dudovou.
Barborka jej nakoniec v posledných
metroch podľahla a skončila s umiestnením
na 3. mieste. Posledná nastúpila Hana
Husenicová na trať dlhú 3000 m v kategórii
dorasteniek. Hanka sa s časom 21:14,10
umiestnila na 4. mieste.
O týždeň neskôr, v sobotu 30. apríla, sa
v Dubnici nad Váhom konali Majstrovstvá

Benjamín súťažil v kategórii
najmenších.
banskobystrického kraja starších žiakov.
Barborka Brnáková a Hana Husenicová
pretekali na trati dlhej 3000 m. Pre
Barborku to bola jej prvá „3-ka“, no napriek
tomu ju zvládla skvele a umiestnila sa na
3. mieste. Hanka hneď za ňou na 4. mieste.
(hh)

Medzinárodné preteky aj za účasti
žiarskych plavcov
V nedeľu 24. apríla sa trio našich
plavcov Tereza a Šimon Veselý a Viktória Maliková zúčastnili kvalitne obsadených medzinárodných plaveckých pretekov Veľká Cena Dolného
Kubína – Žinčicový míting.
V konkurencii 313 plavcov zo 4 krajín
sa rozhodne nestratili a viac ako
dôstojne reprezentovali naše mesto
a plavecký klub Delfín. Viktórii sa
najviac darilo v disciplíne 50 m znak,
kde si vo svojej vekovej kategórii
vyplávala pekné 4. miesto. V disciplíne
200 m znak obsadila 9. miesto
a v disciplíne 100 m polohové
preteky 16. miesto. Tereze sa najviac
darilo v disciplíne 200 m znak, kde
obsadila vo svojej vekovej kategórii
11. miesto, v disciplíne 50 m motýlik
31. miesto, 100 m polohové preteky 32.
miesto a 100 m voľný spôsob obsadila
40. miesto. Šimonovi sa najviac darilo
v disciplíne 200 m prsia, kde obsadil 8.
miesto. V disciplíne 100 m voľný spôsob
skončil na 33. mieste a v disciplíne 100 m
polové preteky na 27. mieste. (pkmšk)

Žiarski cyklisti úspešní aj v ďalších kolách Slovenského pohára
CYKLISTIKA

V sobotu 30. apríla a nedeľu 1. mája sa v
mestách Dudince a Krupina uskutočnili
preteky 3. a 4. kola Slovenského pohára
mládeže v cestnej cyklistike. Medzi
účastníkmi nechýbali ani cyklisti MŠK
CK Žiar nad Hronom.
Dvojdňové podujatie odštartovalo v
sobotu 30. apríla v prostredí kúpeľného
mesta Dudince kritériom, ktorého
technicky náročná trať merala 1500 m
a viedla hlavnými ulicami mesta. Kritérium
je špecifickou disciplínou cestnej cyklistiky,
pretože sa jazdí na body. Body sú rozdelené
systémom, kedy každý prejazd cez cieľ,
okrem veľkej bodovačky a záverečnej
bodovačky, je ohodnotený dvomi a jedným
bodom. Body teda môžu získať len prví
dvaja pretekári prechádzajúci cez cieľ,
v každom treťom okruhu sa nachádza pri
prejazde cieľom takzvaná veľká bodovačka,
v ktorej sú body rozdelené po 5, 4, 3, 2 a 1,
pričom body získava prvých päť cyklistov,
ktorí prejdú cieľom. V poslednom okruhu
kritéria je bodovanie dvojnásobné a znovu
sa boduje päť cyklistov. Pretekár, ktorý
nazbiera počas pretekov najviac bodov,
vyhráva.

V kategórii juniorov žiarsky cyklistický
klub reprezentovala trojica pretekárov
Adrián Foltán, Martin Vlčák a Ján Gajdošík.
V jednotlivých prejazdoch sa darilo zbierať
body Adrianovi Foltánovi, ktorý obsadil
v pretekoch druhé miesto.
Simona Záhorcová, víťazka kritéria.
V kategórii starších žiačok žiarsky
cyklistický klub reprezentovala dvojica
pretekárok Simona Záhorcová a Viktória
Pavlíková, ktoré pretekali na 9 okruhov
bodovacej jazdy. Simona Záhorcová počas
celých pretekov podávala výborný výkon
a na jednotlivých bodovaných prejazdoch
zbierala najviac bodov spomedzi súperiek,
čo jej vynieslo krásne prvé miesto. Viktória
Paulíková obsadila v kritériu 4. miesto.
V kategórii kadetov nás reprezentovala
štvorica pretekárov Adam Foltán, Andrej
Zelina, Tomáš Kamenský a Matúš Černek,
ktorí pretekali na osemnástich okruhoch.
Najlepšie sa darilo Adamovi Foltánovi,
ktorý v kritériu obsadil 2. miesto. Ostatní
kadeti boli klasifikovaný v prvej skupine.

Bratom Foltánovcom
sa darí, svoje miesto majú
aj v reprezentácii

Na druhý deň Slovenský pohár pokračoval
cestnými pretekmi jednotlivcov, kde
cyklistov čakal náročný kopcovitý okruh,
ktorý viedol okolím Krupiny. Okruh meral
57 km. Na štart 114 km trate sa ako prví
postavili pretekári kategórie juniori,
ktorí štartovali spolu s kategóriou muži.
V juniorskej kategórii sme mali troch
cyklistov – Adriána Foltána, Jána Gajdošíka
a Martina Vlčáka. Preteky odštartovali
v rýchlom tempe. Hneď v prvom okruhu
nastala v stúpaní na Senohrad selekcia
pretekárov, kde sa vyšpecifikovala čelná
skupina. V druhom kole, v tom istom
stúpaní, sa hlavná skupina ešte preriedila
a ostalo v nej desať najlepších cyklistov

z kategórie juniorov a mužov. Medzi
elitou obidvoch kategórií nechýbal žiarsky
cyklista Adrián Foltán. Organizátori si
pre cyklistov prichystali prekvapenie
v podobe 14 km dlhého okruhu, ktorého
profil a parametre boli veľmi náročné. Na
tomto okruhu sa podarilo uniknúť dvojici
pretekárov, ktorá pokračovala do cieľa
osamotená. Hlavná skupina, ktorú tvorili
ôsmi pretekári, prišla do špurtu pokope.
Adrián Foltán v špurte vybojoval celkovú
5. pozíciu. „Trať bola veľmi náročná, najmä
15 km okruh, ktorý tento rok pridali
organizátori. Tento okruh sa išiel po
absolvovaní 90 km náročnej trati. Stúpania
na tomto okruhu boli veľmi nepríjemné
a nebolo si kde oddýchnuť,“ zhodnotil trať
pretekov Adrián Foltán.
Kategória kadetov absolvovala jeden
okruh. K selekcii pretekárov došlo v stúpaní
na Senohrad, kde sa od hlavného pelotónu
oddelila štvorčlenná skupina pretekárov,
v ktorej nechýbal Žiarčan Adam Foltán.
Štvorica pokračovala pokope až do cieľa
a v záverečnom špurte Adam Foltán
vybojoval tretie miesto. „Dnešné preteky
boli veľmi náročné a stáli ma veľa síl, najmä

15 km okruh, ktorý organizátori tento rok
zaradili do pretekov. S tretím miestom som
veľmi spokojný, pretože počas pretekov sa
mi nevyhla kríza a išlo sa mi veľmi ťažko,“
povedal po pretekoch Adam Foltán. Andrej
Zelina a Tomáš Kamenský prišli do cieľa
v hlavnej skupine pretekárov. Kategória
starších žiačok pretekala na skrátenej trati,
ktorá merala 25 km. Simona Záhorcová
obsadila 4. miesto a Viktória Paulíková
bola po prejazde cieľom klasifikovaná na
7. mieste.
Cyklisti CK MŠK ZH potvrdili v pretekoch
Slovenského pohára stúpajúci výkonnosť.
V dňoch 5. až 8. mája sa v Českej republike
v meste Terezín a Jevíčko uskutočnil Závod
Míru Juniorov a Závod Míru najmladších,
kde sa na štart postavili aj cyklisti CK MŠK
Žiar nad Hronom. V kategórii juniorov
za slovenskú reprezentáciu štartovali až
traja žiarski cyklisti – Adrian Foltán, Ján
Gajdošík a Martin Vlčák. V Jevíčku sa na
štart Kadetského Závodu míru nejmladších
postavil za slovenskú reprezentáciu Adam
Foltán a za CK MŠK Žiar nad Hronom Andrej
Zelina a Tomáš Kamenský.
Michal Procner
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Na 17. ročníku svetového pohára v karate Žiarčania zvíťazili vo všetkých tanečných disciplínach
bojovali úspešne aj Žiarčania
TANCE

KARATE

V dňoch 30. apríla a 1. mája sa
v Hradci Králové uskutočnil 17. ročník
svetového pohára v karate. Toto
významné juhočeské mesto bolo opäť
dejiskom kvalitnej medzinárodnej
súťaže v karate, ktorej sa pravidelne
zúčastňujú aj pretekári z nášho Karate
klubu MŠK Žiar nad Hronom.
V jednotlivých kategóriách bojovalo
o prestížne ceny 1231 súťažiacich
z 12 štátov a 112 klubov. V prvý deň
svetového pohára nastúpili naši starší
pretekári pod hlavičkou reprezentačného
družstva Central Slovakia. Najviac sa
darilo Nine Jelžovej, ktorá si vo svojej
váhovej kategórii kadetiek nad 54 kg,
ale aj v kategórii bez rozdielu hmotnosti,
vybojovala bronzové medaile. Bronzovo
sa darilo aj Dominike Veisovej vo svojej
kategórii junioriek do 48 kg. Medaila
tesne ušla Michalovi Výrostkovi, keď
prehral boj o bronz. Naše dievčatá
nastúpili aj v súťaži družstiev. Družstvo
kadetiek, kde štartovala aj Nina Jelžová,
našlo premožiteľa len v slovensko–
nórskom finále. Družstvo junioriek spolu s
Dominikou Veisovou to nakoniec dotiahli
do víťazného konca.
Druhý deň turnaja patril mladším
vekovým kategóriám. Naši pretekári
sa ukázali v dobrom svetle a svojimi
výsledkami (2 zlaté a 2 bronzové medaile)
dostali žiarsky Karate klub v hodnotení
klubov na 20. miesto spomedzi 112
zúčastnených klubov. V kategórií kata
ml. žiaci 10 – 11 rokov začiatočníci si ako
jediný Slovák v kategórii vybojoval zlato

talentovaný Timotej Gašpar. V kategórii
kata ml. žiaci 10 – 11 rokov pokročilí zas
rozšíril svoju zbierku cenných trofejí o
bronzovú medailu skúsený Šimon Sečkár.
V kategórii kumite – športový zápas
zažiarila v kategórii ml. žiačky nad 30 kg
Ivanka Gahírová, ktorá súperkám nedala
žiadnu šancu a odniesla si domov ďalšiu
zlatú medailu. Pekný výkon v športovom
zápase podal aj Aris Nikolas Čela, ktorý
získal cenné zlato v kategórii st. žiaci do
52 kg a v kategórii OPEN tesne prehral
v boji o 3. miesto. Rovnako aj šikovnému
Adamovi Dolnickému chýbalo trošku
šťastia k získaniu bronzovej medaily
v kategórii ml. žiaci 10 – 11 rokov do 30
kg. Všetci naši pretekári sa snažili a podali
kvalitné výkony, získali nemalé skúsenosti
a predovšetkým rešpekt súperov.
Miloš Viglašský, tréner karate

V sobotu 7. mája sa uskutočnil už
19. ročník Majstrovstiev Slovenska
v
plesových
choreografiách,
exhibíciách a showdance 2016.
Skvelým Žiarčanom sa po prvýkrát
v histórii podarilo zvíťaziť vo všetkých
disciplínach, v ktorých súťažili.
Na tohtoročných majstrovstvách súťažilo
celkovo 36 choreografií, ktorých kvalita
bola veľmi vysoká. Žiar nad Hronom ma
Majstrovstvách Slovenska v plesových
choreografiách, exhibíciách a showdance
reprezentoval domáci klub TŠK Stella.
„Juniori súťažili s choreografiou A zas
a znova..., dospelí s choreografiou Beatles
znovu na scéne a dievčenská tanečná
skupina Latino Girls s choreografiou
Carilio de noite,“ hovorí hlavná trénerka
TŠK Stella Víťazková, ktorá je spolu so
svojou dcérou Petrou Víťazkovou aj
autorkou víťazných choreografií.
Majstrovstvá Slovenska sa v našom meste
konali už po devätnásty krát a Žiarčanom

sa na nich podarilo zvíťaziť vo všetkých
disciplínach, v ktorých súťažili. „Ďakujem
všetkým svojim zverencom za prípravu
a všetkým rodičom a sponzorom za
podporu,“ dodáva Stella Víťazková.
(li) Foto: Miroslav Víťazka

Žiarskemu mestskému polmaratónu dominovali bežci z Kene

Kadetský titul získali volejbalistky ŠŠK Bilíkova

ŽIARSKY MESTSKÝ POLMARATÓN

VOLEJBAL – MSR KADETIEK

V sobotu 14. mája sa uskutočnil už
siedmy ročník Žiarskeho mestského
polmaratónu. Účasťou to bol rekordný
ročník, na štart polmaratónu a štafiet
sa postavilo až 270 pretekárov.
Kým v minulých ročníkoch bol štart
pretekov popoludní, v tomto ročníku sa
štartovalo už o 10-tej hodine dopoludnia.
„Preteky poctil svojou návštevou aj
prezident SAZ Peter Korčok, ktorý
sa osobne prišiel presvedčiť a zažiť
atmosféru tohto pekného podujatia,“
hovorí riaditeľ polmaratónu Ján Žiak.
Kvalitu štartového poľa tvorili traja bežci
z Kene a početná športová skupina z
Ukrajiny a Maďarska. Práve títo bežci
obsadili popredné miesta. Súčasťou
Žiarskeho mestského polmaratónu boli
opäť aj in-line preteky, ktoré boli zároveň
1. kolom Slovenského pohára SIP 2016.
Tento rok sa ich zúčastnilo 45 pretekárov
zo Slovenska a Čiech. „Ambíciou
organizačného tímu je pravidelne
zvyšovať účasť, ako kvalitatívne, tak
aj kvantitatívne. Cieľom budúceho
ročníka je účasť 500 štartujúcich,“ netají
budúcoročné ambície Ján Žiak.
Pekným a vydareným podujatím boli
tiež súťaže pre deti. Detská atletika
prebiehala v priestoroch ZŠ na Ul. M.

Keňan Edwin Cheruiyot.
R. Štefánika. Zastrešoval ju domáci
Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom.
Súťažilo sa v disciplínach prekážková
dráha Formula (šprint, slalom, beh cez
prekážky), štafetový beh v kombinácii
šprint a beh cez prekážky, odhod z kolien
plnou loptou cez hlavu, skok do diaľky z
miesta štafetovou formou a hod maketou
oštepu do kruhu.
VÝSLEDKY

Žiarsky mestský polmaratón
1. miesto: Edwin Cheruiyot, Keňa
(1:10:11,62), 2. miesto: Silas Kipronotoo,
Keňa (1:10:12,91), 3. miesto: Ruslan
Pečnikov, Ukrajina (1:10:44,17), 4. miesto:
Viktor Starodupcev, Ukrajina (1:11:17,12),
5. miesto: Tomás Széll, Maďarsko
(1:12:55,42).

Rekordný ročník, na štarte
stálo až 270 pretekárov.
ŠTAFETY

1. miesto: Achilles Prievidza (1:21:17,58),
2. miesto: Biatlon Vyhne (1:23:17,36), 3.
miesto: Bežci Lučenec (1:24:40,17), 4.
miesto: Achilles Handlová (1:27:26,32),
5. miesto: Atletický klub MŠK Žiar nad
Hronom (1:27:46,86).
IN-LINE

1. miesto: Jakub Klembara, Slovensko
(0:38:24,78), 2. miesto: Richard
Kudělásek, Česká republika (0:38:24,87),
3. miesto: Michal Slotta, Slovensko
(0:38:25,66), 4. miesto: Dušan Čičmanec,
Slovensko (0:38:280,06), 5. miesto: Miro
Smuda, Slovensko (0:38:29,42).
Kompletné výsledky ŽMP polmaratónu
nájdete na stránke www.polmaraton.ziar.sk
.
(li)

V dňoch 13. až 15. mája sa v našom
meste uskutočnili Majstrovstvá
Slovenska vo volejbale kadetiek.
Finálového turnaja sa zúčastní
8 družstiev rozdelených do dvoch
skupín.
Majstrovstvá
Slovenska
kadetiek
vyvrcholili v nedeľu 15. mája. Titul si
vybojovali hráčky ŠŠK Bilíkova Bratislava.
Vo finále zdolali obhajkyne titulu VK

Slávia UK Dráčik Bratislava 3:2. Bronz
patrí kadetkám COP Nitra, ktoré zvíťazili
3:1 nad VK Spišská Nová Ves.
KONEČNÉ PORADIE:

1. ŠŠK Bilíkova Bratislava, 2. VK
Slávia UK Bratislava, 3. COP Volley
Nitra, 4. VK Spišská Nová Ves, 5. VA
Žilina, 6. MVKSnina, 7. MVK Nové
Mesto nad Váhom, 8. MŠK Žiar nad
Hronom.
(li)

